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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, 
a przede wszystkim wiele błogosławieństwa Bożego. Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni nas pokojem i wiarą.

Wójt Sylwia Cieślar, radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy  
i jednostek organizacyjnych
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Rolnicy szkolili się w goleszowskim urzędzie

fo
t. 

T.
 L

en
ki

ew
ic

z

15 lutego w Urzędzie Gmi-
ny Goleszów odbyło się szkolenie 
„Program działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu”. W spo-
tkaniu, które zostało przygotowane 
przez Powiatowy Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Cieszynie, wzięło 
udział ok. 30 rolników z całej naszej 
gminy. Otwarcia wspólnie dokonali: 
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, 
Kierownik Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Cieszynie Elżbieta Borejza 
i specjalista doradztwa rolniczego 
Krystian Kamieniorz.

Tego typu szkolenie zostało prze-
prowadzone po raz pierwszy w sie-
dzibie goleszowskiego urzędu, za co 
serdecznie dziękujemy Pani wójt – 
mówią organizatorzy.

Sylwia Cieślar podziękowała 
wszystkim za przybycie i jednocze-
śnie zadeklarowała, że goleszow-
ski urząd zawsze będzie otwarty na 
takie inicjatywy.

27 lipca 2018 r. weszło w życie 
nowe rozporządzenie Rady Mini-
strów dotyczące tematyki szkolenia, 
które stopniowo wdrażane jest na 
obszarze całego państwa.

Program działań zawiera wiele 
wymogów, które mają być przestrze-
gane w polskich gospodarstwach rol-
nych.

Przestrzeganie wymagań progra-
mu azotanowego będzie kontrolo-

wane przez Wojewódzką Inspekcję 
Ochrony Środowiska (WIOŚ), która 
na potrzeby przeprowadzenia kon-
troli w gospodarstwach ma dostęp 
do danych z ARIMR. Wiadomo więc, 
kto ma gospodarstwo i jaką produk-
cję w nim prowadzi. Za nieprzestrze-
ganie wymagań rolnikom grożą kary 
finansowe od 500 do 3000zł.

T. Lenkiewicz

Zagrali dla Andrzeja
Ponad 50 zawodników wzięło 

udział w charytatywnym turnieju 
piłki halowej „Gramy dla Andrzeja”. 
Odbył się on 24 lutego w sali sporto-
wej goleszowskiego gimnazjum, a o 
miano najlepszej drużyny rywalizo-
wało 6 zespołów: Goleszów, Cisow-
nica, Kozakowice, Godziszów, Silwer 
Team, Oldboy. Patronat nad wyda-
rzeniem objęła Wójt Gminy Gole-
szów Sylwia Cieślar.

Nie było ważne, kto wygra, kto 
będzie najlepszy. Spotkaliśmy się 
tutaj, by pomóc Andrzejowi Mizi, 
wesprzeć jego rehabilitację i tym 
samym powrót do zdrowia – mówi 
jeden z uczestników zmagań piłkar-
skich.

Przypomnijmy, że 20 listopa-
da 2018 r. uległ on wypadkowi na 
drodze ekspresowej S52. Jadąc 
autem, wpadł w poślizg na całko-
wicie oblodzonym odcinku drogi. 
Jego samochód odbił się od barier 
ochronnych i zatrzymał się. Andrzej 
o własnych siłach wysiadł z samo-

chodu. Wtedy potrącił go TIR, który 
ze względu na oblodzoną drogę nie 
był w stanie go minąć. Helikopterem 
został przetransportowany do szpi-
tala w Sosnowcu. Miał m. in. urazy 
wewnętrzne, połamaną miednicę 
i nogi. Życie Andrzeja zostało urato-

wane, teraz przed nim długa rehabi-
litacja.

W trakcie wydarzenia zawodnicy, 
jak i widzowie wrzucali pieniądze do 
specjalnie przygotowanej na ten cel 
puszki. W ciągu niespełna 6 godzin 
zebrano 1794 zł.

Krystian Kamieniorz i Elżbieta Borejza
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Zagrali dla Andrzeja
Zwycięzcą turnieju został Gole-

szów, drugie miejsce wywalczyli 
sportowcy z Cisownicy, a trzecie 
piłkarze z Kozakowic. Najlepszym 
bramkarzem został Andrzej Byrtek. 
Nagrody wręczali wójt Sylwia Cieślar 
i radny Andrzej Maciejczek, który był 
głównym organizatorem charyta-
tywnej akcji.

Piłkarze zadecydowali, że statu-
etka najlepszego zawodnika zostanie 
przekazana Andrzejowi Mizi. Dodat-
kowo drużyna Goleszowa zadeklaro-
wała, że puchar za zajęcie pierwszego 
miejsca również trafi do niego.

Organizator turnieju dziękuje 
firmom i instytucjom, które wsparły 
przygotowanie i realizację całości. 
A byli to: Gimnazjum w Goleszowie, 
Rajskie Smaki Goleszów, Piekarnia 
Cukiernia Goleszów, Laserwood, 
Fundacja FAScynujący Świat Dziecka 
z Goleszowa. Specjalne podziękowa-
nia kierowane są do: wiceprzewodni-
czącej Rady Gminy Goleszów Elżbiety 

Szachiści rywalizowali w Goleszowie
23 lutego 2019 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Goleszowie roze-
grano piąty turniej z cyklu Olimpia 
i Przyjaciele - Ubezpieczenia Kania 
Finanse. 

Projekt ten ma na celu przede 
wszystkim zachęcenie mieszkańców 
naszej gminy do liczniejszego udziału 
w turniejach szachowych i pokaza-

nie, że ta dyscyplina sportowa jest 
dla wszystkich.

Na starcie stanęło blisko 40 
zawodniczek i zawodników, z czego 
większość stanowili amatorzy. Naj-
młodsi zagrali oddzielnie kołowy 
turniej w schemacie mecz - rewanż. 
Rozegranych zostało w sumie 9 rund. 
Pierwsze trzy miejsca zajęli: Eneasz 

Wiewiórka, Maciej Mroziak i Michał 
Cieślar. Laureatami turnieju nie zosta-
li co prawda amatorzy, lecz doświad-
czeni zawodnicy, jednak to właśnie 
dzięki ich udziałowi ranga turnieju jest 
wyższa, a ponadto daje możliwość 
prawdziwej weryfikacji posiadanych 
umiejętności. Pełne wyniki turnieju 
dostępne są na stronie internetowej 
www.chessarbiter.com. Więcej zdjęć 
z turnieju można zobaczyć na www.
goleszow.pl, w zakładce fotorepor-
taże.

Turniej to nie tylko toczące się 
gry, ale również świetna okazja do 
rozwoju swoich umiejętności logicz-
nego myślenia i wspólnego spę-
dzenia czasu. Zaplecze kulinarne 
przygotowali, wspólnymi staraniami, 
zawodnicy „Olimpii” i rodzice.

Sędzia główny zawodów, jedno-
cześnie Prezes Stowarzyszenia Sza-
chowego „Olimpia” Goleszów, Karol 
Linert serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w organizację tur-
nieju.

Redakcja

Duraj za przygotowanie poczęstun-
ku, Grzegorza Żwaka i Przemysława 
Misiarza za sędziowanie spotkań 

piłkarskich oraz Stanisława Ślęczki za 
pomoc organizacyjną.

T. Lenkiewicz
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Silwer Team najlepszy w goleszowskiej lidze

Wójt Sylwia Cieślar w otoczeniu kapitanów drużyn i wyróżnionych zawodników
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2 marca w Cisownicy zakończyły 
się rozgrywki Amatorskiej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej Gminy Goleszów. 
W sezonie 2018/2019 o tytuł mistrza 
naszej gminy rywalizowało 8 drużyn: 
Silwer Team, Goleszów, Czaka Team, 
Pogoń Połące, Cisownica, Oldboy, 
Godziszów, Kozakowice.

Po 13 kolejkach zaciętej, piłkar-
skiej rywalizacji zwycięzcą okazał 
się Silwer Team, wyprzedzając Gole-
szów i Czaka Team. Miano najlepsze-
go bramkarza przypadło Dawidowi 
Niklowi (Silwer Team), a najskutecz-
niejszym strzelcem wybrano Rafała 
Szturca (Oldboy).

Dziękuję wszystkim za udział 
w sportowej rywalizacji oraz tym, 
którzy przygotowali i przeprowa-
dzili całość rozgrywek. Gratuluję 
najlepszym piłkarzom, drużynom 
i jednocześnie życzę wszystkiego naj-
lepszego – powiedziała Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar, wręczając 
puchary, statuetki i dyplomy.

Końcowa tabela przedstawia 
się następująco:

1. Silwer Team
2. Goleszów
3. Czaka Team
4. Pogoń Połące
5. Cisownica
6. Oldboy
7. Godziszów

8. Kozakowice
Rozgrywki, które trwały od listo-

pada minionego roku w cisownickiej 
sali sportowej, zorganizowała i sfi-
nansowała Gmina Goleszów.

K. Grzybek
 

Wybrano nowe władze dzięgielowskich pszczelarzy
2 marca w Pszczelim Miasteczku w Dzięgielowie 

odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejsco-
wego koła pszczelarzy. Wzięli w nim udział m. in.: Wójt 
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, prezes i wiceprezes Ślą-
skiego Związku Pszczelarzy - Zbigniew Binko i Edmund 
Bryjok oraz przedstawiciele wiślańskiego koła z wicepreze-
sem Jerzym Cieślarem na czele. Spotkanie miało między-
narodowy charakter, gdyż uczestniczyli w nim pasjonaci 

pszczelarstwa z Czech i Słowacji (z Czeskiego Cieszyna, 
Cierlicka, Lubna i Kysuckiego Novego Mesta).

Zebranie, w którym wzięło udział prawie 50 osób, 
rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniającą śp. Józefa 
Waszuta, który w tym dniu został pochowany na cmen-
tarzu w Goleszowie. Pan Waszut był wieloletnim człon-
kiem Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie, przez 10 lat pełnił 
funkcję prezesa tej organizacji, a od minionego roku był 

jej honorowym prezesem. Bywał wielokrotnie 
nagradzany i odznaczany za swoją społeczną, 
pszczelarską pracę.

Dzięgielowska organizacja liczy aktualnie 
33 członków, którzy opiekują się 842 pszczeli-
mi rodzinami. Najważniejszym punktem zebra-
nia był wybór nowych władz dzięgielowskiego 
koła. Prezesem ponownie wybrano Stanisława 
Procnera, funkcję zastępcy powierzono Henry-
kowi Nizio, obowiązki sekretarza pełnić będzie 
Kamila Włodarczyk, a skarbnikiem został Fran-
ciszek Byrtek. Do zarządu wybrano również: 
Małgorzatę Welet, Barbarę Bażanowską i Lesz-
ka Tyrnę. W imieniu Gminy Goleszów gratulacje 
nowemu zarządowi złożyła wójt Sylwia Cieślar, 
która życzyła nowo wybranym władzom, jak 
i wszystkim pszczelarzom, dużo zdrowia i wielu 
sukcesów. 

