
Najpiękniejsza  
zagroda str. 14

10-lecie parafii  
w Dzięgielowie str. 22

Modernizacja świetlicy  
w Lesznej Górnej str. 26–27

Dożynki – Dni Gminy 
Goleszów  str. 6–10



Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się 
w realizację XV edycji konkursu „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni” or-
ganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej: wój-
towi gminy oraz jego zastępczyni, pracownicom sekretariatu, pracownikom 
i kierowcom służby drogowej, dyrektor GOK-u oraz wszystkim uczestni-
kom. Bez nich ten konkurs by się nie odbył. 

W imieniu zarządu Krystyna Małysz

W konkursie wzięło udział 15 ogrodów. W skład komisji oceniającej weszli:
Krystyna Małysz – przewodnicząca, Anna Bracka, Halina Kurzok, Alina 
Kamieniorz i Adam Krzywoń. Pierwszy objazd miał miejsce 11 maja br., 
drugi 3 sierpnia.

Zwycięzcy:
1. miejsce –  Franciszek Cholewa Puńców;
2. miejsce –  Anna Kohut Kozakowice;
3. miejsce –  Danuta Tomoszek Cisownica;
4. miejsce –  Mariola i Piotr Martynkowie Goleszów;
5. miejsce –  Jan Cichy Cisownica;
6. miejsce –  Krystyna Talik Puńców.
Dyplomy otrzymali: Tadeusz Kocoń Równia, Robert Kryska Dzięgielów, Anna 
Łomozik Kozakowice, Piotr Prusicki Kisielów, Renata Krzemień Dzięgielów, 
Ewa Bielesz Goleszów Dolny, Urszula i Lech Pastuszkowie Godziszów.
Wyróżnienia otrzymały: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie 
(nagrodę odebrał ks. Łukasz Stachelek) oraz OSP Godziszów (nagrodę ode-
brał Bogusław Bolek).

Foto Leszek Tyrna, Adam Krzywoń

1. miejsce - Franciszek Cholewa Puńców 2. miejsce  - Anna Kohut Kozakowice 

3. miejsce – Danuta Tomoszek Cisownica 4. miejsce – Mariola i Piotr Martynkowie Goleszów

5. miejsce - Jan Cichy Cisownica 6. miejsce - Krystyna Talik Puńcow

„Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”
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Zdaniem Wójta

Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar

Bogus³awa Pod¿orska

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy!

Z wielką radością i satysfakcją mogę powiedzieć, że Dożynki Gminne były naszym wspól-
nym sukcesem!

W ostatni weekend sierpnia przybyło do Goleszowa wiele osób, by wziąć udział w Dniach Gmi-
ny Goleszów - Dożynkach Gminnych. Korowód dożynkowy to jedyna w swoim rodzaju reklama 
naszej gminy.

Chciałbym gorąco i serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim Gazdom tegorocznych dożynek, którymi byli państwo 
Renata i Marcin Sikorowie z Goleszowa.

Pani Jolancie Warsińskiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie i jej ekipie za 
zorganizowanie i prowadzenie imprezy. Pani Barbarze Gacek i całemu Zespołowi Pieśni i Tańca 
„Goleszów” za przedstawienie obrzędu dożynkowego. Członkom sekcji ogrodniczej Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Goleszowskiej za dekorację sceny. Panu Jerzemu Sikorze i Władysławowi Pil-
chowi oraz sołtysom za przygotowywanie pochodu, radnym za udział, a także wszystkim uczestnikom korowodu za inwencję 
twórczą, którą mogliśmy podziwiać. Paniom za upieczenie kołaczy dożynkowych.

Gorące podziękowania dla całej ekipy referatu komunalnego, która zajmowała się przygotowaniem terenu, jego sprzątaniem 
w trakcie i przywracaniem ładu po uroczystości.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę sponsorów, którzy wsparli �nansowo i rzeczowo organizację tegorocznych do-
żynek: rolnikom naszej gminy, Bankowi Spółdzielczemu w Cieszynie, Rolniczemu Kombinatowi Spółdzielczemu w Goleszowie, 
Rejonowej Spółdzielni Samopomoc w Cieszynie.

Wszystkim mieszkańcom i gościom dziękuję za udział i wspólną zabawę, licząc, że za rok znów się spotkamy.

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

Jak długo była Pani związana z samorządem?
Jestem związana z samorządem od samego początku, czyli od 8 marca 1990 r. Wcze-
śniej pracowałam w urzędzie, były to wtedy tzw. Terenowe Organy Administracji 
Publicznej. Gminy nie miały swojej osobowości prawnej, nie miały swojego mienia, 
to dopiero powstało dzięki ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

