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Zdaniem wójta
Inwestycje 2016

Szanowni Państwo!
Nadal stoimy na progu nowego, 2017, roku, choć sty-

czeń już prawie za nami. Jest to czas podsumowań poprzed-
niego roku oraz początek wdrażania zadań przeznaczonych 
do realizacji w tym roku. W tym numerze Panoramy chciał-
bym, byśmy spojrzeli wstecz i poprzez krótki reportaż przy-
pomnieli sobie, jak wyglądał 2016 rok. Zanim to jednak 
nastąpi - kilka zdań wprowadzenia.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego po-
przez realizację zadań własnych określonych ustawowo, 
zaspakaja potrzeby mieszkańców. Nie lada wyzwaniem jest 
podział tych zadań na pilne, ważne czy konieczne. Spraw 
podległych samorządowi gminnemu jest wiele. Począwszy 
od gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, 
gospodarki wodno-ściekowej, poprzez oświatę, pomoc 
społeczną, kulturę, sport i bezpieczeństwo publiczne, 
a kończąc na utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, dróg, mostów, cmentarzy komu-
nalnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W każdej dziedzinie potrzeby są ogromne, niestety, 
jako gmina musimy tutaj mierzyć siły na zamiary. Każdy 
budżet gminny, podobnie jak domowy, ma swoje granice. 
Wydatki nie mogą przewyższać dochodów, warto o tym 
pamiętać, tym bardziej, że gmina ciągle spłaca wcześniej 
zaciągnięte zobowiązania. Mimo to, wydatki inwestycyjne 
podejmowane są systematycznie w coraz większej wyso-
kości, by zaspokajać potrzeby mieszkańców i powodować 
ogólny rozwój naszej gminy.
Cieszy fakt, że zadłużenie gminy nieprzerwanie maleje. Dla 
przypomnienia, na koniec 2010 r. stanowiło ono prawie 
50% dochodów gminy ogółem i wynosiło 13.511.112 zł. Na 

31 grudnia 2016 r. zadłużenie wynosiło 6.100.000 zł, co stano-
wi niespełna 15% dochodów gminy ogółem. To wielki sukces, 
ale i bodziec do dalszego utrzymania dyscypliny finansowej, 
dlatego każdą złotówkę staramy się wydatkować z rozwagą. 
W minionym roku wiele wysiłku kosztowało nas wdroże-
nie i realizacja rządowego programu 500+. Bardzo Pań-
stwu dziękuję za zrozumienie i współpracę w tym zakresie, 
choć czasami emocje trudno było powstrzymać. W naszej 
gminie liczba dzieci, dla których zostało wypłacone świad-
czenie wychowawcze, wynosi 1366. Natomiast kwota 
wypłaconych świadczeń wychowawczych zamknęła się 
w 5.733.575,90 zł, w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r.
Same wydatki majątkowe opiewały na kwotę 5.262.336,63 
zł, co stanowiło 12,75% wydatków ogółem.

Oto przykłady niektórych inwestycji realizowanych w roku 2016:
- sieć wodociągowa w Goleszowie etap III, długość 319 m – kwota 31.787 zł,
- wodociąg ulica Fabryczna w Goleszowie, długość 561 m – kwota 80.106 zł,
- wymiana części ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie – ok. 42.000 zł, 
- wymiana połowy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bażanowicach – kwota 45.500 zł,
- modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach – koszt 25.300 zł,
- budowa mostu w Cisownicy na cieku Cisówka – koszt inwestycji wyniósł 178.470 zł,
- kanalizacja w Cisownicy do Pasiek etap II, III, IV, długość 5092,5 m – koszt 1.470.101 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy i zakup urządzeń – koszt 10.460 zł,
- budowa sieci wodociągowej do Grycza w Cisownicy wraz ze zbiornikiem i przepompownią – koszt 259.291 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej za blokami w Cisownicy, długość 297 m – koszt 84.029 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, etap II, adaptacja poddasza na salę komputerową i pomieszczenia biblio-

teki szkolnej – koszt robót wyniósł 455.388 zł,
- budowa wiaty przy remizie OSP w Godziszowie – koszt niespełna 60.000 zł,
- wodociąg ul. Spacerowa i Spokojna w Kisielowie, długość 589,7 m – koszt 71.815 zł,
- wodociąg ul. Polna w Dzięgielowie i Spacerowa w Puńcowie, długość 185 m – kwota 23.376 zł.

Zakupiono:
- minikoparkę na potrzeby referatu komunalnego do wykonywania prac ziemnych w sołectwach za kwotę 120.000 zł, 
- samochód pożarniczy marki MAN dla OSP Puńców – za kwotę 800.000 zł, z czego gmina dofinansowała kwotą 400.000 zł, 

WFOŚiGW – 200 000 zł, Urząd Marszałkowski – 200 000 zł.
W roku 2016 wyburzono również stare budynki gospodarcze za urzędem gminy.

Wójt krzysztof Glajcar
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Struktura wydatków majątkowych gminy Goleszów w latach 2011-2015

Zakupiony końcem 2016 roku samochód pożarniczy 
marki MAN (typ TGM 13290) jest nowoczesnym ratow-
niczo-gaśniczym wozem o mocy 290 koni mechanicz-
nych, ze 120-litrowym zbiornikiem paliwa, posiadającym 
lampy halogenowe (oświetlające przestrzeń wokół auta 
podczas pracy), na dachu znajduje się dodatkowo maszt 
oświetleniowy do pracy nocą. Z przodu wóz posiada wy-
ciągarkę o mocy 8 ton, autopompę i skrytki (otwierane 
jednym kluczem), linię szybkiego natarcia (60 m wąż 
stosowany w pierwszym momencie akcji pożarniczej), 
a także kamerę cofania (działającą przez całą dobę). 

Samochód jest klimatyzowany, wszystkie robocze po-
desty są otwierane, a nowoczesne skrytki oświetlone. 
W środku znajduje się 6 uchwytów na aparaty powietrz-
ne. Kabina i komora autopompy mają ogrzewanie po-
stojowe. Pojemność zbiornika na wodę to 3500 litrów, 
na środek pianotwórczy – 350 l. Część wyposażenia (piły 
spalinowe, do betonu, agregaty prądotwórcze, pompy 
szlamowe, pływające, węże oraz hydraulika) zostanie 
przełożona z dotychczas używanego samochodu. OSP 
Puńców dodatkowo zamierza dokupić skrzynię na sprzęt 

Wóz bojowy

(łopaty i miotły), montowaną na dach.
Ważnym jest fakt, że Ochotnicza Straż Pożarna 

w Puńcowie figuruje w Krajowym Systemie  Ratowniczo-
-Gaśniczym. System ten stanowi integralną część syste-
mu bezpieczeństwa państwa. W przypadku jakiegokol-
wiek zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
Państwowa Straż Pożarna z Ustronia zdalnie uruchamia 
syrenę alarmową znajdującą się na budynku puńcow-
skiej remizy, a strażacy z grupy bezpośredniego działania 
otrzymują sms-em wezwanie do podejmowania działań. 
Tym samym w akcji ratunkowej biorą udział strażacy 
ochotnicy wraz ze swoimi kolegami pełniącymi służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej.

OSP Puńców liczy ok. 100 strażaków, z tego ok. 30 po-
siada odpowiednie kwalifikacje do uczestniczenia w ak-
cjach ratowniczych. W naszej gminie – oprócz OSP Puń-
ców – w krajowym systemie funkcjonuje również OSP 
Goleszów i OSP Cisownica.

Redakcja
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Źródło – opracowanie własne
Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r. to 
kwota 4.432.736,96, co stanowiło 13,4% zre-
alizowanych wydatków ogółem.
Według wstępnych wyliczeń wydatki majątko-
we w 2016 r. to 5.262.336,63 zł, co stanowiło 
12,75% wydatków ogółem. Zrealizowana war-
tość wydatków będzie znana po sporządzeniu 
bilansu i sprawozdań rocznych.

Struktura zadłużenia gminy Goleszów w la-
tach 2011–2016

Źródło – opracowanie własne
Spośród wielu wniosków do tegorocznego bu-
dżetu musieliśmy wybrać tylko część, więc pro-
szę o wyrozumiałość. Zapewniam Państwa, że 
dołożymy wszelkich starań, by dbać o dalszy, 
równomierny rozwój poszczególnych sołectw. 
O planach na przyszłość poinformuję Państwa 
w następnym wydaniu gazety.

Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar
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Nowa nawierzchnia w Cisownicy ulica kościelna w Bażanowicach

Ogrodzenie obok przedszkola przed rozbiórką Ogrodzenie po zakończeniu inwestycji

Budynki gospodarcze przed rozbiórką Budynki w trakcie wyburzania

Nowe miejsca postojowe Ogrodzenie cmentarza w Bażanowicach
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Koniec roku 2016 w Szkole Podstawowej w Dzięgielo-
wie przyniósł długo oczekiwany finał modernizacji obiek-
tu i adaptacji poddasza. Dzięki inwestycji gminy Goleszów 
znacząco podniesiono warunki nauki i bezpieczeństwa na-
szych uczniów.

Od wielu lat wskazywaliśmy palącą potrzebę remontu 
placówki. Największymi problemami były: stan instalacji 
elektrycznej, stolarki wewnętrznej, przeciekające schody 
zewnętrzne, odpadające tynki, brak odpowiedniego zabez-
pieczenia przeciwpożarowego. Narastające trudności spo-
wodowały wydanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną w Cieszynie nakazu na odnowienie tynków. 
Wiele wspólnych rozmów z wójtem gminy oraz radnymi 
doprowadziło do wniosku o konieczności wykonania kom-
pleksowego remontu. 

Ważny był jego zakres, bowiem samo odnowienie tyn-
ków bez wymiany instalacji elektrycznej i budowy instalacji 
hydrantowej byłoby absolutnie niewystarczające. Wszyst-
kim stronom przyświecała idea, aby środki budżetowe były 
wydane racjonalnie, a wykonane prace odpowiadały po-
trzebom placówki. 