K. GrzybekWójt Sylwia Cieślar i prezes Stanisław Procner
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Kolejny Babski Comber za nami

Koncert charytatywny na rzecz Andrzeja Mizi
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2 marca w Kościele Ewange-
licko-Augsburskim w Goleszowie 
odbył się II Koncert Charytatyw-
ny. Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS, 
a wykonawcą Orkiestra Kameralna 
„Artis” pod batutą Jean-Claude'a 
Hauptmanna. W programie koncer-
tu znalazły się utwory muzyki kla-
sycznej i filmowej. Podczas koncertu 
przeprowadzona została zbiórka 
publiczna (2019/731/OR) na lecze-
nie i rehabilitację Andrzeja Mizi, 
który w listopadzie 2018 r. uległ 
poważnemu wypadkowi.

Organizatorzy i wykonawcy ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy 
postanowili pomóc Andrzejowi. 
Zebrano 10 533,61 zł.

W sobotę, 2 marca w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Goleszo-
wie odbyła się piąta edycja imprezy 
„Babski Comber”. 

W wydarzeniu zorganizowanym 
z okazji Dnia Kobiet wzięło udział 70 
pań, które doskonale bawiły się wraz 
z prowadzącym Krzysztofem Zarem-
bą, znanym i lubianym artystą, który 
w 1998 roku otrzymał tytuł Ślązaka 
Roku. 

Na uczestniczki czekały dodat-
kowe atrakcje, np. wykład na temat 
kobiecej seksualności, badania pro-
filaktyczne przeprowadzone przez 
pracowników Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie, konsultacje braffiterki. 
Więcej zdjęć z tego spotkania znaj-
duje się na www.goleszow.com.pl 

Organizator (Gminny Ośrodek 
Kultury) serdecznie dziękuje spon-
sorom, którymi byli: Zakłady Mięsne 
Henryk Kania, Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „Kowalik” Aleksandra 
Kowalik, „Rajgum" Adam Bujok - 
Goleszów, Kwiaciarnia „Orchidea" 
- Goleszów, Zakład Kosmetyczny 
„Basia" - Goleszów, Sklep Odzieżowy 
„Marusha", Studio Stanika - Profesjo-
nalny Dobór Biustonoszy.

GOK
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Koncert charytatywny w goleszowskim kościele
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Obchodził 90. urodziny
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7 marca Wójt Gminy Goleszów 
Sylwia Cieślar oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Goleszów Karol Lipo-
wczan odwiedzili mieszkańca Gole-
szowa Równi - Karola Stanieczka, 
który na początku marca obchodził 
90. urodziny. Przedstawiciele władz 
samorządowych życzyli solenizan-
towi zdrowia, spokojnych i rado-
snych chwil oraz nieustającej pogody 
ducha. Dopełnieniem życzeń złożo-
nych jubilatowi był list gratulacyjny, 
drobny upominek oraz kwiaty.

Pan Karol jest osobą bardzo zasłu-
żoną dla całej społeczności naszej 
gminy. Od 1958 roku był kierowni-
kiem Szkoły Podstawowej w Gole-
szowie Równi, gdzie trafił w efekcie 
otrzymania nakazu pracy. Kierował 
nią do początku lat osiedemdzie-
siątych minionego stulecia. Jubilat, 
w latach 1998 – 2002, pełnił również 
funkcję radnego naszej gminy. Jako 
mieszkaniec sołectwa aktywnie dzia-
łał na rzecz jego rozwoju.

Solenizantowi oraz małżonce 
Helenie obchodzącej w tym roku  

Od lewej: Helena Stanieczek (siedzi), wójt Sylwia Cieślar,  
Karol Stanieczek, Karol Lipowczan

Młodzież zapobiega pożarom
9 marca w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Cisownicy przepro-
wadzono gminne eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
2019 „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W rywalizacji wzięło udział 38 uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W wydarze-
niu wzięli udział również Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar, zastępca wój-

ta Rafał Glajcar, radny Karol Macura, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Goleszowie Jan Szczuka 
oraz opiekunowie z poszczególnych 
gminnych jednostek OSP.

Konkurs podzielony był na dwa 
etapy - pisemny i ustny z elemen-
tami praktycznymi. Nad właściwym 
przeprowadzeniem turnieju czuwała 
czteroosobowa komisja w składzie: 

przewodniczący Arkadiusz Wapienik 
(Komendant Gminny ZOSP RP w Gole-
szowie), sekretarz Aleksander Szarzec 
(Naczelnik OSP Bażanowie), członek 
Marcin Gibiec (Naczelnik OSP Gole-
szów), członek Marian Machalica (Pre-
zes OSP Kozakowice).

Po zakończeniu pisemnych testów, 
16 najlepszych uczniów awansowa-
ło do drugiego etapu. Klasyfikacja po 
etapie ustnym przedstawia się nastę-
pująco: 

Szkoły podstawowe (klasy 1-5)
1.  Paweł Gaszek - OSP Godziszów
2.  Bartłomiej Haratyk - OSP Bażanowice
3.  Antonia Rakus - OSP Kisielów

Szkoła podstawowa (klasy 6-8)  
i gimnazjum
1.  Oliwia Kluz - OSP Cisownica
2.  Aleksandra Machalica - OSP Koza-

kowice
3.  Agata Haratyk - OSP Bażanowice

Szkoły ponadgimnazjalne
1.  Wojciech Makula - OSP Bażanowice
2.  Przemysław Konecki - OSP Cisownica
3.  Mateusz Balcarek - OSP Kisielów

Uczestnicy turnieju

92. urodziny, życzymy wszystkiego 
najlepszego. 

K. Grzybek
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Młodzież zapobiega pożarom

Dzień Kobiet w Godziszowie

Do eliminacji powiatowych zakwa-
lifikowali się: Paweł Gaszek, Oliwia 
Kluz, Wojciech Makula.

Bardzo dziękuję wszystkim 
członkom Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych za udział w turnieju. 
Podziękowania kieruję jednocześnie do 
opiekunów zawodników, komisji kon-
kursowej oraz do wszystkich druhów, 

Jeden z marcowych dni bezapela-
cyjnie należy do pań, które obchodzą 
wtedy swoje święto. Nie inaczej było 
w Godziszowie, gdzie 9 marca Koło 
Gospodyń Wiejskich z tego sołectwa, 
we współpracy z OSP, zorganizowało 
Dzień Kobiet.

W miejscowej remizie spotkało 
się ok. 60 osób, w tym Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar, Prezes Zarzą-
du Rejonowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Biel-
sku-Białej Danuta Kożusznik, przed-
stawicielka Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Sylwia Kisza, 
radny Sławomir Żmija, Prezes OSP 
Godziszów Sławomir Gaszek, sołtys 
Beata Jaworek, Honorowa Przewod-
nicząca KGW Godziszów Irma Pod-
żorska, przedstawiciel Rady Sołeckiej 
Kazimierz Wisełka oraz reprezentant 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Gole-
szowskiej Adam Krzywoń.

Spotkanie było okazją do złoże-
nia solenizantkom najserdeczniej-
szych życzeń, ale również wygłoszenia 
okolicznościowych przemówień. 
Wójt Sylwia Cieślar podziękowała 
za zaangażowanie w pracę na rzecz 
lokalnej społeczności i zapewniła 
o chęci współpracy z gminnymi Koła-
mi Gospodyń Wiejskich, które są 
dla niej bardzo ważne. O przepisach 
prawnych dot. funkcjonowania KGW 
i o możliwościach działania tego typu 
organizacji pozarządowych w nowej, 
prawnej rzeczywistości opowiedziała 
Danuta Kożusznik, Sylwia Kisza omó-
wiła m.in. proces rejestracji KGW, zaś 
Adam Krzywoń wygłosił wykład dot. 
wiosennych prac w ogrodzie, przy 
jednoczesnym zastosowaniu natural-
nych rozwiązań.

Miejscowe panie podsumowa-
ły ubiegły rok swojej działalności. 
Mówiły również o planach na przy-
szłość. Przypomnijmy, że w bieżącym 

roku godziszowskie koło obchodzi  
70 lat swojego istnienia. O jego histo-
rii można przeczytać w Kalendarzu 
Goleszowskim 2019.

Nie zabrakło również poczęstun-
ku. Danie główne, desery i przekąski 
śmiało mogłyby gościć na stołach naj-
lepszych restauracji. Wrażenie robił 
również tort podarowany solenizant-
kom przez miejscowych strażaków.

Nawiązując do słów Pierre de 
Brantome'a „Świat bez kobiet byłby 
jak ogród bez kwiatów”, przedsta-
wiciele męskiej części Godziszowa 
(Sławomir Żmija, Sławomir Gaszek 
i Kazimierz Wisełka) przekazali bukiety 
przewodniczącej i paniom - gościom 
będącym na spotkaniu, zaś wszystkie 
uczestniczki tego wyjątkowego wyda-
rzenia otrzymały kwiaty doniczkowe 
od zarządu organizacji. 

Więcej zdjęć z tej uroczystości 
znajduje się na www.goleszow.pl.

K. Grzybek

którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie i przeprowadzenie rywalizacji – 
powiedziała wójt Sylwia Cieślar.

Gratuluję zdobytych miejsc, 
a trójce najlepszych adeptów pożar-
nictwa życzę jak najlepszych wyników 
w eliminacjach powiatowych – dodała 
wójt, która wręczała nagrody wspólnie 
z Arkadiuszem Wapiennikiem.

Organizatorem zmagań był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Goleszo-
wie, a fundatorem nagród Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar. 

Zachęcamy do obejrzenia fotore-
portażu na www.goleszow.pl

K. Grzybek
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Tytuł artykułuDzień Kobiet w Kozakowicach

Pamiątkowe zdjęcie
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9 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baża-
nowicach odbyło się bardzo miłe spotkanie. 

Z okazji Dnia Kobiet członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bażanowic z panią Bożenką Franek na czele zorganizowały 
spotkanie dla pań mieszkających w naszej pięknej wsi.

8 marca Dzień Kobiet świętowa-
ły Panie z kozakowickiego KGW.  

Na Święto Kobiet przybyli i złożyli 
życzenia wszystkim Paniom: Prezes 
OSP Kozakowice Marian Machali-
ca oraz radny Edward Tomica, któ-
ry obdarował każdą z obecnych Pań 
drobnym upominkiem kwiatowym. 
Sołtys Kozakowic Krzysztof Kohut nie 
mógł uczestniczyć w spotkaniu, jed-
nak wcześniej złożył życzenia i wręczył 
kwiaty na ręce Przewodniczącej KGW 
Anny Czudek, która w jego imieniu 
przekazała je pozostałym uczestnicz-
kom zebrania. Słodki poczęstunek, 
cieszyńskie kanapki i humorystyczne 
wiersze napisane i przeczytane przez 
przewodniczącą KGW dopełniły to 
popołudnie. Spotkanie było także 
okazją do podsumowania działań 
KGW oraz zaplanowania wspólnych 
imprez w roku bieżącym.      Redakcja

Dzień Kobiet w Bażanowicach
W tym roku, oprócz kobiet z Bażanowic, zaprosiłyśmy 

na nasz Dzień Kobiet „Przocielki” z Cisownicy, aby uświet-
niły swoją obecnością spotkanie. Przy suto zastawionych 
stołach był czas na rozmowy, żarty, wspomnienia poprzed-
nich imprez organizowanych przez KGW, a także na wspól-
ne śpiewanie z „Przocielkami”. Tutaj należy wspomnieć, że 

Pani Helenka Wróbel z „Przocielek” 
dzieliła się swoimi wierszami, dzięki 
którym rozbawiała nas do łez.