Jak zmieniał się on na przestrzeni lat?
Technologia… To jest coś, co spowodowało bardzo duży przeskok. Przypomina mi 
się stary faks, który zajmował połowę szaf w sekretariacie, a centrala telefoniczna 
była na wtyczki. Nie było komputerów, pisało się na maszynach ręcznych, nawet 
elektrycznych nie było! Funkcjonowały kalki. Dziś to śmieszy. Nawet kserografów 
nie było, kopiowało się na tzw. powielaczach. Postęp technologiczny to raz, a prawo 
to dwa. Cała transformacja ustrojowa w latach 90-tych to był horror. Dzień w dzień 
po kilka rozporządzeń, ustaw, zmieniano dosłownie wszystko. Nie obyło się, oczywi-
ście, bez perturbacji, bo czasem przepisy były sprzeczne, a wszystko robiło się szyb-
ko, by nadążyć za zmianami. Było trudno.
W dzisiejszych czasach jest spokojniej, ale bywają takie etapy w administracji, że 
chce ona jakby żyć sama dla siebie. Nie liczy się człowiek, powstają niepotrzebne 
komplikacje, jakieś sprawozdania ze sprawozdań. To zawsze mnie denerwowało.
Wyznaję zasadę, że zawsze najpierw jest człowiek i trzeba mu pomóc odnaleźć się 
w tych przepisach i nie mówię tu o łamaniu prawa, ale o jego interpretacji.
Mam na przykład telefon z urzędu marszałkowskiego i słyszę: od wczoraj zmienio-
no interpretację… Naprawdę nie ma nic gorszego, jak powtarzalna uchwała, która 
funkcjonowała przez kilka lat i w którymś dniu jest nieaktualna, bo zmieniono in-
terpretację…

Tego nie było przed 90. rokiem, to był plus tamtego ustroju. Wychodziła ustawa, było jedno czy dwa szkolenia, komentarz i wszystko 
było jasne. A dziś? Ustawy nie ma jeszcze opublikowanej, a już gazety piszą, że orzecznictwo wskaże jak ją stosować. To jest dla mnie, 
po prostu, żenujące.

Czy problemy ludzi są podobne jak kilkadziesiąt lat temu?
Czas przyniósł zmiany. Mimo że odeszliśmy od niepotrzebnych zaświadczeń i zezwoleń, bo to jakby zmieniło się na korzyść, to 
jednak niektóre rzeczy stają się niemożliwe. 

Wywiad z Bogus³aw¹ Pod¿orsk¹, odchodz¹c¹ na emeryturê sekretarz Urzêdu Gminy Goleszów
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Administracja chce wyprzedzić ludzi poprzez informatyza-
cję i tu widzę pewien problem, zwłaszcza dla osób starszych. 
Chcemy wszystko załatwiać przez Internet, mailowo, a jak ma 
się odnaleźć w tym starszy człowiek? Ja sama, choć się tego na 
bieżąco uczę, pracuję z tym, mam czasem problemy.
Logowanie na platformach, które nie zawsze działają, nastrę-
cza trudności, a ktoś, kto nie ma z tym w ogóle kontaktu, jak 
ma sobie poradzić? A takich ludzi jest jeszcze sporo. 

Czy rola sekretarza gminy jest trudna?
Sekretarz ma niedookreślony w przepisach zakres obowiąz-
ków. Robi to, co każe wójt. Poza ogólnym nadzorem, który ma 
nad urzędem, powinien się orientować we wszystkim. W du-
żych miastach rola sekretarza jest zupełnie inna niż w małych 
gminach, gdzie sekretarz powinien wiedzieć prawie wszystko. 
W dużych miastach koncentruje się na organizacji urzędu 
i nadzorze. W małych skupia się przede wszystkim na tym, 
co każe szef.

Czy doświadczenie zdobyte w obszarze pracy w samorządzie 
można wykorzystać do celów prywatnych?

Jak najbardziej, pomaga w życiu prywatnym. Znajomość pra-
wa ułatwia życie, nie tylko mnie samej, ale można doradzić 
znajomym, rodzinie. Czytając codzienną prasę, strony samo-
rządowe, jesteśmy w ten sposób na czasie, w nurcie, na bieżą-
co. Administracja jest po to, by państwo było sprawnie zarzą-
dzane, a obywatel zadowolony, ale u nas ze znajomością prawa 
przez społeczeństwo bywa różnie.

Co Pani najmilej wspomina?
Na pewno nie zapomnę pielgrzymki Jana Pawła II i jego wi-
zyty w Skoczowie, ponieważ byłam wtedy w sektorze VIP-ów 
jako członek zarządu gminy, skorzystałam z zaproszenia, któ-
re wpłynęło do urzędu gminy. Byłam tam z Edwardem Palą, 
sama bym się pewnie nie wybrała. Do dziś tego nie zapomnę, 
to było niesamowite przeżycie. To był chyba pierwszy i ostat-
ni raz - widzieć z bliska papieża i ta atmosfera… Trzeba było 
czekać 3 godz. wcześniej, tyle błota, ale ja nie wiedziałam, kie-
dy ten czas w ogóle minął. Udział w spotkaniu z chyba ok. 
250 tys. osób. Dzięki temu, że byłam sekretarzem, że byłam 
członkiem zarządu, mogłam skorzystać z zaproszenia. To jest 
przeżycie, którego się nie zapomina.
Przepracowałam w samorządzie ponad 33 lata i wspominam, 
że kiedyś byliśmy jacyś inni, mieliśmy częściej spotkania inte-
gracyjne pracowników, wspólne wycieczki. Dzisiaj tego nie ma.
Nie wiem. Ludzie żyją portalami społecznościowymi, inter-
netem, czatami… Zamykają się na siebie. Trudno rozmawiać 
i być, ale to jest chyba problem społeczny. Nie wraca się na-
wet do wspólnych wycieczek, obecnie zostaliśmy jedynie przy 
wczasach pod gruszą. 