Remont został podzielony na dwa etapy. W 2015 roku 
wykonano modernizację budynku: odnowiono tynki i pod-
łogi, pomalowano ściany, wymieniono większość stolarki 
wewnętrznej, wymieniono instalację elektryczną, wybudo-
wano instalację hydrantową, odnowiono i dostosowano ła-
zienki do wymogów sanitarno-higienicznych, powiększono 
salę lekcyjną, zainstalowano monitoring. 

Na rok 2016 zaplanowano adaptację poddasza, gdzie 
obecnie znajduje się pracownia komputerowa, multime-
dialna biblioteka oraz gabinet dla pedagoga szkolnego. 
Wydzielono też klatkę schodową i zamontowano klapy 
dymowe oraz odnowiono schody zewnętrzne, zainstalo-
wano domofon. Dzięki wykonanej inwestycji nasza szkoła 
jest o wiele bardziej bezpieczna dla dzieci, znacząco zosta-
ły podniesione warunki sanitarno-higieniczne nauki i pra-
cy, dostosowano zabezpieczenie pożarowe dla aktualnych 
przepisów. Ponadto odnowienie tynków, podłóg, łazienek, 
wymiana drzwi spowodowały, że placówka znacząco zyska-
ła też na estetyce. Z przyjemnością korzystamy z tak odno-
wionych pomieszczeń, cieszymy się z warunków, w jakich 
obecnie uczymy się i pracujemy.

Wyremontowana szkoła

W imieniu uczniów, rodziców i wszystkich pracowników 
serdecznie dziękuję wójtowi Krzysztofowi Glajcarowi oraz 
radnym gminy Goleszów na czele z przewodniczącym Bo-
gusławem Koneckim za zrozumienie naszych potrzeb, za 
pozytywną odpowiedź na przedstawiane koncepcje mo-
dernizacji, za wsparcie i okazaną pomoc w trudnym czasie 
remontu.

Efekt, jaki przyniosła modernizacja, jest najlepszym do-
wodem Państwa troski o dobro wspólne – placówkę oświa-
tową w Dzięgielowie.

Katarzyna Bogdał

Wejście przed remontem

Budynek w trakcie remontu Część korytarza przed remontem
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Wyremontowana część klatki schodowej 

Wejście do budynku po remoncie Zmodernizowany korytarz 

Zmodernizowany korytarz 

Akcję zimową na terenie Gminy Goleszów prowadzą na 
zlecenie gminy:

Wykonawcy prowadzący odśnieżanie dróg w poszczegól-
nych sołectwach zobowiązani są do odśnieżania parkingów, 
miejsc postojowych i zatok.

Koordynatorem zimowej akcji prowadzonej przez Referat 

SOŁECTWO WYkONWCA/ODPOWIEDZIALNY
Bażanowice

SYL-BUD Sylwester Cieślar
Dzięgielów

Cisownica I

SKR w Goleszowie/Jan Bujok

Godziszów
Goleszów Dolny

Kisielów
Kozakowice

Puńców
Cisownica II

P.P.H.U. „Jerzy”
Goleszów Górny

Goleszów Równia Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Lazar
Leszna Górna P.U.H. „RAJGRASS”/Daniel Szafarz

Informacja dotycząca prowadzenia zimowej akcji 2016/2017 na terenie gminy Goleszów

Komunalny Urzędu Gminy Goleszów jest Michał Kozłowski  
tel. 728 657 251. 

Konieczność odśnieżania dróg gminnych odbywa się 
na zlecenie koordynatora lub wyznaczonego zastępcy.  

Referat Komunalny Urzędu Gminy Goleszów oczysz-
cza chodniki przy drogach powiatowych i gminnych, przy 
gminnych budynkach komunalnych oraz odśnieża par-
kingi: przy urzędzie gminy – ul. Szkolna i ul. 1 Maja, przy 
przedszkolu w Goleszowie – ul. Grabowa i  przy szkole 
podstawowej w Goleszowie. 

uWAGA!
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości 
(współwłaściciel, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w za-
rządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władają-
ce nieruchomościami) zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomo-
ści, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część dro-
gi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości. 
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W związku z powyższym zachęcamy do przekazania 1% 
podatku na rzecz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego 
 - KRS 0000130105.

Więcej informacji na temat pracy fundacji można zna-
leźć na stronie internetowej www.fundacja.cieszyn.pl

Dodatkowo zwracamy się z prośbą do firm, instytucji 
i osób prywatnych o dokonywanie wpłat na konto banko-
we fundacji – 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280. 

Fundacja prosi o wsparcie. Całość środków finanso-
wych uzbieranych w ten sposób będzie wykorzystana na 
jej działania. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym i przyszłym 
darczyńcom za wspieranie naszej 25-letniej działalności 
oraz życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku 2017.

Prezes Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
Janusz Martynek

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskie-
go rozpoczęła akcję zbierania środków 
na zakup videoduodenoskopu – urzą-
dzenia medycznego dla cieszyńskiego 
oddziału chirurgii ogólnej. Wartość urzą-
dzenia to 350 tys. zł. Koszt zakupu tak 
drogiego urządzenia jest możliwy tylko 

przy wsparciu osób dobrej woli.
Videoduodenoskop z kolumną to urządzenie medyczne, 

które służy do specjalistycznych badań i zabiegów opera-
cyjnych na drogach żółciowych i trzustkowych. Choroby 
przełyku, żołądka, dróg żółciowych, trzustki i jelit są, nie-
stety, coraz częściej spotykane wśród naszego społeczeń-
stwa. Powstają coraz to nowe programy badań przesie-
wowych mające na celu jak najwcześniejszą diagnostykę 
chorób układu pokarmowego. Zastosowana technika video 
pozwala na lepszą, szybszą i trafną diagnostykę. Dzięki wy-
korzystaniu tej aparatury możliwe jest przeprowadzenie 
skomplikowanych zabiegów z równoczesną archiwizacją 
choroby pacjenta.

W roku 2016 na zakup videoduodenoskopu zebrano już 
środki w kwocie 26.788,91 zł. 
Wpłat dokonali:
- AUTOTEST SP.Z O.O. Żywiec – 4 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Cieszyn – 1 500,00 zł
- Bank Spółdzielczy Skoczów – 800,00 zł
- LAKMA STREFA Warszowice – 1 000,00 zł
- MOTO-SZLIFIERNIA M.P.J.J. KALETA Brzezówka – 

1 000,00 zł
- DIEHL METERING SP. Z O.O. Bażanowice – 500,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Puńcowie (skarbon-

ka) – 181,00 zł
- PIKNIK HISTORYCZNY Pogórze (skarbonka) – 

460,17 zł
- Koncert Muzyki Filmowej Kościół Jezusowy Cie-

szyn – 16 847,74 zł
- wpłata indywidualna (A.S.) – 500,00 zł.

Gmina Goleszów otrzymała dofinansowanie i rozpoczęła 
realizację projektu „eGoleszów”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych 
usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie 
dostępu mieszkańców gminy, petentów i przedsiębiorców do 
cyfrowych usług publicznych on-line. Dla mieszkańców gmi-
ny będzie to oznaczało możliwość płatności i składania pism  
on-line, skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej 
sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagad-
nienia.

Udostępniony system zapewni także możliwość informo-
wania o konieczności dokonania czynności administracyjnych 

Projekt „eGoleszów”
dla klientów urzędu oraz poprawi bezpieczeństwo publiczne 
poprzez możliwość powiadamiania i informowania m.in. o za-
grożeniach meteorologicznych, wypadkach komunikacyjnych 
oraz innych zdarzeniach losowych.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano końcem listo-
pada 2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Aby być dla innych…
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„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy 
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewie życia”

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY

Małgorzatę kłaptocz-kiszka 
pracownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Goleszowie 

…żyła dla innych, zawsze wyciągała swoją pomocną dłoń,
lubiła podejmować trudne wyzwania, 

była osobą pełną życia i wielkiego serca….

Małgosiu, niech Ci ziemia lekką będzie
- koleżanki z Ośrodka -   

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

Jak co roku do Waszych serc pukam,
u Was wsparcia i pomocy szukam.
Wiem, że mnie nie zawiedziecie 
i swój 1% mądrze przekażecie!

kRS 0000026054 
z dopiskiem: na pomoc i rehabilitację  
dla Tomasza Cichego

lub na konto PkO BP
87 1020 1390 000 6202 0057 73 95
„Przyjaciele są jak ciche anioły, 
które podnoszą nas, kiedy nasze 
skrzydła zapominają jak latać”.
Antoine de Saint-Exupéry

Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe. Tomasz 

Początek roku to dobry moment, by zdecydować, komu przekazać swój 1% podatku. 

Drodzy przyjaciele i sympatycy OSP Bażanowice!
Prosimy, by wziąć w tej kwestii pod uwagę 

dar dla naszej jednostki. Ze swej strony deklaru-
jemy, że każda złotówka uzyskana z tego tytułu 
zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratow-
niczego. 

Za Waszą dobrą wolę i szczodrość już teraz 
bardzo dziękujemy! 

Druhowie OSP Bażanowice

Sprostowanie
W tekście pt. „Przyjazne kontakty z Warmią i Mazura-

mi” autorstwa Teresy Waszut w „Kalendarzu Goleszowskim 
2017” pojawił się błąd merytoryczny. W rękopisie autorki 
miał miejsce zapis: Prezes Warmińskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Olsztynie, Jan Kumor, zorganizował pielgrzym-
kę w dniach 11-15 sierpnia 2007 r. na szlaku Turza Śląska 
– Strumień – Chybie – Goleszów. 13 sierpnia pielgrzymi za-
trzymali się w Goleszowie itd. (str. 86 „Kalendarz Goleszow-
ski 2017”), a nie jak wydrukowano – prezes Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Śp. Jan Kumor nie pełnił funkcji prezesa Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Za pomyłkę redaktorską przepraszamy. 

Małgorzata Szteler-Furmaniuk

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. 

Albowiem to dalej my a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY 

 

 

Małgorzatę Kłaptocz – Kiszka  
pracownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie  

 
…żyła dla innych, zawsze wyciągała swoją pomocną dłoń, 

lubiła podejmować w życiu trudne wyzwania,  
była osobą pełną życia i wielkiego serca…. 