Powinnyśmy również dodać, że 
pojawił się akcent męski w osobach 
naszych bażanowickich mężczyzn, któ-
rzy wcielili się w role kucharzy i kelne-
rów.

Z tego miejsca chciałabym bar-
dzo podziękować wszystkim zaanga-
żowanym w tę imprezę, tym, którzy 
poświęcili swój cenny czas, aby to 
spotkanie przebiegło w przemiłej 
atmosferze i przyniosło wiele przyjem-
ności naszym paniom i ich zaproszo-
nym gościom z Cisownicy.

Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku znowu spotkamy się w tak licz-
nym gronie. 

Uczestniczka
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Uczestniczki Dnia Kobiet w Bażanowicach
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Powstanie izba pamięci goleszowskiej cementowni
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Gmina Goleszów, wspólnie 
z Jasienicą, Nydkiem i Wędrynią, 
otrzymała dofinansowanie na reali-
zację projektu „Życie i praca na 
Śląsku Cieszyńskim w dobie rewo-
lucji przemysłowej”. W jego ramach 
powstaną obiekty prezentujące życie 
w tym okresie po obu stronach pol-
sko-czeskiej granicy.

Głównym celem projektu jest 
wykorzystanie wspólnego poten-
cjału przyrodniczego i dziedzictwa 
kulturalnego Śląska Cieszyńskiego, 
aby zwiększyć atrakcyjność turystycz-
ną regionu.

Inwestycja w naszej gminie pole-
gać będzie na adaptacji piwnicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gole-
szowie z przeznaczeniem na izbę 
pamięci goleszowskiej cementowni.

Pomieszczenie, które planujemy 
wyremontować, przylega do Izby 
Oświęcimskiej upamiętniającej ist-
nienie podczas II wojny światowej 
filii KL Auschwitz-Birkenau właśnie 
w goleszowskiej cementowni. W ten 

sposób zarówno turyści, jak i miesz-
kańcy naszej gminy będą mogli zapo-
znać się z historią zakładu i terenów, 
na których były zlokalizowane wyro-
biska surowca do produkcji cementu 
– mówi wójt Sylwia Cieślar.

W wyremontowanych pomiesz-
czeniach powstanie makieta całe-
go zakładu z kolejką wąskotorową 
i linową służącą niegdyś do przewozu 

kamienia z pobliskich wyrobisk, a na 
dwóch ścianach umieszczone zostaną 
ekrany, na których wyświetlane będą 
zdjęcia nieistniejącej już cementowni.

Projekt otrzymał dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej z Pro-
gramu Interreg V-A Republika Cze-
ska – Polska. Wartość goleszowskiej 
części projektu wynosi ponad 62 tys. 
EURO, z czego 85% zostanie dofinan-
sowane ze środków unijnych.

T. Lenkiewicz
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Akcje edukacyjne
W styczniu przedstawiciele 

Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej 
odwiedzili goleszowskie przedszko-
le i szkołę podstawową. Ich celem 
było zapoznanie młodych mieszkań-
ców naszej gminy z dwiema akcjami 
edukacyjnymi. W obu wydarzeniach 
wzięło udział prawie 200 osób.

Pierwsza nazywa się „W sieci bez 
śmieci”. Chcemy edukować dzieci, 

ale również dorosłych, jak właściwie 
korzystać z kanalizacji. Ciągle się zda-
rza, że mieszkańcy wrzucają do kanali-
zacji różnego rodzaju śmieci. 

Druga akcja jest skierowana 
dla najmłodszych. Wystąpiliśmy do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach  o dofinansowanie 
wyjątkowej publikacji kierowanej do 

przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych Ziemi Cieszyńskiej. Nasz 
wniosek został rozpatrzony pozytyw-
nie, dzięki czemu wydaliśmy książeczkę 
edukacyjną o przygodach Beskidzkiego 
Wodźmina – Strażnika  Czystej Wody. 
Książeczka została wydana w 10 tysią-
cach egzemplarzy i jest dystrybuowa-
na w szkołach i przedszkolach powiatu 
cieszyńskiego.                                   WZC

Goleszowska cementownia
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Modzele i nagniotki – bolesne dolegliwości stóp
Modzele i nagniotki to zrogo-

wacenia powstające na stopach 
w miejscach deformacji kostnych 
oraz narażonych na przeciążenia 
powodowane przez noszenie niewy-
godnego obuwia. Istotne znaczenie 
w powstawaniu zmian mają też skłon-
ności osobnicze, zakłócona motory-
ka chodu i współistniejące choroby, 
w szczególności cukrzyca.  Patologie 
te obejmują zwykle spodnią część 
przodostopia i krawędzie palców. 
W ich obrębie skóra jest znacznie 
pogrubiona, sucha i twarda. Zmiany 
mogą łuszczyć się i pękać. 

Pierwsza z wymienionych zmian 
ma charakter ognisk nadmiernego 
rogowacenia wyraźnie odgraniczo-
nych od zdrowej skóry. Zmiany mają 
kremowo-żółte zabarwienie i są 
kształtu kolistego lub owalnego. Cza-
sem przebiegają wzdłuż linii papilar-
nych. Modzele najczęściej formują się 
w obrębie przodostopia. Ucisk mas 
rogowych na zakończenia nerwowe 
powoduje charakterystyczny piekący 
ból, odczuwany głównie podczas cho-
dzenia.

Nagniotki, popularnie nazy-
wane też odciskami lub „wronimi 
oczkami”, mają natomiast strukturę 
podobną do pinezki. Na powierzch-
ni skóry widoczna jest wyraźnie 

odgraniczona blaszka, poniżej której 
tworzy się twardy rdzeń rogowy wni-
kający głęboko w żywe warstwy skó-
ry. Głębokie, wieloletnie nagniotki są 
przyczyną silnych dolegliwości bólo-
wych powodowanych przez skoncen-
trowany ucisk rdzenia na zakończenia 
nerwowe. Odciski lokalizują się naj-
częściej w okolicy stawów śródstopno-
paliczkowych, na grzbietach palców 
i pomiędzy nimi, nierzadko tworzą 
się też w wałach paznokciowych i pod 
płytkami paznokci.

Omawiane zrogowacenia powin-
ny być regularnie usuwane, gdyż 
w przeciążonych miejscach może 
rozwinąć się stan zapalny, co dodat-
kowo nasila dolegliwości bólowe. Pod 
modzelami, w szczególności u diabe-
tyków, mogą się też tworzyć trudno 
gojące się owrzodzenia. W przypadku 
niewielkiego powierzchownego rogo-
wacenia naskórka wystarcza regular-
ne ścieranie zmian za pomocą tarek 
do stóp lub pumeksu. W przypad-
ku rozległych modzeli i nagniotków 
zmiany wymagają profesjonalnego 
opracowania przez podologa, gdyż 
próby samodzielnego ich usuwa-
nia w warunkach domowych mogą 
przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Szczególnie niebezpieczne jest sto-
sowanie na własną rękę preparatów 

keratolitycznych w postaci płynów 
lub skarpet złuszczających. Powodują 
one powierzchowne usunięcie zmian 
z równoczesnych rozmiękczeniem na 
różnej głębokości zalegających mas 
rogowych. W konsekwencji w obrę-
bie modzeli dochodzi do powsta-
wania pęcherzy śródnaskórkowych 
i bólu podczas chodzenia. Zmiany 
często pękają, co powoduje powsta-
wanie trudno gojących się rozpadlin. 
Rozmiękczenie rdzenia nagniotka bez 
jego usunięcia może natomiast pro-
wadzić do rozwoju rozległego stanu 
zapalnego manifestującego się obrzę-
kiem, zaczerwieniem i bólem. Zajęciu 
ulega nie tylko skóra i tkanki podskór-
ne, ale również jamy stawowe.

W przypadku nawracających 
modzeli i nagniotków istotne jest 
wdrożenie profilaktyki w postaci 
wygodnego obuwia, wkładek orto-
pedycznych i materiałów odciążają-
cych, czyli ortez. Pomocą w doborze 
wymienionego zaopatrzenia służą 
fizjoterapeuci, podolodzy oraz pra-
cownicy sklepów medycznych. 

Więcej informacji na temat usu-
wania i profilaktyki zrogowaceń 
znajdziecie Państwo pod numerem 
telefonu +48 609 939 337.

dr n. med. Katarzyna Adamczyk

Na przełomie kwietnia i maja 
rozpocznie się przebudowa ul. Osie-
dlowej w Goleszowie Równi. 

Podstawowy zakres prac obej-
muje m. in.: przebudowę konstrukcji 
jezdni, budowę kanalizacji desz-
czowej i pobocza z kostki brukowej 
oraz wykonanie nowej nawierzch-
ni asfaltowej. W drodze jest już 
kanalizacja sanitarna, tym samym 
inwestycja ta pozwoli na komplek-
sowe zakończenie robót drogowych 
w tej ulicy.

Wykonawcą przebudowy drogi 
gminnej będzie firma Eurovia Polska 
S.A., wyłoniona w drodze postępo-
wania przetargowego. Zakończenie 
robót budowlanych zaplanowano na 
koniec października 2019 r. Zadanie 
ubiega się o dofinansowanie ze środ-
ków EFRROW w ramach Programu 

Inwestycja w Goleszowie Równi

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

W związku z powyższym infor-
mujemy, że na ul. Osiedlowej i wokół 

niej nastąpią utrudniania w ruchu 
pieszych i pojazdów, za które prze-
praszamy i jednocześnie prosimy 
o wyrozumiałość.           T. Lenkiewicz

Wjazd na ul. Osiedlową, od ul. Ustrońskiej w Goleszowie Równi



Panorama Goleszowska  marzec 2019 11

Kontynuacja prac planistycznych w gminie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 poz. 2081) zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Gminy Gole-
szów uchwały Nr 0007.48.2015 z dnia 
9 września 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Cisownica w granicach wska-
zanych na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienionego pla-
nu. Wnioski należy składać na piśmie  
w siedzibie  Urzędu Gminy Goleszów, 
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów w ter-
minie 25 dni od ukazania się niniejsze-
go ogłoszenia, tj. do dnia 23 kwietnia 
2019 r. 

Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Wniosek dostępny jest na 
stronie BIP Urzędu Gminy Goleszów 
w zakładce: Menu Przedmiotowe » 
Planowanie i zagospodarowanie prze-
strzenne » Bieżące prace planistyczne 
» Cisownica. 