 
Małgosiu, niech Ci ziemia lekką będzie 

- Koleżanki z Ośrodka -    

Zebrania wiejskie 
w 2017 r.

16 lutego (czwartek) 
godz. 17.00 

Cisownica (świetlica gminna)

17 lutego (piątek) 
godz. 17.00 

Goleszów Dolny (GOK)

24 lutego (piątek) 
godz.17.00 

Goleszów Górny (GOK)
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W grudniu wszyscy biegamy, kupujemy, sprzątamy, planuje-
my i im bliżej świąt, tym to zamieszanie jest większe. Na szczęście 
w naszym przedszkolu mamy cudownych rodziców, którzy po-
trafią odłożyć swoje sprawy i zorganizować czas, tak aby znaleźć 
chwilę, a nawet kilka chwil na próby do jasełek. 

W niedzielne popołudnie 18 grudnia 2016 r. atmosfera 
w przedszkolu była bajkowo-świąteczna. Dzieci biegały w strojach 
aniołków, baranków i pastuszków, a rodzice zaaferowani swoim 
występem dopinali ostanie guziki w kostiumach jasełkowych. 
Anioły zakładały skrzydła, trzej królowie powtarzali role, a paste-
rze doglądali swoje rozbiegane baranki. 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku… Słowami pastorałki 
rozpoczął się program artystyczny. Aktorami byli dzieci, rodzice, 
a nawet całe rodziny. 

Widzowie i zaproszeni goście z uwagą obejrzeli całą insceni-
zację i wraz z aktorami wspólnie kolędowali. Czekaliśmy także na 
spóźnionego, ważnego gościa, który tego dnia obchodził urodzi-
ny. Radosnym„Sto lat” przywitaliśmy księdza Dariusza Kowalę. 
Dyrektor Katarzyna Bogdał złożyła w imieniu wszystkich życzenia 
solenizantowi i zaprosiła gości na słodki poczęstunek przygoto-

W dzięgielowskim przedszkolu tworzymy tradycję…

wany przez rodziców. Na świątecznym kiermaszu można było ku-
pić kwiaty, dekoracje i ciasteczka. 

W tym dniu w naszym przedszkolu panowała iście świąteczna 
atmosfera. Tak właśnie tworzymy tradycję... 

To drugi rok nasi rodzice odgrywają role, pieką ciasta, po-
magają w organizowaniu kiermaszu i pokazują swoim dzieciom 
i nam wszystkim, że można i warto czasem zwolnić tempo, a także 
poświęcić swój czas, by zrobić coś wspólnie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
naszej uroczystości: dzieciom, rodzicom i pracownikom. 

Dziękujemy dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury za użyczenie 
strojów, a także państwu Frydrychowskim za przekazanie kwia-
tów na kiermasz. Prezentację fotograficzną wykonał dla nas Jerzy 
Brol, za co serdecznie dziękujemy. 

Wszystkim czytelnikom „Panoramy Goleszowskiej” składamy 
noworoczne życzenia zdrowia, uśmiechu, radości i tego, żebyście 
Państwo potrafili czasami znaleźć chwilę czasu dla siebie i dla in-
nych. 

Agata Guznar

Pluszowe misie – miękkie, puchate i miłe w dotyku – są ulu-
bieńcami wszystkich dzieci już od 114 lat. Pocieszają, dodają 
otuchy i są niezbędną przytulanką przy zasypianiu. W 2002 roku, 
dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono 
Światowy Dzień Pluszowego Misia i dlatego właśnie w bibliotece 
miała miejsce impreza czytelnicza, adresowana do uczniów z klas 
I-III. 

Szkolną czytelnię przyozdobiły sylwetki misiów, malowane 
specjalnie na tę okazję oraz pluszowe misie przyniesione przez 
dzieci. Uczniom przedstawiono w formie prezentacji multime-
dialnej najbardziej znane sylwetki misiów – bohaterów bajek 
książkowych i filmowych, zapoznano z historią powstania pluszo-
wego misia oraz przedstawiono ciekawostki dotyczące gatunków 
niedźwiedzi i ich zwyczajów. 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
dzieci wysłuchały fragmentu opowiadania pt. „Miś Paddington”. 
Wszystkie zgodnie stwierdziły, że miś jest najlepszym przyjacie-
lem dziecka! 

Była również zabawa. Uczniowie uczestniczyli w wielu kon-
kursach: zjadanie miodu z talerzyka bez użycia rąk, rysowanie 
portretu misia z zawiązanymi oczami, zbieranie wykałaczek ku-
chenną rękawicą. Dzieci wzięły  udział w quizie dotyczącym zwy-
czajów niedźwiedzi oraz nauczyły się krótkiej piosenki. Nie zabra-
kło również wystawy książek, których bohaterami są misie. Na 
koniec po gromkim „Sto lat” dla misiów zrobiono pamiątkowe 
zdjęcie. 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia ogłoszony został 
konkurs plastyczno-literacki „Mój przyjaciel miś”.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w SP Goleszów

Wyniki:
I miejsce – Martyna Czyż kl. 1a,
I miejsce – Kinga Mateja kl. 2b,
II miejsce – Amelia Socha kl. 3a,
III miejsce – Patryk Belka kl. 2b.

Wyróżnienia:
Wiktoria Podżorska kl. 1a,
Wiktoria Gabrych kl. 2a,
Maria Skałka kl. 2b,
Aleksandra Jurek kl. 3c. 
Imprezę przygotowały panie Agnieszka Sztwiertnia  

       i Klaudia Holisz. 
SP Goleszów
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Igor Ogrodzki z klasy 1a jest zdobywcą III miejsca w XVII Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Świętego Miko-
łaja”, który odbył się w Warszawie.

Praca Igora została wybrana spośród 1514 prac nadesłanych 
z całej Polski.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawie, 
w sobotę, 17 grudnia. Ze względu na odległość Igor nie mógł 
być tam obecny, więc nagroda, dyplomy i podziękowania zostały 
przesłane do szkoły pocztą. Szkoły, których uczniowie zajęli czoło-
we miejsca, zostały nagrodzone dyplomami. Gratulujemy!

SP Goleszów

III miejsce 
w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym

 Na zdjęciach Igor wraz z wychowawczynią Lucyną Gołyszny 

Polonistyczne sukcesy w Dzięgielowie

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły kolejny raz 
wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka 
Polskiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowali 
się: Zuzanna Łodzińska, Ida Szawara i Bartosz Lipiński.

Z kolejnymi polonistycznymi zmaganiami zmierzą się w lutym 
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej. Liczy-
my na powtórzenie ubiegłorocznych sukcesów.

15 grudnia 2016 r. troje naszych wychowanków uczestni-
czyło – jak co roku – w V Powiatowym Konkursie Czytelniczym 
pod hasłem „Kto czyta książki, żyje podwójnie” organizowanym 
w Hażlachu. W zmaganiach czytelniczych wzięło udział blisko 70 
uczniów ze szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego. Miło 
nam poinformować, że Zuzanna Łodzińska uzyskała pierwsze 
miejsce i tym samym powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces.

Sylwia Macihorska

Piernikowe serca darowane „od serca”

Od kilku lat świetlica szkolna ze Szkoły Podstawowej w Go-
leszowie organizuje akcję pomocy dla Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty w Cieszynie. Z roku na rok do tej akcji przystępuje 
coraz więcej rodzin. Dzieci przynoszą pierniczki pieczone w domu 
wspólnie z rodzicami, następnie są one przekazywane na świą-
teczny kiermasz do hospicjum.

Cieszymy się, że w tym roku tak duża liczba rodzin włączyła się 
w tę akcję, a jednocześnie dziękujemy za dar serca i chęć pomocy 
dzieciom i ich rodzinom. Szczególnie zaangażowali się:

1. Kinga Bujok 1a
2. Oskar Łomozik 1a 
3. Michał Krupski 1a i Mateusz Krupski 3a 
4. Oksana Balcar 2a 
5. Jakub Balcar 2b 
6. Olga Wójcik 2b 
7. Maria i Michał Skałka 2b 
8. Jędrzej Kożdoń 2c i Sylwester Kożdoń 3b 
9. Dominik Karczmarzyk 2b i Mateusz Karczmarzyk 4b 
10. Kaja Krzyżanek 3a
11. Aleksandra Jurek 3c 
12. Gabriela Niemczyk 3c i Szymon Niemczyk 6b 
13. Wiktor Forias 3c
14. Nadia Żebrowska 4a 
15. Paweł Gaszek 4a 
16. Angelika Gazurek 4a 
17. Lena Smoleń 4a 
18. Michalina Świerkosz 4a 
19. Dominika Romaniuk 4a 
20. Łukasz Łukosz 4a 
21. Natalia Przyborowska 4a 
22. Oliwier Rygiel 4a 
23. Julia Harwot 4b 
24. Dominika Jaworek 5b 
25. Kinga Jaroszewicz 5b 
26. Zofia Lech 5b 
Organizatorami akcji były panie: Agnieszka Sztwiertnia, 
Agnieszka Gołyszny, Dominika Cieślar.

SP Goleszów

  Zuzanna Łodzińska 
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Dziękujemy  licznym sponsorom za pomoc i zaangażowa-
nie. Mamy nadzieję, że Mikołajki podobały się dzieciom i na 
stałe wpiszą się w kalendarz imprez organizowanych w Kisie-
lowie. 

Organizatorzy 

17 grudnia 2016r. w sali OSP w Kisielowie odbyła się za-
bawa mikołajkowa dla dzieci. Był to czas na wspólną zabawę, 
ustrojenie choinki, a przede wszystkim czas na rozmowy i po-
znanie się. 

Zajęcia plastyczne poprowadziła Eryka Cymorek. Dzieci 
skleiły bardzo długi łańcuch, którym owinęliśmy kilkakrotnie 
całą choinkę. Brokatowe ozdoby także znalazły swoje miejsce 
na choince. Gdy na sali pojawił się Mikołaj, wszystkie dzieci 
otrzymały prezenty.