Jednocześnie informuję, że zgod-
nie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wymieniony powyżej podlega stra-
tegicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, z zapewnieniem możliwo-
ści udziału społeczeństwa w okresie 
jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko, zgodnie z art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji                   
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE O PRZySTąPIENIU DO SPORZąDZANIA MIEJSCOWEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CISOWNICA

dowisko, należy wnosić do Wójta Gmi-
ny Goleszów na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym w nieprze-
kraczalnym terminie 25 dni od daty 
ukazania się niniejszego ogłoszenia 
w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu lub za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym.

 Wójt Gminy Goleszów
mgr Sylwia Cieślar

Wydawca: Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5, 
43-440 Goleszów

Redaktor naczelny: Tomasz Lenkiewicz

Redakcja: Urząd Gminy Goleszów, 
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów, 
tel. 33 479 05 10 wew. 85, 
panorama@goleszow.pl

Nakład: 2000 egzemplarzy

Skład, przygotowanie do druku i druk: 
Wydawnictwo ARKA
ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn
www.arkadruk.pl
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Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów 
oraz zastrzega sobie m. in. prawo ich 
skracania i opracowywania redakcyjnego.

Wszystkie wydania gazety w wersji 
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Materiały do następnego numeru 
można dostarczać do 18 kwietnia 2019 r. 
Dostarczone po tym terminie zostaną 
umieszczone w następnym wydaniu 
gazety.

Zdjęcie na okładce: Tomasz Lenkiewicz
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Co słychać w GOK-u?
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Koncert Walentynkowy
W dniu 9 lutego 2019 r. w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Goleszowie 
odbył się barwny, dwugodzinny Kon-
cert Walentynkowy, podczas którego 
wystąpił Mirosław Jędrowski wraz 
z całym zespołem w składzie: Bożena 
Jędrowska, Jolanta Krawczyk i Stefan 
Rylko. Zebraną publicznośc przywita-
ła dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska, 
wprowadzając nas w walentynkowy 
klimat. Następnie na scenie pojawili 
się zaproszeni goście. Koncert prze-
platany był występami kabaretowy-
mi w wykonaniu Roberta Szafrańca 
i Jarosława Podhorskiego oraz śpie-
wem solistki - Ewy Kapały. Mogliśmy 
usłyszeć takie utwory, jak: „Śląsku my 
kochomy ciebie”, „Jaka ona jest sek-
si”, „Śpiywom Aniołku Tobie”, a także 

Zajęcia zimowe
W dniach 18 - 22 lutego odby-

ły się zajęcia zimowe organizowane 
w ramach ferii. Każdego dnia na dzie-
ci czekały atrakcje takie, jak: zajęcia 
z samoobrony, warsztaty z pierwszej 
pomocy, wyjazd do fikołka, do kina, 
na basen, a także zajęcia z dogote-
rapii i warsztaty plastyczne. Jak co 
roku mogliśmy liczyć na wsparcie 
sponsorów, którymi byli: Piekarnia 
Rejonowa „Samopomoc” z Cieszyna, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
z Goleszowa, firma Diehl Metering 
z Bażanowic, Rolniczy Kombinat Spół-
dzielczy z Goleszowa, firma ELTREX 
z Goleszowa. Dziękujemy!  

         GOK

Spotkanie z Zenonem Sobczykiem
W dniu 27 lutego odbyło się spotkanie z Zenonem 

Sobczykiem, który podzielił się z zebraną publiczno-
ścią swoimi doświadczeniami, a także pięknymi wspo-
mnieniami z podróży po Toskanii. 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat podróży do Toskani, to odsyłamy do felieto-
nów zamieszczonych w Panoramie. 

Na 20 str. prezentowana jest druga część artyku-
łu autorstwa Zenona Sobczyka.     

          GOK

„Nigdy nie widzisz moich łez”. W ciągu 
całego występu artyści pojawili się na 
scenie w aż pięciu różnych kreacjach. 

Dziękujemy zaproszonym gwiazdom 
za ten piękny koncert oraz zebranej 
publiczności za przybycie.             GOK
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

2 maja Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie będzie 
nieczynny 

Koło PTTK ŚLIMOKI z Goleszowa, www.pttk-slimoki.cba.pl 
07.04 Wycieczka górska: Czantoria - Stożek – Kubalonka
14.04 Wycieczka górska „Wokół doliny Wapienicy”
28.04 Wyjazd pociągiem do Ołomuńca na targi kwiatowe

1.05 Wycieczka górska: Rajd na Kamienny
5.05 Wyjazd pociągiem do Arboretum w Jabłonkowie

Szczegóły: tel. 661922167 (wycieczki krajoznawcze),  
tel. 609 588 339 (wycieczki górskie)

Alleluja biją dzwony
Alleluja echo głosi
Chrystus, bowiem 
Zmartwychwstały,
W serca nasze Pokój 
wnosi.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego 
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” 

życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Goleszowie Jolanta Warsińska wraz z pracownikami.

Wesołych Świąt 
Wielkanocnych życzą 

członkowie Zespołu Pieśni  
i Tańca „Goleszów”  

wraz z choreografem  
Barbarą Rybczyk.
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Jan Sztwiertnia – wyjątkowy goleszowianin cz. 4
cd. z poprzedniego numeru PG

W dniu 21 marca 1927 r. Wydział 
Gminny zadecydował, że budynek, 
po raz pierwszy nazwany wtedy 
ratuszem, będzie budowany. Na ten 
cel zaciągnięto pożyczkę w wysokości 
80 000 zł. Rozpisano konkurs na firmę, 
która będzie budowała ratusz. Wygra-
ła firma budowniczego z Cieszyna – 
Józefa Raszki. Prace zaczęto wiosną 
1928 roku, a już 3 listopada 1929 roku, 
w obecności wojewody śląskiego dr 
Michała Grażyńskiego, uroczyście 
otwarto goleszowski ratusz. Poświęce-
nia nowego budynku dokonał ks. Józef 
Nierostek z Cieszyna.

Ratusz to jeden z najpiękniej-
szych budynków w Goleszowie. Marzy 
mi się, a może i wielu mieszkańcom 
naszej Gminy, aby na 100-lecie swego 
istnienia (2029 r.) budynek ten został 
odnowiony i godnie prezentował się 
jako siedziba naszych władz. 

W 1906 roku Jan Sztwiertnia oże-
nił się z Zuzanną Michalik. Wychowa-
li ośmioro dzieci – 4 córki i 4 synów. 
W wyniku parcelacji gruntów w roku 
1932 nabył Sztwiertnia 130-hektaro-
wy majątek w Krzyżowicach w powie-
cie pszczyńskim. Swoje 30-hektarowe 
gospodarstwo w Goleszowie przekazał 
synowi. Znamienne są, wg biogramu 
ks. prof. Jana Szerudy, słowa wypo-
wiedziane przez Jana Sztwiertnię do 
swojego następcy na stanowisku szefa 
gminy: „Zadaniem przełożonego gmi-
ny jest przede wszystkim takie uzgad-
nianie różnych poglądów i myśli ogółu, 
ażeby doprowadzić do współpracy roz-
bieżne często dążenia i to do współ-
pracy takiej, której uwieńczeniem 

jest postęp i podniesienie dobrobytu 
ogólnego”. W naszej obecnej sytuacji 
– podziału społeczeństwa – słowa te 
jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. 

We wrześniu 1939 roku wybuchła 
II wojna światowa. Jan Sztwiertnia 
został aresztowany, a jego majątek 
przeszedł w ręce niemieckie. Po pew-
nym czasie został zwolniony z aresztu, 
majątku jednak nie odzyskał, nawet 
po 1945 roku. Zamieszkał u syna 
w Goleszowie. My, starzy goleszowia-
nie pamiętamy go jako starszego, dys-
tyngowanego pana z laseczką (utykał 
po wypadku, kiedy walec do rozdrab-
niania gleby przygniótł mu nogę).

Nie wrócił już do życia politycz-
nego. Zmarł w 1956 roku, pochowa-

ny został na cmentarzu ewangelickim 
w Goleszowie.

Order Odrodzenia Polski, Polonia 
Restituta, Złoty Krzyż Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, medal Śląskiej Izby 
Rolniczej to jedne z najważniejszych 
odznaczeń, które Jan Sztwiertnia 
otrzymał za swą wieloletnią działal-
ność społeczną i polityczną. 

Jan Cichy

Rodzina Zuzanny i Jana Sztwiertniów (siedzą w środku), z prawej strony ojciec 
rodu, Jan Sztwiertnia (senior). W pierwszym rzędzie od lewej: syn Karol, córki Marta  

i Bronisława, w drugim rzędzie: córki Helena i Anna, synowie: Jan, Adolf  
i Władysław (z archiwum rodzinnego Karola Sztwiertni)

Fragment tablo Wydziału Gminnego w Goleszowie 1925 – 1929 na zakończenie 
kadencji i otwarcie ratusza, wykonanego przez zakład fotograficzny  

T. Kubisz M. Święch z Cieszyna

Bibliografia

1. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej Księga 
pamiątkowa 1918 – 1928, Wydawnictwo 
i nakład: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 
„Światowid”, „Na szerokim świecie”, Kraków 
– Warszawa 1928
2. Protokoły posiedzeń plenarnych Księstwa 
Cieszyńskiego, część I i II, Bibliotheka Tessi-
nensis, Cieszyn 2016
3. Sprawozdanie Towarzystwa rolniczego dla 
Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie za lata 
1914 – 1918
4. „Panorama Goleszowska”, nr 11 (2004), 
listopad 2009 
5. „Informator parafialny”, czerwiec 2015, 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie. 
6. Sejm Śląski 1922 – 1939 Henryk Recho-
wicz, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, 
Wydawnictwo „Śląsk” 1965
7. Internet

Serdecznie dziękuję za udostępnienie 
zdjęć i dokumentów Karolowi Sztwiertni, 
Książnicy Cieszyńskiej oraz za pomoc Łukaszo-
wi Barańskiemu i Tomaszowi Lenkiewiczowi.

Jan Cichy
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Jedno z posprzątanych miejsc

Posprzątali Goleszów Górny i Dolny
Za nami kolejna edycja sprzątania Goleszowa. 

W tym roku odbywała się 16 marca (sobota) pod 
hasłem WOREK PRZyGÓD.

Tym razem do sprzątania dołączył Goleszów 
Dolny. I to było niesamowite. W poprzednich 
edycjach nie zebrało się tylu ludzi co w sobot-
ni poranek. To był prawdziwy WOREK PRZYGÓD. 
Już na starcie trzeba było pozyskać dodatkowe 
worki i rękawice, a w czasie trwania sprzątania 
były dowożone kolejne puste worki do najbar-
dziej zaśmieconych miejsc – tam, gdzie uczestnicy 
zapełniali je w mgnieniu oka.

W akcji wzięli udział mieszkańcy Goleszowa 
i okolicznych miejscowości - ludzie w różnym wie-
ku i o różnym statusie społecznym. Były rodziny, 
dzieci, młodzież i dorośli. Po prostu ludzie, którym 
nie jest obojętne, w jakim żyją Goleszowie - czytaj 
Świecie. Często dzieci pytały: Kto tak naśmiecił? 
Czemu tak robią? Jak tak można? 