Kiedy stanęliśmy do wspólnego zdjęcia, to okazało się, jak 
duża jest ta nasza mikołajkowa grupa. Dziękujemy za wielkie 

zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu poczęstunku. Były 
to przepyszne ciasta upieczone własnoręcznie przez mamy, 
babcie i ciocie. Był też domowy kompocik, jabłka, galaretki 
i cukierki.

Mikołajki w kisielowie

26 listopada 2016 r. w Transgranicznym Centrum Szkole-
nia Straży Pożarnej odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie 
seniorów, na które przybyli zaproszeni goście w składzie: Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Goleszów Bogusław Konecki, ks. Łukasz Stachelek, sołtys 
wsi Marek Kapustka, przewodnicząca KGW Janina Wantulok, 
prezes OSP Leszna Górna Adam Kulak. Nie zabrakło, oczywi-
ście, gości honorowych – starszych mieszkańców wsi.

Zaproszeni goście złożyli seniorom serdecz-
ne życzenia. Dołączył do nich również prezes 
ZHP Dolna Lesznej z Republiki Czeskiej Kazimierz 
Lipka.

W dalszej części wystąpiła leszniańsko-gole-
szowska schola w międzynarodowym tym razem 
składzie, pod kierownictwem Weroniki Glajc. 
Wspólnie z zebranymi śpiewano pastorałki, zaś 
modlitwę odmówił ks. Łukasz Stachelek. Po obie-
dzie i deserze seniorzy mieli czas na wspólną roz-
mowę i życzenia. To czasem jedyny taki moment 
w roku, by często nieuczestniczący w życiu spo-
łecznym  – ze względu na swój wiek i stan zdrowia  
– starsi mieszkańcy wsi mogli się spotkać, pośpie-
wać i powspominać dawne czasy.

Wszystkie potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Lesznej Górnej, za co serdecznie dziękuję. Po-
dziękowania należą się również sponsorom, którzy finansowo 
wsparli przedsięwzięcie i młodzieży, która wystąpiła z progra-
mem artystycznym, umilając spotkanie swoim śpiewem.

Sołtys Marek Kapusta
Foto z archiwum sołtysa

Dzień seniora w Lesznej Górnej
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Prezes TMZG, Leszek Tyrna, 15 grudnia 2016 roku zor-
ganizował dla członków towarzystwa wigilijkę. Odbyła się 
ona w sali restauracji „Corient” w Goleszowie. Po przywita-
niu przez prezesa licznie zgromadzonych głos zabrał Adam 
Krzywoń, dziękując wszystkim za przykładną współpracę 
i zaangażowanie. Charakter działalności organizacji powo-
duje spore nakłady pracy i czasu jej członków. Związane jest 
to z przygotowaniem wystawy ogrodniczej czy też przepro-
wadzeniem konkursu na najpiękniejsze ogrody naszej gmi-
ny. Życzył wszystkim sukcesów w uprawach ogrodowych, 
życiu osobistym oraz dalszej, owocnej 
współpracy. Miałem okazję podzięko-
wać uczestnikom wycieczek za wzoro-
wą dyscyplinę która przyczyniła się do 
bezpiecznego i bezstresowego zwie-
dzania, a także szczęśliwych powro-
tów do domu.

Podczas składania życzeń łamano 
się opłatkiem. Podano gulasz, następ-
nie kołacze i kawę. Najedzeni przystą-
piliśmy do losowania ufundowanych 
przez prezesa nagród, którymi były 

w większości wilczomlecze nadobne, zwane też poinse-
cjami (euphorbiaceae), lub gwiazdami betlejemskimi. Ich 
intensywnie kolorowe liście tworzą główną ozdobę, a sam 
kwiat, niewielkich rozmiarów, w środku rośliny jest prawie 
niezauważalny. 

Jak co roku, Helenka Wapienik przeczytała nam humo-
reskę, co wprowadziło wszystkich w wesoły nastrój. Wspo-
minaliśmy ciekawe zdarzenia. Myślę, że był to bardzo miło 
spędzony wieczór. 

Albin Klimczak

Wigilijka Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej

Spotkanie seniorów w Goleszowie Równi

29 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 miało miejsce uroczyste 
spotkanie najstarszych mieszkańców wsi. Jeszcze w świątecz-
nym nastroju, przy choince, spotkali się seniorzy, których przy-
witał sołtys Leszek Staś. Obecni byli również wójt Krzysztof 
Glajcar, przewodniczący Bogusław Konecki oraz radny Karol 
Lipowczan. Był obiad, toast, a grane w tle kolędy umilały czas.

Wójt życzył zebranym spokoju, zdrowia, mówił o planach 
gminy dotyczących inwestycji na terenie sołectwa. Pomimo 

trudnych warunków pogodowych przybyliście 
dziś tutaj. Mamy zatem powód do świętowania. 
To czas na rozmowy, zastanówmy się, jaki ten 
rok był dla każdego z nas. Cieszmy się tym, co 
mamy.

Radny Karol Lipowczan dodał: Nie wszyscy 
mogą być dzisiaj z nami, ale szczególne dziękuję 
tym, którzy wpisali się w Równię, gdzie widać 
ich zaangażowanie w społeczność, w teren, 
dziękuję tym, którzy tworzyli wizerunek tego 
sołectwa. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślno-
ści i składam serdeczne podziękowania dla rady 
sołeckiej i sołtysa.

Z programem artystycznym wystąpiły Kami-
la i Martyna Pońc z Fundacji Braci Golec oraz 
ZPiT „Goleszów”. Były kolędy, pastorałki i win-
sze. Uśmiechnięte twarze seniorów świadczyły 
o celowości i potrzebie organizacji takich spotkań.

MSF

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, którymi byli:
Serwis silników diesla Krzysztof Szklorz, Usługi kominiar-

skie Piotr Waszek, radny Karol Lipowczan, Etnochata Topo-
lej Aneta Pońc, Sklep Ogólnospożywczo-przemysłowy Irena 
Wigłasz, Ślusarstwo Józef Niemiec, Studio stanika Ewa Staś.
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na tę okazję. Niech to, co tu widzieliśmy i usłyszeliśmy, zostanie 
w naszych uszach, głowach i sercach. Prawdą jest, że my napraw-
dę na nic nie mamy czasu, mamy tyle udogodnień, ale w tym roz-
szalałym i zabieganym świecie wykonujemy rzeczy pilne, zapomi-
nając o rzeczach ważnych!

Życzę wszystkim, abyśmy mieli czas. Chwilę wyciszenia, uspo-
kojenia i refleksji nad tym, dokąd zmierzamy – zakończyła przed-
stawienie Katarzyna Bogdał. 

MSF

Przybyłych 21 grudnia 2016 r. na IX wieczór kolęd w Szkole 
Podstawowej w Dzięgielowie powitała tamtejsza dyrektor Kata-
rzyna Bogdał. Nie było to zwykłe widowisko. Zaangażowani w nie 
byli uczniowie, absolwenci szkoły, a także grono pedagogicz-
ne, pracownicy szkoły oraz ci najmniejsi – dzieci z przedszkola! 
Wszystko po to, by przedświąteczny czas wypełnić prawdziwą 
treścią.

 Z niewątpliwą przyjemnością obejrzeć go mogli rodzice, 
dziadkowie, sympatycy szkoły oraz goście: wójt Krzysztof Glajcar, 
przewodniczący rady Bogusław Konecki, radni Leonard Musioł, 
Marek Cywka i Janusz Kożdoń, sołtysi – Stanisław Kukuczka i Zbi-
gniew Krzemień, proboszczowie ks. Marek Londzin i ks. Dariusz 
Kowala oraz siostra przełożona Ewa Cieślar. Dołączyli również 
dyrektorzy innych placówek oświatowych z terenu gminy oraz 
kierownik Centrum Usług Wspólnych Sławomir Gaszek, a także 
przedstawiciele organizacji lokalnych KGW, OSP i stowarzyszeń.

Myślą przewodnią widowiska było odebranie ludziom czasu, 
by mogli dostrzec to, co najważniejsze w życiu, potrafili zobaczyć 
miłość w drugim człowieku, znaleźć pokój w sercu.

Szanowni Państwo, zatrzymajmy się na chwilę, oddajmy się 
refleksji, wczujmy się w przedświąteczny nastrój, pozbawiony po-
śpiechu i gwaru – namawiała dyrektor tamtejszej szkoły.

Na koniec życzenia złożył wójt Krzysztof Glajcar, który docenił 
scenariusz, wyjątkowy wkład pracy i scenografię przygotowaną 

umieć dojrzeć to, co najważniejsze…

Winsz
Na tyn Nowy Roczek szczyńścio winszujymy
i szczere życzynia z serca wóm skłodómy,
co byście tu razym w szczynśliwości żyli,
do kościoła zawsze z radościóm chodzili.

Żeby żeście nigdy nie zaznali głodu,
ani nie poczuli zimna ani chłodu,
żeby w studniach nigdy nie chybiało wody,
a w Waszych rodzinach nie zabrakło zgody.

Niech nieszczyńścia zawsze Wasz dóm łomijajóm,
a piniążki z nieba niech same spadajóm,
niech się wóm lodówki ganc nie dowiyrajóm,
a corki w piwnicach niech sie uginajóm.

Co by żeście zdrowi cały roczek byli,
żebyście Sylwestra zaś na rok dożyli,
co by Wasze dziecka dobrze sie chowały,
co by ich też w nocy brzuchy nie bolały.

Co by sie Wóm krowy leciutko cieliły,
co by myszy, krety łogródków nie ryły,
co by Wóm w centralnym tak jyny dudniało,
a wónglo w piwnicy nic nie ubywało.

Co by komputery za Was harowały,
gnój świnióm chybały i połodbywały,
a Wy byście se jyno fórt łodpoczywali,
na plaży w Egipcie kości wygrzywali.

Co by Wóm zygarki wolno czas mierziły,
żeby sie beboki po nocach nie śniły,
cobyście zwiedzili wszystki stróny świata,
ale pamiyntali, kaj rodzinno chata.

Co by was mynżowie nigdy nie bijali,
ani po gospodach trunków nie pijali,
co by cygaretli żodyn z Was nie kurził
i co by kumornik w dwiyrze nie zaburził.

Co by Was żóneczki zawsze posłóchały,
dziurawe fusekle zgrabnie połotały,
co by szporobliwe choć kapeczke były, 
i całej wypłaty nie przetyrmaniły.

Byście byli zawsze  zdrowi i wiesieli,
jako tam wysoko na niebie anieli,
za to winszowani, żebyście co dali,
co byście sie zdrowo cały rok miywali!

Lidia Lankocz
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Wieczór kolęd
 Zgodnie z tradycją ubiegłych lat zbór Kościoła Ewangelic-

ko-Augsburskiego w Goleszowie 7 stycznia 2017 r. zorganizo-
wał uroczysty Wieczór kolęd.

Mnóstwo osób włożyło serce w przygotowanie i wy-
konanie programu. Ekumeniczny Szkolny Zespół Teatralny, 
przedstawiając sceny jasełek tworzył tło pomiędzy pieśniami 
w wykonaniu wielu chórów, a były to: Chór Mieszany Koza-
kowice, Chór Męski „Cantus”, Chór Mieszany Goleszów, Chó-
rek Dziecięcy „Promyki”, jak również nowo odbudowany Chór 
Młodzieżowy „Sola-Fide” pod dyr. Małgorzaty Konarzewskiej 

oraz Zespół Wokalno-Muzyczny „Hosanna”. Wspaniałymi pie-
śniami uświetniły ten koncert również zaproszone chóry z Ci-
sownicy oraz Dzięgielowa. Kluczowym momentem był występ 
Orkiestry Kościelnej pod dyr. Jean-Claude’a Haupmanna. 

Całość prowadził ks. Marcin Liberacki, który na zakończe-
nia serdecznie podziękował uczestnikom oraz dyrygentom za 
wspaniałe przygotowanie swoich zespołów, a w szczególności 
Annie Stanieczek, która już od wielu lat prowadzi aż trzy chó-
ry. Był to miły wieczór muzyczny, pozostawił nam w głowach 
słowa i melodie, które wciąż cichutko sobie nucimy.

Albin Klimczak

Noworoczne spotkanie aktywistów kisielowa
4 stycznia w sali OSP w Kisielowie spotkali się przedstawi-

ciele różnych środowisk, by podsumować  stary rok i zrobić 
plany na kolejny. Na spotkanie noworoczne przybyli okoliczni 
aktywiści, osoby prężnie działające w lokalnej społeczności 
oraz osoby zasłużone dla wsi. 

Podczas przywitania gości przez sołtysa Karola Szostoka 
usłyszeliśmy: Pragnę wyrazić wielką radość, że przyjęliście 
Państwo zaproszenie na to spotkanie. Drodzy goście, życzę 
Wam w tym Nowym Roku wiele zdrowia, siły i energii do dal-

szej pracy, pomyślności i bożego błogosławieństwa. Życzyłbym 
sobie, abyśmy wszyscy, tak jak do tej pory, dbali o wizerunek 
wsi i zgodnie podejmowali decyzje co do dalszego jej rozwoju 
i upiększania.

Sołtys podziękował paniom z KGW za przygotowanie i za-
sponsorowanie posiłku oraz OSP z Andrzejem Banotem na 
czele, za wkład pracy i udostępnienie sali. Podziękowania tra-

Chór Mieszany

Chór „Sola-Fide”
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11 stycznia w bażanowickiej strażnicy miało miejsce 
tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie seniorów. 
Na zaproszenie odpowiedziało 50 mieszkańców naszej wsi. 
Organizatorami tego przemiłego spotkania byli, jak co roku, 
sołtys Jan Polok, rada sołecka, OSP Bażanowice oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Miłośników Bażano-
wic.

Na spotkanie przybyli również: Krzysztof Glajcar – Wójt 
Gminy Goleszów, ks. Łukasz Gaś – opiekun kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego w Bażanowicach, ks. Adam Drożdż 
i ks. Jarosław Krutak – księża parafii rzymskokatolickiej 
w Goleszowie, Bożena Franek  – przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich z Bażanowic, a także reprezentacja Or-
kiestry Dętej z Pogwizdowa. 

Spotkanie rozpoczęło się 
od okolicznościowych prze-
mówień oraz przywitania 
gości. Następnie przy dźwię-
kach muzyki szanowni senio-
rzy mogli zjeść pyszny obiad, 
a potem czekał na nich słodki 
poczęstunek przy kawie. Spo-
tkanie było jak zwykle okazją 
do wspólnego pokolędowa-
nia, pośpiewania oraz potań-
czenia przy regionalnych me-
lodiach Śląska Cieszyńskiego.

Przygotowanie tego spo-
tkania było możliwe dzię-

fiły również do Bogdana Nowaka za ufundowanie choinki oraz 
pań, które piekły ciasta i obsługiwały zgromadzonych.

Lampką szampana wzniesiono toast za pomyślność w No-
wym Roku.

Następnie zaproszeni ks. proboszcz parafii rzymskokatolic-
kiej w Ogrodzonej Wiesław Kondziołka oraz wikariusz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie ks. Łukasz Stachelek 
przeczytali fragment Biblii i odmówili modlitwę. Po obiedzie 
i słodkim poczęstunku wsłuchano się w świąteczne melodie. 
W programie artystycznym z kolędami, pastorałkami oraz win-
szowaniem wystąpił ZPiT „Goleszów”, przy akompaniamencie 
Gabrieli Targosz. Dzieci i młodzież z zespołu otrzymały w po-
dzięce upominki.

W spotkaniu uczestniczyli również wójt Krzysztof Glajcar 
oraz przewodniczący rady Bogusław Konecki. 

W trakcie rozmów, dzielenia się opłatkiem, życzeń, przy 
choince przyozdobionej wcześniej przez dzieci nie zabrakło, 
oczywiście, wspólnego kolędowania, które intonował ks. Wie-
sław.

Organizatorami spotkania byli sołtys wraz z radą sołecką, 
radna Beata Chruszcz, panie z KGW oraz strażacy. 

MSF

Noworoczne spotkanie seniorów w Bażanowicach
ki życzliwemu, sponsorskiemu wsparciu lokalnych firm 
i osób prywatnych. Za pomoc i wsparcie składamy ser-
deczne podziękowania członkom Stowarzyszenia Miłośni-
ków Bażanowic z Andrzejem Szczypką na czele, paniom 
z koła Gospodyń Wiejskich z Bażanowic, Stowarzyszeniu 
„Dzieci Stalmacha”, firmom: kAMSAR – krystyna i Sławo-
mir Gałuszkowie, SADMET – Tomasz Ciapka, GEOPROjEkT 
– Łukasz Hławiczka, STOLAL – Marcin Siedlok, ALuPRO-
jEkT – Bogusław Podżorski oraz Piotrowi Polokowi – usłu-
gi Leśne z Wisły.

Organizatorzy

PODZIĘkOWANIE

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2016 r. zakoń-
czyła działalność Apteka „Pod Chełmem” w Goleszowie, 
znajdująca się przy ulicy ul. 1 Maja 12. 

Po 33 latach pracy w Goleszowie przechodzimy na 
emeryturę. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy 
przez te lata korzystali z usług naszej apteki, za życzliwość 
i zaufanie. Jednocześnie informujemy, że w tym samym 
lokalu wkrótce rozpocznie działalność Apteka MEDEA. 

Mieszkańcom gminy Goleszów życzymy wszelkiej po-
myślności.

Magistrzy farmacji 
Urszula i Jan Musialikowie
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Biblioteka w Goleszowie po raz kolejny została obdarowana przez Józefa 
Golca publikacją. Tym razem są to „Ekslibrisy Józefa Golca z kręgu Cisownickiej 
Szkoły” (oryginalna pisownia). Zbiory naszej biblioteki wzbogaciły się o limito-
wany druk bibliofilski, wydany przez autora w grudniu 2016 r.

W zbiorze prezentowanych jest ponad 100 ekslibrisów związanych bez-
pośrednio ze szkołą w Cisownicy, dedykowanych niektórym osobom z kadry 
kierowniczej dawnej i współczesnej, nauczycielom i emerytom. Znajdują się 
w niej również ekslibrisy zaprojektowane dla uczniów, wychowanków i absol-
wentów, którzy wyróżnili się podczas nauki.

Kilka ekslibrisów tzw. koronkowych, mimo że niezwiązanych bezpośrednio 
ze szkołą, autor zamieścił w swej publikacji, gdyż autorki tych koronek wyrosły 
także z cisownickiej szkoły. 

Trzeba dodać, że Cisownica jest światowym prekursorem ekslibrisów ko-
ronkowych.

Alicja Danel-Ozga

Nowa publikacja józefa Golca

Po raz szósty mieszkańcy naszego po-
wiatu walczyli o tytuł kulinarnego mistrza 
najlepszego ciasteczka w konkursie zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie LGD 
„Cieszyńska Kraina”. Tym razem w konkur-
sie zmierzyło się aż 39 uczestników. Każdy 
mógł zgłosić tylko jeden rodzaj ciasteczek.

Jury nie miało łatwego zadania. Pod-
czas typowania zwracano uwagę przede 
wszystkim na tradycję i smak. Dyskuto-
wano, kosztowano, wymieniano poglądy 
i oceniano.

21 grudnia w restauracji „Dolce Vita” 
w Ustroniu odbyła się finałowa gala, na 
której gościem specjalnym był znany ku-
charz Remigiusz Rączka.

Mieszkańcy gminy w konkursowej czołówce

Ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dokonali Pre-
zes LGD „Cieszyńska Kraina” Jerzy Szalbot oraz Dyrektor 
Biura  Dominika Tyrna.

Miło nam poinformować, że w konkursowej czołówce 
znaleźli się mieszkańcy naszej gminy. I miejsce za ciastecz-
ko „Kwieciste muszelki” zajęła Renata Sikora (Goleszów, ul. 
Wałowa), a III miejsce za „Śnieżną koronę z konfiturą z ro-
kitnika” otrzymała Renata Sikora (Goleszów, ul. Wolności).