Najważniejsze to uświadomić sobie, że system 
gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie 
działał prawidłowo, jeśli jego uczestnicy, czyli my 
wszyscy, nie będziemy wiedzieli, dlaczego ważne 
jest, aby prawidłowo postępować z odpadami.

Sprzątanie Goleszowa to wspólna lekcja (przy-
słowiowy WOREK PRZYGÓD), której celem jest 
poszanowanie środowiska oraz budowanie świa-
domości ekologicznej od najmłodszych lat.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej 
akcji, bardzo dziękujemy. Słowa podziękowania kieruje-
my również do:
-  sołtysów – Karola Alkiera i Andrzeja Czermaka, radnego 

powiatowego Jerzego Sikory oraz radnych sołeckich;
-  goleszowskiego urzędu, który przekazał worki na śmie-

ci, jednorazowe rękawiczki, zapewnił poczęstunek dla 
najmłodszych uczestników oraz wywiózł odpady;

- piekarni Bethlehem za pieczywo i kołaczyki, Przetwór-
ni mięsa i wędlin Rajskie Smaki za pyszne kiełbaski oraz 

Towarzystwu Wędkarskiemu TON za udostępnienie miej-
sca na wspólne grillowanie po sprzątaniu.

Akcja udała się, a my mamy nadzieję, że w tak licznym 
gronie, a może i większym, spotkamy się za rok zarówno na 
tej, jak i na innych, wspólnych przedsięwzięciach.

Jeszcze raz dziękujemy, jesteście WIELCY!
Radni Goleszowa



Panorama Goleszowska  marzec 201916

Nagroda dla bażanowickiej podstawówki

Zimowisko w Szkole Podstawowej w Goleszowie

Na ten dzień czekali z niepoko-
jem… Rozdanie ról, próby, malowa-
nie scenografii, zbieranie rekwizytów 
i, oczywiście, uczenie się tekstu na 
pamięć – te czynności zajmowały im 
ostatnie dni, a przecież jeszcze szkoła 
i blisko czterdzieści lekcji tygodniowo, 
a przecież jeszcze nauka konfirmacyjna 
czy przygotowanie do bierzmowania, 

a przecież jeszcze własne zajęcia roz-
wijające różne pasje, a przecież jesz-
cze obowiązki domowe, a przecież 
jeszcze… Ósmoklasista na pewno nie 
narzeka na brak zajęć.

11 marca br. pojechali do Cieszy-
na, by wziąć udział w powiatowym 
konkursie „Trzy odsłony kultury” 
organizowanym przez ZS im. W. Szy-
bińskiego w Cieszynie. Po części recy-
tatorskiej i wokalnej przyszedł czas 

Czas ferii to świetna okazja do 
aktywnego spędzania wolnego cza-
su. W naszej szkole już po raz kolejny 
zostało zorganizowanie zimowisko 
dla dzieci z klas 1-4. Pojawiło się mnó-
stwo atrakcji – zarówno tych zimo-
wych, jak i sportowo-kulturalnych. 

W pierwszym dniu dzieci 
w grupach wyjeżdżały na basen, 
wykonywały prace plastyczne oraz 
odbywały się rywalizacje sportowe na 
sali gimnastycznej. Drugiego dnia nie-
spodzianką była wycieczka. Nasi pod-
opieczni mogli zaznajomić się z fauną 
i florą regionu w Leśnym Ośrodku 
Ekologicznym w Istebnej. Po zdoby-
ciu wiedzy z zakresu ekologii nastał 
czas wspólnych ślizgawek na śniegu 
– radości było co nie miara. Trzeci 
dzień przebiegł pod znakiem kultury 
– najpierw film, który obejrzeliśmy 
w kinie „Piast” w Cieszynie, a następ-
nie krótka wycieczka uliczkami mia-
sta na Wzgórze Zamkowe. Czwartek 
spędziliśmy na wspólnym spacerze, 

na teatralną, podczas której przed-
stawili dziesięciominutową sztukę pt. 
„Co widać w lustrze?”, opowiadającą 
o niełatwej codzienności nastolatki 
borykającej się z wieloma komplek-
sami. 

Byli naprawdę dzielni! I co? I zaję-
li 2. miejsce !!! Gratulacje dla zespołu 
teatralnego ze Szkoły Podstawowej 
w Bażanowicach !!! 

J. Chwastek

a następnie na rozgrywkach sporto-
wych na sali gimnastycznej. Tam też 
odbyła się dyskoteka. Ostatni dzień 
to wyjazd do gospodarstwa agrotu-
rystycznego w Cisownicy i wspólne 
zabawy na świeżym powietrzu. 

Wszystkie dni niosły za sobą tak-
że niespodzianki, które dzieci od nas 

otrzymywały. Dziękuję wszystkim 
wychowawcom za współpracę. Dzię-
kuję także naszym sponsorom, któ-
rymi byli: Krystyna Klimus, Grzegorz 
Mizia, Grzegorz Śliż, Jan Bielesz. 

Dorota Wisełka
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Odszedł na Wieczną Służbę

Józek! Józek Waszut nie żyje!... 
Wiadomość ta 27 lutego 2019 roku 
lotem błyskawicy obiegła Cisowni-
cę. Niektórzy przecież jeszcze dzień 
wcześniej widzieli Go, jak się krzątał 
w swojej pasiece. Autor niniejsze-
go wspomnienia poprzedniego dnia 
jeszcze z Nim rozmawiał, przekazując 
rodzinie pp. Waszutów informację 
o śmierci ś.p. Mariusza Makowskiego 
- wieloletniego prezesa Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej. Niezbadane są wyroki 
boskie… 

Ś.p. Józef Waszut przeżył 81 lat. 
Urodził się 18.02.1938 roku w Isteb-
nej. Był synem Jana i Jadwigi z d. 
Haratyk. W 1952 roku ukończył Szkołę 
Podstawową nr 2 w Istebnej-Zaolziu. 
W 1956 roku zdał maturę w Technikum 
Mechaniczno-Kuźniczym w Ustroniu. 
W 1958 roku wstąpił ochotniczo do 
9 Zaodrzańskiego Pułku Zmechani-
zowanego 12 Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej w garnizonie Star-
gard Szczeciński. Był tam dowódcą 
plutonu czołgów. W 1963 roku ożenił 
się z Teresą z d. Waliczek i zamieszka-
li w Cisownicy. W pamiętniku Tere-
sy zachował się z tamtych czasów 
wpis Józka dla najukochańszej Tere-
ni z listopada 1961 roku: „Miej ser-
ce i patrz w serce. Jedno miej serce 
oddane, Jedno niech będzie przez 
Ciebie kochane, Pamiętaj, że gdy Ci 
wielu sprzyja, Wśród kochających 
znajdzie się i żmija.” W 1965 roku 
został przeniesiony na własną prośbę 
do 15 Szkolnego Pułku Czołgów w Gli-
wicach, by być jak najbliżej Rodziny 
i gór, za którymi bardzo tęsknił. Tutaj, 
na stanowisku dowódcy kompanii 
szkolnej, kształcił kierowców i załogi 
czołgów, sposobiąc ich do dalszej służ-
by w wojskach pancernych. Następnie 
był starszym oficerem operacyjnym 
sztabu pułku d.s. szkolenia bojowego. 
W roku 1969 opuścił garnizon Gliwice, 
by być jeszcze bliżej własnego domu 
we wsi Cisownica i objął stanowisko 
Kierownika Działu w Powiatowym 
Sztabie Wojskowym, a później w Woj-
skowej Komendzie Uzupełnień w Cie-
szynie. W roku 1970 przekwalifikował 
się na Wyższym Kursie Doskonalenia 
Oficerów w Rembertowie do pracy 
w pionie mobilizacji Sił Zbrojnych. 
Odpowiadał za dobór kwalifikowany 

poborowych do wojsk i uzupełnienie 
tych jednostek rezerwami mobiliza-
cyjnymi. W roku 1986 ukończył cywil-
ne studia magisterskie w Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. 

Ś.p. Józef Waszut był przykład-
nym mężem, dobrym ojcem, a później 
wspaniałym dziadkiem dla 9 wnuków 
i pradziadkiem dla 3 prawnuczek. 
Zawsze był działaczem społecznym. 
Udzielał się czynnie w różnych orga-
nizacjach w Cisownicy oraz w gmi-
nie Goleszów. Od roku 1966 członek 
Kółka Rolniczego w Cisownicy, w tym 
członek Zarządu, a w latach 1993-
2009 skarbnik. Od 1974 roku członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisow-
nicy, a w latach 2006-2008 jej pre-
zes. W latach 1977-1991 był radnym 
Gminnej Rady Narodowej w Goleszo-
wie – między innymi wiceprzewodni-
czącym tej Rady. W latach 2000-2002 
był radnym Rady Gminy Goleszów, 
a w latach 2006-2011 członkiem Pre-
zydium Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Goleszowie. Od roku 1981 
do 1999 działał w Klubie Sportowym 
„Olimpia” Goleszów, w którym był 
członkiem Zarządu oraz członkiem 
Komisji Rewizyjnej. Od jesieni 1992 
roku był aktywnym członkiem XVIII 
Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku 
Polskich Spadochroniarzy. Szczegól-
nie udzielał się w adaptacji Domu 
Ludowego w Goleszowie-Równi dla 
potrzeb Spadochroniarzy. W latach 
1992-2000 był skarbnikiem Koła 
Pszczelarzy Goleszów. Od roku 1995 
działał również w Kole Pszczelarzy 
Dzięgielów, gdzie w latach 1995-2000 
był sekretarzem, w latach 2003-2011 
prezesem, a od roku 2011 wicepre-
zesem tego koła. Od 2011 roku był 
również członkiem Komisji Rewizyjnej 
Śląskiego Związku Pszczelarzy w Kato-
wicach. Mało kto wiedział, że był on 
też od 1966 roku długoletnim Hono-
rowym Dawcą Krwi, ale po oddaniu 
swojej krwi potrzebującemu zachoro-
wał na żółtaczkę zakaźną. 