Wyróżnienia otrzymali także:
– Paweł Małysz (Goleszów) za „Chatki z podwójnym na-

dzieniem”,
- Aneta Haduch (Kozakowice Dolne) za „Śliwkę z pestką”,
- Halina Broda (Kozakowice Dolne) za „Bałwankową delicję”.
Natomiast specjalne wyróżnienie przyznane przez za-

proszonego Remigiusza Rączkę, otrzymała Renata Sikora, 
wykonawczyni „Kwiecistych muszelek”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!
Źródło www.cieszynskakraina.pl

Renata Sikora

Nagrodzeni z organizatorami
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Plan wycieczek i imprez turystycznych 
kOŁA PTTk „ŚLIMOkI” w Goleszowie na rok 2017

Data rodzaj Proponowana trasa trudność 
8.01.17 

22.01.17 
28.01.17 

górska 
koleją 

rodzinna 

Noworoczne spotkanie na szlaku  -  Cieńków  (przejście zimowe) 
Karwina – miasto + zamek 
Kulig rodzinny 



 

5.02.17 
11.02.17 
19.02.17 
26.02.17 

górska 
towarzyska 

koleją 
górska 

Jaworzynka – Girowa – Mosty  (przejście zimowe) 
Noworoczne spotkanie towarzyskie – Rest. CORIENT+  rozdanie znaczków członkowskich  
Frydek Mistek – miasto + zamek  
Gahura – Soszów– Wisła  (przejście zimowe) 






5.03.17 
12.03.17 

górska 
koleją 

Straconka – Magurka Wilkowicka – Czupel – Łodygowice  (przejście zimowe) 
Nowy Jiczyn – miasto + Muzeum kapeluszy 




1.04.17 
23.04.17 

targi 
górska 

Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBalnie 2017– Katowice + Muzeum najmniejszej książki świata 
Złatna – Krawców Wierch – Rysianka – Złatna   


 

1.05.17 
3.05.17 
6.05.17 
7.05.17 

14.05.17 
21.05.17 
28.05.17 
28.5.17  

górska 
rowerowa 

górska 
koleją 

objazdowa 
górska 
górska 

motorowa 

Rajd na Kamiennym  
Wierzowicke Wierchy   
Rajd Wędrynia 
Praga – zwiedzanie miasta 
Zamek Pernštejn + Brno 
Węgierska Górka –Magurka Radziechowska – Wisła Malinka 
Pustewne – Radhoszcz – Kniechynia–Kunczice 
Zalew Kryspinów i Lotnisko Jana Pawła II - Balice. 










2.06.17 
3.06.17 
4.06.17 

11.06.17 
11.06.17  

16-18.06.17 
25.06.17 

Rajd 
towarzyska 
objazdowa 

górska 
motorowa 

obj.-górska  
górska 

XIV Rajd Młodzieżowy Gminy Goleszów - Cisownica 
Jajecznica koła PTTK    +   trasa rowerowa   
Dzień dziecka z Ślimokami  -  Tarnowskie Góry Kopalnia Srebra + Gliwice „Kolejkowo” (makieta) 
Dolne Diery – Horne Diery – Velky Rozsutec – Štefanova 
Kalameny - naturalne termalne kąpielisko leśne Lucki - wodospad  
Słowacki Raj + Spisz  -  program oddzielny dla wycieczki łączonej - objazdowej i górskiej 
Gorce - Przełęcz Snozka – Lubań - Krościenko 






+


8-9.07.17 
9.07.17 

15.07.17 
16.07.17 
23.07.17 
30.07.17 

motorowa 
górska 

rowerowa 
objazdowa 

górska 
górska 

Nitranski Kraj, Słowacja Kąpielisko termalne Podhajska- 2 dni. 
Ostredok – Wielka Fatra 
Cieszyn – Jabłonków   
JanskyVrchzamek + Jesenik 
Tatry Zachodnie – Wolowiec  z Rohackiej 
Gorce – Knurowska – Turbacz - Obidowa 








6.08.17 
6.08.17 

13.08.17 
20.08/17 
26.08.17 

górska 
motorowa 
objazdowa 

górska 
towarzyska 

Beskid Sądecki – Jaworki – Radziejowa – Prehyba – Szczawnica  
Dobczyce - zapora na Rabie, Zamek i Dom Chleba. 
Jaskinia Harmanecka –Vlkolinec UNESCO– Kalameny kąpiel w leśnym źródle termalnym– Dolny Kubin 
Tatry Zachodnie – Starorobociański Wierch 
Dni Gminy Goleszów 







3.09.17 
3.09.17 

7 – 10.09.17 
17.09.17 
23.09.17 

Górska 
motorowa 

obj.-górska  
górska 

rowerowa 

Mała Fara – Diery – Boboty – Vratna – Sokolie – Obšivanka – Terchova 
Zalew Turawski na Małej Panwi 
Karkonosze – Czeski Raj – Pogórze Sudeckie -  program oddzielny dla wycieczki łączonej- objazdowej i górskiej 
Przełęcz Glinne – Pilsko – Rysianka – Żabnica 
Rajd Rowerowy Gminy Goleszów   



+



1.10.17 
15.10.17 
22.10.17 
28.10.17 

górska 
objazdowa 

górska 
górska 

Przełęcz Kocierska – Łamana Skała  – Leskowiec – Rzyki  
Krasiejów + Rudy Raciborskie przejazd kolejką wąskotorową. 
Wielka Racza 
XIV Międzynarodowy Turystyczny Marsz Pamięci 






5.11.17 
11.11.17 
24.11.17 

górska 
górska 

zebranie 

Kubalonka – Stożek – Filipka – Radvanov–Navsie 
Zakończenie sezonu – Kubalonka – Koniaków  
Zebranie Sprawozdawcze Koła PTTK „ŚLIMOKI” 



 

10.12.17 
17.12.17 

górska 
objazdowa 

Mikołajki na szlaku 
Festiwal „Aniołw miasteczku” Lanckorona 




 Bardzo łatwa     łatwa   trudna      bardzo trudna   inne 

www.ptt-slimoki.cba.pl               e-mail:ptt-slimoki@wp.pl            

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

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

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

(dane te są poufne i pozostają w archiwum tylko dla potrzeb ubezpieczyciela).
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 miej-

sce 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 i i prawach pokrewnych.
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”

Panie z kGW w sejmiku

Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 1 
Zapewne jesteśmy po lekturze „Kalendarza Goleszowskiego 

2017”, gdzie można było przeczytać, jak wyglądały pierwsze dni 
po zakończeniu II wojny światowej w Godziszowie. Chciałbym do-
pełnić informacji na temat naszych mieszkańców-społeczników, 
którzy reprezentowali nas w różnych organizacjach na przestrzeni 
minionych 71 lat, więc powrócę do opisanych tam wydarzeń. 

Postaram się przedstawić wiele ciekawych sytuacji, opinii 
i sformułowań, które znalazły się na stronach protokołów Wy-
działu gminnego, Zarządu gminy oraz posiedzeń kolejnych rad, 
a które mają związek z naszą miejscowością, mieszkańcami 
i sąsiadami.

Rozmawiając na te tematy z osobami, które ze względu na 
swój wiek „zahaczyły” o tamte czasy, z reguły słyszałem: nie pa-
miętam. Musiałem więc zajrzeć do zachowanych, ale nieraz za-
pomnianych już, dokumentów. Sam wielokrotnie się zastanawia-
łem, kto z tego Godziszowa był wójtem, radnym, czy osobą, która 

reprezentowała naszych mieszkańców w instytucjach gminnych, 
czy z nadania gminy. Postaram się przypomnieć chociaż niektóre 
z nazwisk osób biorących udział w życiu publicznym, ale sam nie 
mam pewności, czy będą to wszystkie.

Mijała wojna. W Godziszowie, zapewne jak we wszystkich 
miejscowościach, reaktywowały się polskie instytucje. Na wsi 
pozostały spalone domy, jedni mężczyźni nie powrócili jeszcze 
z tułaczki wojennej, na drugich na próżno czekano.

Bieda aż piszczała, a żyć trzeba było... Ludzie chcieli zapo-
mnieć o przeszłości, chociaż na pewno nie było to łatwe.

Zapewne zdecydowana większość nie myślała, co nowa wła-
dza będzie tu tworzyła. Chcieli w tych warunkach, jakie są, żyć 
w spokoju, mieć jakąkolwiek pracę. Na wsi stopniowo reakty-
wowały się różne organizacje. Na podstawie dokumentów, do 
których udało mi się dotrzeć, można odtworzyć przebieg ich po-
wstawania. 

Obrady XXXI Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, które odby-
ły się 19 grudnia 2016, miały charakter bardzo świąteczny. Przed 
sesją odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Z rąk 
harcerzy z Komendy Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Pol-
skiego odebrała go również Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej Da-
nuta Kożusznik. Ten symbol miłości i pokoju wręczono władzom 
samorządowym, radnym, służbom mundurowym oraz duchow-
nym. W gmachu budynku rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. 
W reprezentacyjnym holu ustawione były stoły ze świątecznymi 
potrawami.
Nie zabrakło tam, oczywiście, pań z dzięgielowskiego koła, które 
przygotowały drobne cieszyńskie ciasteczka, roladę z kurczaka, 
barszcz z uszkami oraz pasztet. Oprócz tego wystawiły również 
stoisko z rękodziełem.
Na początku sesji podsumowano zakończenie obchodów Jubile-
uszu 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. 
W przerwach obecni częstowali się przygotowanymi potrawa-
mi, nabywali rękodzieło biżuteryjne oraz świąteczne, słuchając 
pastorałek w wykonaniu zespołów KGW. Następnie były wystą-
pienia gości z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wręczano 
honorowe odznaczenia „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, 

a całość zakończył występ Zespołu Regionalnego „Zasolanie” z Za-
sola Bielańskiego i wspólna kolęda „Bóg się rodzi”.

Uczestniczka

Od lewej: Agnieszka Klein, Janina Kukuczka, Gertruda Proksa, 
Anna Kaleta, Danuta Kożusznik, z tyłu Marszałek Wojewódz-
twa Wojciech Saługa
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Na posiedzeniu Wydziału gminnego w Goleszowie 15.05.1945 
r. wójt Goleszowa Paweł Berek poinformował zebranych, że PKP 
odcinek drogowy Ustroń, zgłosił zapotrzebowanie na 50 robot-
ników potrzebnych do odbudowy obiektów kolejowych na linii 
Goleszów-Skoczów, co przyjęte zostało do wiadomości. Poleco-
no pracownikom gminy, aby zgłaszających się do pracy kierować 
do torowego Franka na stacji PKP Goleszów (chodziło o Alojzego 
Franka seniora z Godziszowa). Ponadto na posiedzeniu postano-
wiono, aby powiadomić zawiadowcę odcinka drogowego (PKP) 
Ustroń, by ten wystąpił z takim samym zapotrzebowaniem do 
sąsiednich gmin: Godziszowa, Kisielowa, Harbutowic i Skoczowa. 

10 czerwca 1945 r. przeprowadzono pierwsze zebranie Rady 
Rodzicielskiej tutejszej szkoły, które prowadził Ludwik Szeliga. 
Na zebraniu obecni byli: pełniący obowiązki kierownika tutejszej 
szkoły Franciszek Krzystek, przełożony gminy (Godziszów) Paweł 
Gaszek oraz mieszkańcy Godziszowa. W skład Komitetu Rady Ro-
dzicielskiej szkoły powołano: Józefa Gaszka (numer domu 77), 
Adama Raszkę (11), Stefanię Krzemieniową (30), Ludwika Szeligę 
(37), Annę Tomiczkową (82), Zuzannę Gaszek (14), Annę Juchową 
(7) oraz z urzędu kierownika szkoły. 

Natomiast w skład komitetów klasowych powołano: dla klasy 
I – Ewę Brudny (9) i Karola Raszkę (39), a dla klasy II – Andrzeja 
Cieślara (32) i Jerzego Bujoka (4). Do Komisji Kontrolującej (dzisiaj 
powiedzielibyśmy – rewizyjnej) powołano: przełożonego gminy – 
Pawła Gaszka, Adama Niemca (55) i Helenę Wróblową (6). 

W niespełna miesiąc później, 8 lipca 1945 r., zostało przepro-
wadzone zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie. 
I tym razem protokół z zebrania, sporządzony przez kierownika 
szkoły Franciszka Krzystka, stanowił pełną informację na temat 
jego przebiegu. W skład reaktywowanej jednostki powołano: 
Adama Niemca na prezesa, Józefa Gaszka jako naczelnika, Karo-
la Miczkę na zastępca naczelnika, Pawła Pszczółkę na sekretarza, 
Adama Raszkę na skarbnika i Andrzeja Śliwkę na gospodarza, 
a w skład zarządu ponadto weszli: Adolf Pszczółka i Paweł Raszka. 
Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Andrzej Śliwka 
i Antoni Ramenda. 

Kilka lat później powstały kolejne organizacje, które „wciąga-
ły” w swoje struktury dalsze osoby, o czym wspomnę w kolejnych 
odcinkach. To one stanowiły tzw. trzon działaczy, który w naszej 
miejscowości rozbudzał marzenia, które stopniowo się spełnia-
ły. Nazwisko Gaszka pojawiło się kilka, a może nawet kilkanaście 
razy w różnych protokołach z zebrań na terenie Godziszowa. Na-
zwany jest przełożonym gminy, wójtem, a w protokole z Walnego 
Zgromadzenia OSP, z dnia 8 lipca 1945 r., protokolant pisał: zebra-
nie zagaił burmistrz Paweł Gaszek. 

W kraju zachodziło wiele zmian. Dotychczasowe struktury 
najniższych jednostek gminnych prawdopodobnie nie zostały 
zmienione od czasów zaborów. Chociaż w roku 1938 była pierw-
sza przymiarka do reorganizacji gmin, to wojna temu przeszkodzi-
ła. Z propozycji tych skorzystano tym razem. 

11 sierpnia 1945 r. na posiedzeniu zarządu „starej” gminy Go-
leszów (przed reorganizacją), sekretarz Knobloch poinformował 
zebranych o pracach związanych z reorganizacją dotychczasowych 
struktur gmin i powołaniu jednej zbiorowej gminy w Goleszowie. 
Na kolejnym posiedzeniu zarządu (starej gminy), 29 sierpnia, wójt 
Berek przedstawił projekt, na jakich zasadach ma zostać powoła-
ny skład (nowej) Rady Narodowej gminy zbiorowej Goleszów. Ale 
nim do tego doszło wyznaczeni przedstawiciele zarządu „starej” 
gminy Goleszów, wójt Paweł Berek i sekretarz urzędu Józef Kno-
bloch 22 sierpnia 1945 r. pojawili się w lokalu urzędowym gminy 
Godziszów (pomieszczenie tutejszej gminy mieściło się w budyn-
ku nr 15, należącym do Pawła Niemca – zwanym na wsi – z racji, 
że mieszkało tu kilku Niemców – Podszkolanem). 

W protokole z „przejęcia” tutejszego urzędu odnotowano, że 
w urzędzie znajdowały się następujące osoby: wójt Paweł Gaszek, 
z-ca wójta Ludwik Szeliga, sekretarka Emilia Szczepańska oraz po-

zostali członkowie zarządu: Karol Miczko, Alojzy Franek (senior) 
i Adam Niemiec (z nr 55). Na dzień 4 września 1945 r. zwołane 
zostało pierwsze posiedzenie Rady Narodowej gminy zbiorowej 
w Goleszowie. 

Cdn. 
Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili mi różnego rodzaju 

materiały, zdjęcia osób im bliskich lub znajomych.  
 

Opracował Kazimierz Wisełka

Źródła: 
-  Archiwum Państwowe w Cieszynie - zbiory 14/102/53, 54.
- protokoły z posiedzeń Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego 

1945 r., protokoły z posiedzeń OSP w Godziszowie; 

Paweł Gaszek, wójt gminy Godziszów 
(1.05. do 4.09.1945), sołtys Godziszowa 
(4.09.45 do 09. 1947), radny zbiorowej 
gminy Goleszów (od 4.09.1945-30.01.46, 
od 17.05.46 do 09. 47), członek zarządu 
zbiorowej gminy Goleszów od 17.05.46 
do 09.47, członek Komisji Rewizyjnej. 
Ur. 1.12.1909 r. w Godziszowie pod nr 
23. Zmarł tragicznie na przełomie wrze-
śnia i października 1947 r. 06.10.1947 r. 
w czasie sesji wójt Paweł Berek zapra-

szał wszystkich na jego pogrzeb. Pochowany został na cmentarzu 
ewangelickim w Godziszowie. Pracował jako urzędnik na kolei.

Ludwik Szeliga, z-ca wójta gminy 
Godziszów (1.05. do 4.09.1945), członek 
Komisji Drogowej zbiorowej gminy Gole-
szów spoza rady.

Alojzy Franek (senior), członek 
zarządu gminy Godziszów (1.05. do 
4.09.1945), członek Komisji Sanitarnej 
spoza rady. 

Karol Miczko, ur.12.09.1901 r. w Ła-
zach; kowal; zam. Godziszów 66; w księ-
gach OSP figuruje od 22.01.1928 r.; w la-
tach 1930-32 członek Komisji Rewizyjnej, 
od 20.04.35 do 19.04.1936 członek 
zarządu OSP, od 19.04.1936 gospodarz 
strażnicy, na pierwszym po wojnie ze-
braniu OSP w dniu 8.07.1945 wybrany 
na z-cę naczelnika OSP, członek zarządu 
gminy Godziszów (1.05. do 4.09.1945). 
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Rok 2016 śmiało można nazwać rokiem reakty-
wacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w gmi-
nie Goleszów. W ostatnich latach takie drużyny 
działały tylko przy OSP Puńców i Cisownica. Suge-
stie władz OSP oraz ogromny zapał wśród straża-
ków ochotników przyczynił się do powstania drużyn 
MDP w Bażanowicach, Dzięgielowie, Godziszowie, 
Goleszowie, Kisielowie. Skala zjawiska była ogrom-
na. W małych miejscowościach jak Godziszów i Ki-
sielów do drużyn zgłosiło się po około 30 ochot-
ników. Od kwietnia strażacy rozpoczęli regularną 
pracę z drużynami MDP. Pierwszym prawdziwym 
testem dla młodych adeptów sztuki strażackiej były 
czerwcowe Gminne Zawody Drużyn MDP o Puchar 
Wójta Gminy Goleszów. 

Zawody cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
ze strony dorosłych widzów, którzy podziwiali za-
pał i niemałe już umiejętności zawodników. We 
wrześniu 2016 r. na boisku sportowym w Cieszynie 

Reaktywacja drużyn MDP

odbyły się zawody powiatowe drużyn MDP, w których wzięła 
udział rekordowa liczba drużyn – 25. 

Gminę Goleszów na tych zawodach reprezentował Go-
dziszów. Na koniec sezonu 2016 w październiku odbyły się 
w Godziszowie przy okazji X edycji zawodów DInO Ekspres za-
wody dla drużyn MDP, w których wystartowało łącznie ponad 
80 zawodników wraz z opiekunami strażakami. Zabawa była 
przednia, a po zawodach wszyscy pytali, kiedy odbędzie się 
następna impreza...

To pokazuje, że w dobie komputeryzacji i smartfonów 
udział w zajęciach drużyn MDP może być atrakcyjną formą 
spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
dołączenia do drużyn  MDP w swoich miejscowościach. Opie-
kunowie przygotowali na 2017 rok wiele atrakcji. 

Czekamy na Was!

W imieniu Zarządu Sławomir Gaszek

Drugie miejsce Dawida

W niedzielę 11 grudnia we Wrocławiu odbył się Międzynarodowy Tur-
niej Karate WKF „Wrocław Open”. W zawodach wzięło udział 380 zawod-
ników z 25 klubów z Ukrainy, Czech i Polski.

Miło nam poinformować, że mieszkaniec Godziszowa, Dawid Szymań-
ski, jako zawodnik Klubu Sportowego „Shindo” z Cieszyna, wywalczył dru-
gie miejsce w kategorii Kumite +65kg.