W latach 1993-2011 był też człon-
kiem Chóru Mieszanego „Gloria” 
przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. 
św. Michała Archanioła w Goleszo-
wie. W parafii goleszowskiej udzie-
lał się społecznie: przeszło 20 lat 
jeździł z księżmi tej parafii do cho-

rych w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca, służył też swoją pomocą wiele 
lat przy odwiedzinach kolędowych. 
W kościele zajmował się zegarem 
na wieży – konserwował go, czyścił, 
nakręcał, zmieniał czas, a w ostatnim 
roku doprowadził, z pomocą innych 
parafian, do tego, by zegar miał napęd 
elektroniczny. Był On też największym 
donatorem tego przedsięwzięcia. 
W związku z 700-leciem goleszowskiej 
parafii podjął się żmudnej i długo-
trwałej pracy przy odnowieniu jed-
nego z kryształowych żyrandoli. Józek 
uczestniczył we wszystkich pracach 
remontowych kościoła, probostwa 
oraz ich otoczenia. Zawsze dyspozy-
cyjny, służył swoją bezinteresowną 
pomocą. Nieraz w sytuacjach 
awaryjnych Józek jechał do kościoła, 
by pomóc i zaradzić nagłym 
i niespodziewanym sytuacjom. Był 
niezwykle koleżeński, otwarty na 
ludzi i uczynny na co dzień. Symbo-
liczna rzecz, że w dzisiejszych czasach 
Waszutów z najbliższymi sąsiadami – 
pp. Żarłokami z Cisownicy nie dzielił 
żaden płot. To też charakterystyczne 
dla rodziny ś.p. Józefa Waszuta. Cie-
szył się On z odwiedzin różnych gości, 
którym nie skąpił świeżego chleba 
z masłem i miodu z własnej pasieki. 
Ta uczynność dla wszystkich cecho-
wała Go i wyróżniała spośród innych. 
Mówił o tym również ks. Proboszcz 
Adam Drożdż podczas Mszy pogrze-
bowej w dniu 2 marca 2019 roku. 

18.02.1938-27.02.2019



Panorama Goleszowska  marzec 201918

Serdeczne podziękowanie za okazane współczu-
cie, zamówione Msze św., modlitwę, wieńce i kwiaty 
oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej kocha-
nego 

śp. Józefa Waszuta
Ks. proboszczowi Adamowi Drożdżowi, ks. proboszczo-
wi Zygmuntowi Siemianowskiemu, ks. prof. Józefowi 
Budniakowi, ks. Jarosławowi Krutakowi, 
Rodzinie, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom, 
Pocztom sztandarowym:

• XVIII Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich 
Spadochroniarzy w Goleszowie Równi i Jego człon-
kom,

• Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowi-
cach,

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy,
Byłym komendantom Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Cieszynie i Bielsku-Białej, 
Komisji Rewizyjnej Śląskiego Związku Pszczelarzy 
w Katowicach, delegacjom kół pszczelarzy z Dzięgie-
lowa, Czeskiego Cieszyna, Cierlicka, Lubna, Kys. N. 
Mesta, Wisły,

W goleszowskim kościele zebrały się 
wtedy tłumy ludzi (dawno już kościół 
ten nie był tak wypełniony), którzy 
przybyli (niektórzy z odległych stron), 
by Go pożegnać. Na takie pożegna-
nie ś.p. Józef Waszut zasłużył swoim 
pięknym i bogatym życiem. Nieprzy-
padkowo zamówiono potem w Jego 
intencji ponad 50 Mszy świętych. 
Pisząc o Józku, nie sposób nie wspo-

mnieć jeszcze o życzliwości i pomocy 
naszej rodzinie i wielu innym ludziom. 
Wiem z opowiadań, że uczynność Józ-
ka promieniowała na innych i wiele 
pomogła w różnych życiowych sytu-
acjach. Podczas 80. rocznicy urodzin 
Józka, na którą zostaliśmy zaproszeni 
wraz z ks. prof. Józefem Budniakiem, 
tryskał On humorem, sypał żartami, 
snuł plany na przyszłość… Choroba 

jednak je pokrzyżowała. Do ostatnich 
dni swego życia bywał w pasiece. 
Pszczoły ukochał. O pszczelarstwie, 
apiterapii miał wiele wykładów 
(w tym w gminie Goleszów, co później 
zostało opisane w „Panoramie Gole-
szowskiej”), organizował spotkania 
i prelekcje. O swoich pszczołach mógł 
mówić godzinami. W „Głosie Ziemi 
Cieszyńskiej” nr 5 (2356) z 2 lutego 
2007 roku ukazał się z Nim wywiad, 
w którym, jak to On, zażartował pod 
koniec: „Już nieraz się przekonałem, 
że pszczoły, jak kobiety, są trudne 
do przewidzenia i czasami postępu-
ją wbrew regułom. Nie wiadomo do 
końca, co zrobią.” Takim był ś.p. Józef 
Waszut na co dzień. Zachowajmy Go 
w naszej pamięci pomimo faktu, że  
27 lutego br. odszedł na Wieczną 
Służbę. 

Witold Pieńkowski wraz  
z najbliższymi sąsiadami  

pp. Waszutów z ulic Cisowej  
i Pogodnej oraz z wszystkimi tymi, 

którzy Go znali i szanowali.

Druhom OSP z Cisownicy, Goleszowa, Puńcowa, Baża-
nowic,
Pani Wójt, pracownikom i Radzie Gminy Goleszów,
Emerytowanym nauczycielom SP w Cisownicy oraz 
wszystkim nauczycielom,
Przyjaciołom Klubu Literackiego „Nadolzie” i „Cieszyń-
skiej Studni Literackiej”, członkom Koła nr 1 Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej,
Delegacjom pracowników Szpitala Śląskiego w Cieszy-
nie,
Delegacjom Zakładu Diehl Metering w Bażanowicach,
Sportowcom i działaczom LKS „Olimpii” Goleszów,
Kolegom i samorządowcom z Cisownicy,
Panu płk. Władysławowi Blicharskiemu za przemówie-
nie pożegnalne,
Chórowi parafialnemu „Gloria” i wykonawcom opra-
wy muzycznej,
Braciom i siostrom ewangelikom za liczny udział 
w ceremonii pogrzebowej

składa żona z dziećmi i ich rodzinami

Żona Teresa i śp. Józef Waszut

Odszedł na Wieczną Służbę
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Mieszkanki gminy finalistkami konkursu
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12 dkg margaryny
1,5 szkl. cukru pudru (można 
dać mniej)
4 jajka
1 mała łyżeczka sody oczyszczonej 
(płaska)
1 mała łyżeczka proszku do pieczenia
1 szkl. mąki krupczatki
1 szkl. mąki pszennej
1 szkl. zmielonych orzechów 
włoskich
1 szkl. ugotowanych jabłek (na 1 szkl. 
około 3 jabłka- zależy od wielkości)
smalec i bułka tarta 

Jabłka obrać, podzielić na ćwiart-
ki, usunąć gniazda nasienne i ugoto-
wać do miękkości w rondelku, lekko 
podlewając wodą. Ostudzić i odsą-
czyć z powstałego kompotu, lekko 
rozgnieść. Żółtka utrzeć z cukrem 
pudrem, dodać miękką margarynę, 
dalej ucierać. Następnie dodać resz-
tę składników, dalej mieszając. Na 
konieć ubić pianę z 4 białek i delikat-

19 grudnia w Zamku Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle 
odbyła się finałowa gala ósmej edy-
cji konkursu na najlepsze ciasteczko 
cieszyńskiej krainy. 

Uczestnikami gali byli m. in. miesz-
kańcy naszej gminy. Zanim przyznano 
nagrody i wyróżnienia, uczestnicy 
wysłuchali wykładu Małgorzaty Kiereś 
na temat tradycji pieczenia cieszyń-
skich ciasteczek. Gościem specjalnym 
była kapela góralska „Zwyrtni” z Isteb-
nej. W konkursie, który był podzielony 
na dwa etapy, wzięło udział 30 osób.

Zwycięzcą okazała się Monika 
Lipińska, drugie miejsce zajęła Anna 
Broda z Kozakowic, trzecie Agnieszka 
Gluza z Godziszowa, a czwarte Wero-
nika Matula.

Wyróżnienia otrzymały: Urszula 
Owczarzy, Magdalena Sikora- Polo-
czek z Goleszowa, Aneta Sikora, 
Katarzyna Czendlik, Janina Tomiczek, 
Janina Hussar.

W konkursie wzięły również 
udział Anastazja i Justyna Tomica 

nie połączyć z resztą masy. Wlać do 
babownicy wysmarowanej smalcem 
(lub innym tłuszczem) i oprószonej 
bułką tartą. Smalec do wysmarowa-
nia formy na słodką babkę? Otóż tak! 
Może się to wydawać dziwne, ale 
babcia zawsze tłumaczyła, że właśnie 

smalec jest najlepszy, by upieczona 
babka nie przywarła do formy. Babkę 
pieczemy ok 45-50 min. w tempera-
turze 180 °C, najlepiej sprawdzając 
jeszcze drewnianą szpilką, czy jest 
upieczona. Po wystudzeniu posypać 
cukrem pudrem. Smacznego!

Magdalena Sikora-Poloczek

BABKA BABCI ZuZANKI

z Kozakowic, Renata Małysz z Kozako-
wic. Gratulujemy laureatkom i uczest-
niczkom konkursu. 

T. Lenkiewicz

Od lewej: Anna Broda, Renata Małysz z mężem, Magdalena Sikora-Poloczek,  
Justyna Tomica, Anastazja Tomica

Poniżej przedstawiamy przepis na 
Babkę Babci Zuzanki przekazany przez 
Magdalenę Sikorę-Poloczek z Gole-
szowa, uczestniczkę ww. konkursu.
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 2
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Florencja. Ponte Vecchio – most złotników na rzece Arno

Florencja (Firnze), stolica Toska-
nii, jest miastem w środkowych 
Włoszech, nad rzeką Arno. Liczy 366 
tys. mieszkańców. To miasto mala-
rzy i artystów, poetów i humanistów, 
bankierów i książąt, kolebka renesan-
su, jednym słowem - symbol. I pomy-
śleć, że zostało założone jako kolonia 
dla byłych żołnierzy Juliusza Cezara.
Nazwano ją Florentia, czyli kwitnąca. 
Została zbudowana na wzór obozu 
wojskowego, z dwoma głównymi uli-
cami krzyżującymi się w miejscu obec-
nego Piazza della Repubblica. 

Od 1115 uzyskała status nie-
zależnego miasta. Oprócz handlu 
w XII wieku rozwinęło się sukiennic-
two, a później także jedwabnictwo. 
W XIII wieku powstały pierwsze 
domy bankowe. W 1252 rozpoczęto 
bicie złotych monet – florenów, któ-
re szybko stały się główną monetą 
Europy. Od 1434 miastem począł rzą-
dzić ród Medyceuszów, który dopro-
wadził miasto do okresu największej 
potęgi gospodarczej i kulturalnej. 
Pod rządami Wawrzyńca Wspaniałe-
go miasto wzbogaciło się o znaczną 
liczbę wielkich dzieł sztuki oraz liczne 
budowle. 

Po obaleniu Savonaroli w 1498 
faktyczną władzę w Republice Flo-
renckiej jako dożywotni gonfalonier 
przejął Piera Soderini, a jego bliskim 
współpracownikiem był Niccolò 
Machiavelli. W 1512, po obaleniu 
republiki, do władzy powrócili Medy-
ceusze - od 1569 roku jako Wielcy 
Książęta Toskanii. Ich rządy trwały do 
1737 roku. 

Czasy Wielkiego Księstwa Toskanii 
to okres największego rozkwitu mia-
sta zarówno pod względem gospo-
darczym, jak i kulturalnym. W tym 
czasie w mieście tworzyli Leonardo 
da Vinci i Michał Anioł (Michelange-
lo). Pod koniec XVI wieku utworzyła 
się tu także grupa kompozytorów, 
poetów i teoretyków muzyki, zwa-
na Cameratą florencką. Z jej działal-
nością jest też związane powstanie 
pierwszej w historii światowej muzy-
ki opery – Dafne  acopa Periego, 
wystawionej w mieście w pałacu 
Jacopa Corsiego w karnawale 1598. 
Po wygaśnięciu dynastii Medyceuszy, 

w 1737 roku Toskania wraz z Floren-
cją została podporządkowana bocznej 
linii austriackich Habsburgów, którzy 
przejęli władzę. Dzięki dobremu poło-
żeniu szybko się bogaciła i rozwijała, 
ale też stała się obiektem wielu najaz-
dów i wojen. W latach 1865–1871 
była stolicą Włoch. Kochamy ją jed-
nak przede wszystkim jako miejsce 
narodzin Renesansu, wspaniałych 
obiektów sakralnych i niesamowi-
tych ogrodów. Piękne położenie nad 
rzeką Arno przyczyniło się do rozkwi-
tu, a także do upadku miasta (częste 
powodzie). 

W latach 1801–1808 Floren-
cja była stolicą Królestwa Etrurii. 
Następnie dostała się ponownie pod 
panowanie Domu Habsbursko-Lota-
ryńskiego.

Dzisiejsza Florencja jest mekką 
turystów, rocznie odwiedza ją około 
10 mln przybyszów. Spotkanie z mia-
stem może być ekscytującym prze-
życiem. Aby w pełni docenić jego 
walory, trzeba poświęcić nieco czasu, 
a przy tym pozbyć się zgubnej chęci 
zobaczenia wszystkiego. Nie zaszko-
dzi za to przed przyjazdem przyswo-
ić sobie pewną wiedzę z historii czy 
historii sztuki, co wydatnie pomoże 
docenić i zrozumieć to wspaniałe 
miasto. Kto chce mieć jakieś pojęcie 
o jego głównych zabytkach, powi-
nien spędzić w nim co najmniej trzy 
dni. Osoby, które mają mniej czasu, 
najlepiej zrobią , pokonując trasę od 
bazyliki Santa Maria Novella (Święta 
Maria Nowa), przez kościół San Loren-

zo, Piazza del Duomo (plac Katedralny 
z katedrą i baptysterium) z Katedralle 
si Santa Maria del Fiore (Matki Boskiej 
kwietnej), kościół Orsanmichele i Pia-
zza della Signiora do Ponte Vecchio 
(most złotników - najstarszy most 
Florencji z XIV w.). Następnie Kościół 
Basilica Santa Croce (Krzyża Świętego 
- z nagrobkami Michała Anioła, Dante-
go Alighieri, Galileusza, Vittorio Alfie-
riego, Gioacchino Rossiniego i innych), 
Galerię degli Uffizi (Leonardo da Vinci, 
Michał Anioł, Rafael, Tycjan, Rubens, 
Rembrandt), Galerię dell’ Accademia 
(Dawid - Michała Anioła) czy Muzeum 
dell’ Opera del Duomo (Pieta - Micha-
ła Anioła). 

Spacerując wieczorami ulica-
mi Florencji, można natknąć się na 
bezpłatne koncerty muzyki klasycz-
nej organizowane w ramach Festival 
Orchestre Giovanili. Warto też obej-
rzeć ogrody Boboli czy panoramę ze 
wzgórza Micheleangelo (jego nazwa 
pochodzi od gigantycznej kopii rzeźby 
Dawida Michała Anioła). Symbolem 
Florencji stał się drewniany chłopiec - 
Pinokio stworzony przez Carlo Loren-
zini - Collodiego, autora, który urodził 
się i zmarł we Florencji. Figurki Pinokia 
można zakupić tu na każdym kroku. 

Miasto posiada port lotniczy Pere-
tola, nie ma ono, jak na razie, połącze-
nia z Polską.

Florencja jest miastem partner-
skim Krakowa.

CDN w następnym wydaniu PG

Zenon Sobczyk
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Podróże ze Stokłosą – „Norweskie Perełki” cz. II – Kjeragbolten
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Autorka tekstu i Kjeragbolten

Każdy na pewno choć raz widział 
zdjęcie z kamieniem zaklinowanym 
pomiędzy dwiema pionowymi ścia-
nami. Czasem znajduje się także 
na nim jakiś człowiek pozujący do 
zdjęcia. Tysiąc (dokładnie 1084m!) 
metrów nad ziemią! To najsłyn-
niejszy kamyk w Norwegii - Kje-
ragbolten. Co roku tysiące turystów 
wychodzą na szlak, aby zrobić sobie 
na nim zdjęcie. 

Znajduje się on na końcu prze-
pięknego Lysefjorden, który jest 
największym fiordem w okolicy Sta-
vanger. Szlak prowadzący do nie-
go rozpoczyna się na parkingu przy 
restauracji Øygardstøl na wysokości 
640 m n.p.m. Dojście do Kjeragbol-
ten to 11 km szlak (w dwie strony). 
Na trasie musimy pokonać dwie góry 
i wspiąć się na trzecią. 

Przed wyjazdem gdzieś na inter-
necie znalazłam informację, że poko-
nanie szlaku to przyjemny spacer… Po 
50 m wędrówki, podczas pierwszego 
stromego podejścia, które ubezpie-
czone jest łańcuchami, miałam ocho-
tę zawrócić (co zresztą wiele osób 
czyniło), jednak chęć wejścia na Kje-
ragbolten wzięła górę. Po dotarciu 
na szczyt czekała nagroda – piękny 
widok na dolinę z jeziorkiem i strumy-
kiem, pasącymi się baranami i drugim 
stromym podejściem, które miałam 
za chwilę pokonać. W trakcie mar-
szu warto zejść ze szlaku i podejść do 
krawędzi fiordu (oczywiście, na bez-
pieczną odległość!) - roztaczają się 
piękne widoki, których nie zobaczycie 
ze ścieżki, ponieważ w większości bie-
gnie kilkanaście metrów od przepa-
ści.  Podejście pod ostatnią górę było 
najgorsze ze wszystkich - najdłuższe 
i najbardziej strome. Jednak z tego 
odcinka, według mnie, roztacza się 
najładniejszy widok na znajdujące 
się w dole miasteczko Lysebotn oraz 
fiord. Po niezbyt równej, ale wygra-
nej przeze mnie walce z górą w końcu 
znalazłam się na płaskowyżu, którego 
krajobraz jest iście księżycowy - ska-
ły, w niektórych miejscach zalegająca 
woda i śnieg oraz cała masa kamien-
nych wieżyczek (Norwegowie ukła-
dają je na szczęście). Teraz już tylko 
pozostało około kilometra bardzo 
przyjemnego marszu (w porównaniu 
do wcześniejszej drogi).  

Na samym końcu trzeba zejść po 
skałach do rozpadliny, gdzie można 
już zauważyć cel pielgrzymek tury-
stów - kamyk zaklinowany między 
skałami. Stoi przed nim grupa ludzi 
z aparatami. Czekają, aby zrobić zdję-
cia swoim towarzyszom. Przechodzę 
przez znajdujące się w jego pobliżu 
kamienie i znajduję się na dość dużej 
półce skalnej, z dwóch stron otoczo-
nej pionowymi skałami, a 1000 m 
niżej wody Lysefjorden. Do wejścia 
na kamyk utworzyła się kolejka, 
podchodzę bliżej, oceniam wejście 
i podejmuję decyzję – Kjeragbolten 
i Preikestolen były głównymi celami 
wyjazdu - wchodzę! Znów przecho-
dzę w miejsce, z którego ludzie robią 
zdjęcia, zagaduję bardzo miłą Węgier-
kę, która akurat robi zdjęcie swojej 
siostrze, zostawiam jej aparat i bie-
gnę ustawić się w kolejce. Czeka się 
w miejscu, gdzie od skały do przepa-
ści jest około metra szerokości, więc 
tak naprawdę nie widzi się tej wyso-
kości. Samo wejście to nic trudnego - 
wchodzi się na stopień skalny, chwyta 
za uchwyt, w którym kiedyś zapewne 
był łańcuch, kolejny krok na następ-
ny stopień znajdujący się za rogiem 
i stajecie twarzą w twarz z kamie-
niem. Potem już tylko jeden dłuższy 

krok (około metrowy) i voil’a - jeste-
ście tam, gdzie chcieliście być! Trzeba 
tylko zapomnieć, że wchodzicie na 
kamień wiszący ponad kilometr nad 
ziemią i nie chronią was żadne barier-
ki (Norwegowie nie lubią ingerować 
w naturę). 

Należy pamiętać, że jeżeli pada, 
jest ślisko, wieje silny wiatr czy po 
prostu nie czujecie się na siłach – nie 
należy za wszelką cenę podejmować 
ryzyka. Ja, na szczęście, trafiłam na 
piękny i bezwietrzny dzień. Gdyby 
było inaczej – na pewno zrezygnowa-
łabym z wejścia. 

Powrót na parking okazał się 
o wiele przyjemniejszy, gdyż już spo-
kojnie podziwiałam widoki, robiłam 
zdjęcia czy moczyłam stopy w strumy-
ku wypływającym z górskiego jeziora. 
Mimo iż szlak jest dość męczący (przy-
najmniej dla osoby takiej jak ja, czyli 
niezaprawionej w górskich wędrów-
kach), weszłabym na niego jeszcze 
raz, co Państwu także serdecznie 
polecam! Zapierające dech w pier-
siach widoki rekompensują wszystko!

Sylwia Stokłosa

W następnym artykule zapraszam 
do pięknego Starego Miasta w Sta-
vanger!
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W środku Przemysław Konecki i Anna Stanieczek

Goleszowianka zdobyła brązowy medal

Medale łuczników
W dniach 23 - 24 lutego w Wilkowicach odbyły się 

Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie. Klub LUKS 
ORLIK Goleszów reprezentowało 4 zawodników: Anna 
Stanieczek, Marzena Daduń, Przemysław Konecki oraz 
Dariusz Sobel. Nasi reprezentanci potwierdzili swoją 
klasę i przynależność do krajowej czołówki. W konku-
rencji MIKST para Anna Stanieczek i Przemysław Konec-
ki wywalczyła tytuł Mistrzów Polski, a Marzana Daduń 
z Dariuszem Soblem zajęli 8. miejsce. W klasyfika-
cji indywidualnej Anna Stanieczek zdobyła srebrny 
medal, a Marzena Daduń i Przemysław Konecki dotarli 
do ćwierćfinału.

W kolejnym tygodniu, 2 marca, łucznicy rywalizowa-
li w Dąbrowie Tarnowskiej. Zmagania prowadzone były 
w jednej wspólnej klasyfikacji open. Finał zawodów był 
okazją do rewanżu za minione Mistrzostwa Polski. Anna 
Stanieczek pokonała zawodniczkę z Krakowa Małgorza-
tę Kapustę i stanęła na najwyższym stopniu podium. 
Najlepszym zawodnikiem wśród mężczyzn został 
Przemysław Konecki, zajmując obok finalistek trzecie 
miejsce na podium.