Dawid (rocznik 2000) powrócił do rywalizacji sportowej po dłuższej 
przerwie. Można powiedzieć, że podąża w ślady swojej starszej siostry 
Klaudii, która odnosi sukcesy zarówno w Polsce jak i za granicą w tej sa-
mej dyscyplinie sportu.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
Tomasz Lenkiewicz

Pierwszy od lewej Dawid Szymański
Foto z archiwum KS Shindo

SPORT
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kiermasz bożonarodzeniowy
Jak co roku, gdy święta tuż, tuż, w goleszowskim GOK-u pachnie cia-

steczkami, lśnią wystawione na stołach różnorakie ozdoby wykonane 
własnoręcznie przez artystów z terenu gminy. Rękodzieło na kiermaszu 
bożonarodzeniowym trwającym przez dwa dni, to już tradycja. Bałwanki, 
choinki, kształtne poduszeczki, samolociki, bransoletki, kolczyki, bombki 
choinkowe, szkatułki i inne ozdoby mocno przyciągają uwagę odwiedzają-
cych w tym czasie GOK. Można te cacka pooglądać, a można też zakupić. 
Są także wypieki, drobne ciasteczka, pożądane w każdym domu na świą-
tecznym stole. 

Podziękowanie dla sponsora „Rajskie smaki z Goleszowa” za pomoc 
podczas kiermaszu.

koncert noworoczny 2017 
8 stycznia, w niedzielne popołudnie, już po raz trzeci odbył się w Gmin-

nym Ośrodku Kultury Koncert noworoczny. Wystąpiły dzieci i młodzież z ca-
łej gminy. Rozpoczęła Młodzieżowa Schola z Lesznej Górnej i Goleszowa, 
którą od dwóch lat prowadzi Weronika Glajc

Następnie zaprezentowało się kółko gwarowe ,,utropki” działające 
w Świetlicy gminnej w Cisownicy, pod opieką Danuty Brańczyk. Dziewczyn-
ki: Oliwia Kluz, Martyna Szurman, Zuzanna Plinta i Maja Czyż przyszły po-
winszować na tyn Nowy Rok i pogodać o życiu cosi na wesoło.

Perełka naszej gminy, czyli Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Goleszów” wraz z kapelą w nowym składzie, choreografią Barbary Ryb-
czyk i nowych opracowaniach muzycznych Gabrieli Targosz zaprezentował 
się w całej okazałości. Pięknie zagrali i zaśpiewali, a Martyna Pońc w wier-
szu autorstwa Lidii Lankocz przekazała noworoczne życzenia publiczności.

Na zakończenie Dęta Orkiestra ,,Goleszów Band” założona w styczniu 
zeszłego roku pod kierownictwem Grzegorza Ogrockiego, mocnym brzmie-
niem nawiązującym do rozpoczynającego się karnawału wprowadziła wi-
downię w Nowy, 2017, Rok.

Dziękuję publiczności, artystom, pracownikom i wszystkim, dzięki któ-
rym ten trzeci Noworoczny koncert mógł się odbyć.

   
28 stycznia ,,Dzień Babci i Dziadka” 
zapraszamy wszystkie babcie i dziadków na koncert z tej właśnie okazji. 

Wasi milusińscy wystąpią i pokażą, co im w duszy gra.

13 lutego o godz. 17.00 w GOK odbędzie się Wieczór poetycki krystyny 
Morys-Grochal z Cisownicy. Zapraszamy bardzo serdecznie.

19 lutego, w niedzielę, zapraszamy na koncert walentynkowy 
w GOK-u o godz. 17.00. Wystąpi dla Państwa Jacek Silski z TVS Katowice 
(bilety do nabycia w sekretariacie GOK).

W Gminnym Ośrodku Kultury dostępna jest książka Ireny klimczak 
z Lesznej Górnej pt. „Nasi przodkowie i obyczaje”. Zapraszamy.

Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co 
minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc życzę Państwu dużo optymizmu 
i wiary w pogodne jutro. Dużo miłości i nadziei, że przed nami jest tylko 
lepsze…

Z pozdrowieniami dla Czytelników Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska
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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

Zdjęcia obok

Konkurs na skoczniach
W sobotę, 26 listopada, na kompleksie skoczni narciarskich w Wiśle Cen-

trum odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich „Mikołaj z Go-
leszowa”. W zmaganiach sportowych, których organizatorem był Ludowy Klub 
Sportowy „Olimpia” Goleszów wzięło udział 94 zawodników podzielonych na 8 
kategorii. Każdy z zawodników oddał po dwa skoki.

W konkursie wystartowali członkowie klubów narciarskich z Goleszowa, 
Bystrej, Szczyrku, Dąbrowy Górniczej, Jaroszowca, Łodzi, Zakopanego, Zagó-
rza, Trzyńca, Frensztatu pod Radhostem, Kozłowic i Rożnowa.

Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki zawodników LKS „Olimpia” Gole-
szów osiągnięte w poszczególnych kategoriach, zaś pełne wyniki możemy zna-
leźć na stronie internetowej www.goleszow.pl w aktualnościach oraz 
www.sport.olza.pl

Kategoria: chłopcy 2009 i młodsi, skocznia K 10
Miejsce 2 – Marcin Waszek 9,5 m, 10 m

Kategoria: chłopcy 2007, 2008, skocznia K 20
Miejsce 4 - Filip Staszewski 21 m, 20,5 m

Kategoria: Junior E (chłopcy rocznik 2005, 2006), skocznia 40
Miejsce 3 - Antoni Orawski 35,5 m, 36 m

Kategoria: Junior D (chłopcy rocznik 2004, 2003), skocznia 40
Miejsce 1 - Michał Martynek 39,5 m, 39,5 m
Miejsce 4 - Mateusz Chraścina 37 m, 38,5 m

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi, które wręczali: wójt Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady 
Bogusław Konecki oraz prezes „Olimpii” Piotr Waszek.

Dodatkowo,okazałymi pucharami marszałka województwa śląskiego zosta-
li wyróżnieni: najmłodszy zawodnik – Kacper Błaszczak (rocznik 2010 r., LKS 
„Klimczok” Bystra), najstarszy zawodnik – Zbigniew Cieślar (rocznik 1971) 
oraz zawodnik, który oddał dwa najdłuższe skoki – Michał Martynek z LKS 
„Olimpia” Goleszów.

Zawody dofinansowali: Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe w Cieszy-
nie, Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie (Program „KLUB”), Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Śląsko-Beskidzki Zwią-
zek Narciarski.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

LKS „Olimpia” Goleszów składa serdecznie podziękowania firmom - spon-
sorom, którymi byli: Wa-Wi Trans z Kóz, MEGAT z Goleszowa, Hurtownia 
„ARTCHEM” z Ustronia, Hurtownia MEGA SPORT z Bielska-Białej, Zakła-
dy Mięsne Henryk Kania S.A. z Pszczyny, Zakłady Mięsne „Jurgast” z Wi-
sły, Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc” z Cieszyna, Piekarnia Cukiernia 
„Bethlehem” z Pierśćca, „Trumpf Mauxion Chocolate” ze Skoczowa, „Tago” 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski z Radzymi-
na, Zakład Produkcyjny „Sobik” ze Skoczowa, Firma Handlowa AmiPol sp. j. 
Polok & Polok z Cieszyna, Restauracja „Marlin” z Bażanowic, „Kargo” z Gole-
szowa, RKS Goleszów, Restauracja „Sielanka” z Ustronia, FAMEKS z Goleszo-
wa, Zakład Kominiarski Waszek sp. j., Waldemar Ochmyt.

F o t o r e p o r t a ż e
Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników do zaglądania na stronę  
internetową www.goleszow.pl, gdzie w zakładkach Aktualności i Fotoreportaże 
znajdziecie państwo więcej szczegółów na temat wydarzeń w gminie.
redakcja 

Skład i druk: Eurodruk-offset Sp. z o.o. 
tel. 33 854 26 02, www.eurodruk.eu

Projekt graficzny winiety 
Panoramy Goleszowskiej: 

Wydawnictwo Arka, Cieszyn,www.arkadruk.pl

Co słychać w GOk-u?
www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21

,,utropki”
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koncert noworoczny 2017

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”

Dęta Orkiestra ,,Goleszów Band”

kiermasz bożonarodzeniowy

,,utropki” Młodzieżowa Schola



24

15 stycznia br. WOŚP roz-
brzmiała również w Goleszo-
wie. Od kilku już lat jest to 
wspólne dzieło nauczycieli 
oraz uczniów goleszowskie-
go gimnazjum i mieszącej się 
obok szkoły podstawowej.

Przywitania dokonały obie 
dyrektorki, Anna Sikora i Do-
rota Wisełka, całość poprowa-
dził Grzegorz Gołyszny.

Jak co roku przygotowano ciekawy program artystyczny, 
były scenki bożonarodzeniowe, kolędy, pastorałki, tańczono 
i bawiono zebranych. Występy kabaretowe ukazały wielkie ta-
lenty aktorskie młodzieży.

Na gości czekała świetnie zaopatrzona kawiarenka, gdzie 
serwowano pyszne ciasta, kawę, herbatę. Wszystko na szczyt-
ny cel – by zasilić konto WOŚP.

Między innymi przeprowadzono również aukcję tortu 
upieczonego przez mamę jednego z uczniów. Słodkość z wize-
runkiem Jerzego Owsika wylicytowano za niebagatelną cenę 
250 zł. 

Rekordowa kwota zebrana przez wolontariuszy podczas 
tegorocznej zbiórki 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wśród mieszkańców naszej gminy to 11 591,65 zł!

Organizatorzy – dyrekcje obu szkół – dziękują wszystkim 
ofiarodawcom, dzieciom, młodzieży i wszystkim zaangażo-
wanym w akcję. Niezmiernie cieszy fakt, że ciągle mamy tyle 
osób wrażliwych na ludzkie potrzeby i tragedie. 

W tym roku pieniądze zbierane były na ratowanie życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz za-
pewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Redakcja
Zapraszamy do fotoreportażu na stronę www.goleszow.pl

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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