Orlik

26 stycznia w Ostrawie odbyły się Halowe Mistrzostwa Śląska w lekkiej 
atletyce. Wśród zawodników rywalizujących w zmaganiach sportowych była 
również mieszkanka Goleszowa – Justyna Zwias. 

Nasza Justyna pobiła rekord życiowy na 300 m i jednocześnie zdobyła 
brązowy medal w swojej kategorii. Od października 2018 r. studiuje na Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Reprezentuje Klub Sportowy 
Akademickiego Związku Sportowego AWF Katowice, a jej trenerem jest Iwona 
Krupa, ta sama, która trenuje Ewę Swobodę - tegoroczną halową mistrzynię 
Europy w biegu na 60 metrów.

Mieszkance Goleszowa gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

T. Lenkiewicz

fo
t. 

z a
rc

hi
w

um
 za

w
od

ni
cz

ki

Beskidzka 160 „Salamandra ultra Trail”
5 i 6 kwietnia odbędzie się kolejna edycja biegów górskich 

Beskidzka 160 „Salamandra Ultra Trail”. Zawodnicy rywalizo-
wać będą na dystansie 100, 50, 25 i ok. 10 km. Biuro zawodów, 
start i meta zlokalizowane zostaną w dzięgielowskim zamku.

5 kwietnia (piątek) o godz. 22.00 rozpocznie się bieg na 
dystansie 100 km. W sobotę o godz. 8.00 i 9.00 rozpoczną się 
zmagania na 50 i 25 km, o godz. 10.00 wystartuje Zamkowa 
Salamandra (ok. 10 km), a ok. godz. 10.30 najmłodsi zmierzą 
się na dystansie ok 200 m. Na dzieci czekać będą animacje, gry 
i zabawy.

Organizatorem całości jest Fundacja Pro Vitae, a jednym 
z partnerów jest Gmina Goleszów. Zachęcamy do kibicowania 
sportowcom. Podczas zawodów mogą nastąpić drobne utrud-
nienia w ruchu pojazdów wokół zamku, za co organizatorzy 
bardzo przepraszają. Szczegóły: www.beskidzka160.pl

T. Lenkiewicz fo
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dofinansowanie  
do usuwania  

azbestu i wymiany 
źródeł ciepła

Informujemy, że zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych z nieru-
chomości zamieszkałych na terenie 
gminy Goleszów w 2019 roku odbę-
dzie się według harmonogramu:

05.04.2019 r. -  Cisownica
26.04.2019 r. -  Leszna Górna
29.04.2019 r. -  Puńców
17.05.2019 r. -  Goleszów Górny
24.05.2019 r. -  Dzięgielów
29.05.2019 r. -  Bażanowice
30.05.2019 r. -  Goleszów Dolny
07.06.2019 r. -  Godziszów, Kisielów
15.06.2019 r. -  Kozakowice Dolne  

 i Górne
28.06.2019 r. -  Goleszów Równia

Odpady wielkogabarytowe wy- 
stawione po wskazanym terminie 
nie będą odbierane! Odpady należy 
wystawić bezpośrednio przed swo-
je posesje tak, aby nie utrudniały 
ruchu pojazdów i pieszych, najpóź-
niej do godziny 7:00 w dniu zbiórki 
w danym sołectwie.
Lista odpadów odbieranych  
w trakcie zbiórki:
-  meble domowe (stoły, szafy, krze-

sła, sofy, wersalki, fotele itp.),
-  elementy wyposażenia mieszkań 

(dywany, wykładziny, materace, 
kołdry, pierzyny, poduszki),

-  sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-  meble ogrodowe (drewniane 

i z tworzyw sztucznych),
-  sprzęt sportowy i turystyczny 

(rowery, narty, sanki, sprzęt do 
ćwiczeń, walizki, torby podróżne),

-  duże odpady z tworzyw sztucznych 
(doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, 
zabawki i sprzęt dziecięcy),

-  opony z samochodów osobowych,
-  chemikalia (rozpuszczalniki, środki 

ochrony roślin, opakowania zawie-
rające pozostałości substancji nie-
bezpiecznych, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice 
i detergenty).

UWAGA!
Wystawione do zbiórki chemi-

kalia należy zabezpieczyć poprzez 
szczelne zamknięcie opakowania, 
na opakowaniu umieścić opis znaj-
dującej się w środku substancji. 
Niezabezpieczone opakowania z che- 
mikaliami i nieopisane NIE ZOSTA-
Ną ODEBRANE.
Rodzaje odpadów, które nie będą  
odbierane:
-  odpady ulegające biodegradacji,
-  odpady budowlane i poremonto-

we (gruz, płytki, cegły, kamienie, 
ceramika sanitarna),

-  tekstylia oraz buty,

-  zmieszane i segregowane odpa-
dy komunalne,

-  części samochodowe.

Więcej informacji: Referat Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Goleszów, tel. 
33 4790510, wew. 28.

Informujemy, że właściciele nie-
ruchomości położonych na tere-
nie gminy Goleszów mogą składać 
do Wójta Gminy Goleszów wnioski 
o udzielenie dotacji celowej na dofi-
nansowanie kosztów:
-  usunięcia i unieszkodliwienia wy- 

robów zawierających azbest z tere-
nu gminy Goleszów,

-  wymiany źródeł ciepła w budyn-
kach mieszkalnych na terenie gmi-
ny Goleszów. 

Szczegółowe informacje można  
uzyskać w Referacie Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Goleszów,  
tel. 33 4790510, wew. 28.

Jest to kompleksowy program, 
którego celem jest zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzin-
ne. Program skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych, by efektywnie 
zarządzać energią. Działania te nie 
tylko pomogą chronić środowisko, ale 
dodatkowo zwiększą domowy budżet 
dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, bez udziału gmin, będą-
cych właścicielami domów jedno-
rodzinnych lub osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie budowy budyn-

ku jednorodzinnego. Dotacje i pożycz-
ki będą udzielane za pośrednictwem 
szesnastu Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW). Przewiduje on 
dofinansowanie m.in. na:
-  wymianę starych źródeł ciepła 

(pieców i kotłów na paliwa stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła, spełniających wymaga-
nia programu,

-  termomodernizację budynków jed- 
norodzinnych,

-  wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej,

-  montaż lub modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej,

-  instalacje odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecznych 
i instalacji fotowoltaicznej),

-  montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła.

Aby złożyć wniosek, należy zalo-
gować się na „portalu beneficjenta”. 
Zasady dofinansowania znajdują się 
na stronie www.wfosigw.katowice.pl/
program-czyste-powietrze.

Ogólnych informacji w sprawie 
zasad przyznawania dofinansowania 
udziela również Referat Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 
pokój nr 14, tel. 33 4790510, wew. 
28.

Program Czyste Powietrze
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Bieganie jest jej pasją

fo
t. 

T.
 L

en
ki

ew
ic

z

fo
t.z

 a
rc

hi
w

um
 za

w
od

ni
cz

ki

NATAlIA PSZCZółKA z Bażanowic Kiedy zaczęła się Twoja  
przygoda z bieganiem?

Uprawianie sportu odzie- 
dziczyłam po ojcu Eugeniu-
szu, który był kiedyś biega-
czem i skoczkiem narciarskim 
w „Olimpii” Goleszów, a następ-
nie piłkarzem i trenerem w LKS 
„Goleszów” i w LKS „Tempo” 
Puńców.

Jestem urodzona 1 stycz-
nia, więc mogę powiedzieć 
o sobie, że wystrzeliłam 
w życie jak petarda tryskająca 
energią, uśmiechem i chęcią 
uprawiania sportu. Jako miesz-
kanka Bażanowic uczęszczałam 
do miejscowej podstawówki.
Reprezentując naszą szkołę na 
różnego rodzaju zawodach lek-
koatletycznych, zaczęłam zdobywać swoje pierwsze trofea sportowe. Przygoda 
z bieganiem rozpoczęła się od momentu, kiedy tata kupił huskiego. Bieganie 
z psem było początkiem długodystansowego biegania.
Na jakich dystansach biegasz i jakie są Twoje największe sukcesy?

Jednym z pierwszych sukcesów było podium w biegu otwartym na trasie 
mistrzostw Europy w Korbielowie w 2004 r. Świetnie poszło mi również w mię-
dzynarodowym biegu w Hranicach Czeskich, gdzie na dystansie 20 km zdobyłam 
kolejne podium. To były początki moich sukcesów. Od 2006 do 2009 roku aż 133 
razy stawałam na podium biegów górskich i ulicznych w Polsce, Czechach i na Sło-
wacji. Startowałam wtedy na dystansach od 10 do 21 km. Kolejnym celem, który 
sobie wyznaczyłam, było przebiegnięcie królewskiego dystansu, jakim jest mara-
ton – 42 km. Udało się – zdobyłam pierwsze podium w maratonie (10.01.2009, 
Ostrava). Postawiłam sobie wtedy kolejny cel – przebiec jeszcze 9 takich biegów. 
Do 2018 roku 10 razy stawałam na podium na dystansie 42 km.
Czy policzyłaś, ile zdobyłaś do tej pory medali, dyplomów i pucharów?

83 medale i 108 pucharów znajduje się w moim pokoju. Na meblach już nie 
mam miejsca na kolejne :)
Czy masz trenera, biegacza, na którym się wzorujesz? Kto pomaga Ci  
utrzymywać wysoką formę?

W swojej sportowej karierze bardzo dużo zawdzięczam dr Halinie Kostce 
z goleszowskiego ośrodka zdrowia. To ona kontrolowała mój stan zdrowia po 
zawodach i jednocześnie poziom „uciekającego” z mojego organizmu potasu. 
Te badania miały naprawdę bardzo duży wpływ na wszystkie sukcesy, które do 
tej pory osiągnęłam. W początkowym okresie mojej przygody z bieganiem pró-
bowałam swoich sił w dwóch klubach. Jednak postanowiłam, że spróbuję sama. 
Sama trenowałam, wyznaczałam sobie cele, do których dążyłam. Oprócz rodzi-
ców, którzy zawsze mnie wspierali i pomagali, za co im bardzo dziękuję, zawsze 
mogłam liczyć na wskazówki mojego znajomego - Juliusa Lagata z Kenii, znanego 
długodystansowca. Dużą motywacją dla mnie były słowa Abela Kirui (maratoń-
czyka), który mówił mi, żebym nie przestała biegać.
Jak często i gdzie trenujesz?

Lasy i góry to moje ulubione miejsca do biegania. Trenuję codziennie – raz 
w Polsce, raz Niemczech, gdzie pracuję – pomagam osobom starszym. Biegać 
można wszędzie, trzeba wiedzieć, jak i gdzie.
Jakie plany, marzenia teraz przed Tobą?

Wszystkie cele, które sobie do tej pory postawiłam, osiągnęłam. Na pewno 
w tym roku spróbuję przebiec kolejny maraton. Z jakim rezultatem... zobaczymy.