Czy praca w urzędzie była dla Pani satysfakcjonująca? 
Blaski i cienie jak w każdej pracy. Absurdy prawne to coś, co 
jest dla mnie niepojęte! Ale bywały momenty satysfakcji z do-
brze wykonanej pracy.
W czasie gdy byłam sekretarzem gminy, 17 lat pełniłam funk-
cję zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego i 11 lat za-
stępcy wójta. Przez kilkanaście lat pełniłam naraz 3 funkcje. 
Dziś by się to nie udało. Wtedy gmina była mniej skomputery-

Od 1 września 2015 r. stanowisko sekretarza gminy objęła Renata Sikora. Jest magistrem administracji, a w Urzędzie 
Gminy Goleszów pracuje od 30 lat, ostatnio na stanowisku kierownika referatu społeczno-administracyjnego.

zowana, można to było ogarnąć, bo przy dzisiejszym systemie 
rejestracji aktów stanu cywilnego, jest to po prostu niemożliwe. 
Od informatyzacji wszystkie procedury mocno się wydłużyły.
Kiedyś akt małżeństwa czy urodzenia można było wydać w 10 
min, teraz trwa to nawet 40 min. 
Oby było lepiej!

Czego należałoby życzyć samorządowcom, czego obywatelom?
Dobrych przepisów, jasno i czytelnie interpretowanych, z ko-
rzyścią dla obywateli. Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale 
tak właśnie powinno być. Jak najmniej kontaktów z urzędem, 
oczywiście, jak trzeba przyjść, to nie czekać w kolejkach, tylko 
w miarę szybko wszystko załatwić, bez zbędnej biurokracji. By 
nie stosowano procedur typu: „To nie u mnie, to w innym refe-
racie”. Wpływa to na obraz urzędu i urzędników.

A jakie ma Pani plany na przyszłość, na zagospodarowanie cza-
su wolnego?

Mam nadzieję, że w końcu będę robić to, co lubię. Ogródek 
w przyszłym roku doprowadzę do perfekcyjnego stanu, prze-
czytam zaległe książki, obejrzę zaległe �lmy i będę więcej wy-
poczywać.
Bardzo Pani tego życzę, dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Szteler-Furmaniuk
 
W związku z zakończeniem przez Panią pracy na stano-
wisku sekretarza Urzędu Gminy Goleszów i przejściem 
na emeryturę, w imieniu władz samorządowych oraz 
własnym, pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze podzię-
kowania za zaangażowanie oraz współpracę.
Życzę Pani długich lat w zdrowiu oraz realizacji wszyst-
kich osobistych planów. 

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

Od lewej Renata Sikora, Krzysztof Glajcar i Bogus³awa Pod¿orska

Od lewej: Przewodnicz¹cy Rady Gminy Goleszów Bogus³aw Konecki, Werner Zaj¹c, Jan Poloczek  
i Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Goleszowie informuje, iż od 1 września 2015 r. można składać w siedzibie 
ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na 
okres zasiłkowy 2015/2016. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: „w przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: „w przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 
listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 
31 grudnia”.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (biuro nr 3).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gole-
szowie informuje, iż od 1 sierpnia 2015 r. można składać w sie-
dzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29 biuro nr 2) wnio-
ski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na okres świadczeniowy 2015/2016 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 859): „w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy zło-
ży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje 
do dnia 31 października” oraz 20 ust. 5 w/w ustawy: „w przy-
padku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie 

Wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów 
wolno żyjących nastąpi w dniach 19-28 września 2015. Szcze-
pienie prowadzone będzie na obszarze całego województwa ślą-
skiego.

Szczepienia ochronne przeprowadza się na obszarach lasów 
oraz we wszystkich miejscach bytowania lisów wolno żyjących. 
Na terenach polnych oraz leśnych, a także na terenach niezur-
banizowanych szczepionka wykładana jest przy użyciu samo-
lotów, natomiast na terenach zurbanizowanych szczepionka 
wykładana jest ręcznie.

Przynęta ze szczepionką, tzw. „kęs”, jest brązowa, płynna, 
zawarta w plastykowej, szczelnie zamkniętej folią aluminiową, 
kapsułce/blistrze. Kapsułki/blistry są odpowiednio oznakowane 
i łatwe do rozpoznania - koloru różowego. Całość umieszczona 
jest w przynęcie zawierającej substancje wabiące lisy.

Warto wiedzieć, że:
1.  Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, 

tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy również zwrócić 
uwagę, na fakt, iż zapach ludzki pozostawiony na przynęcie 
sprawia, iż staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

2.  Wielokrotne badania potwierdzają, iż przynęta nie jest nie-
bezpieczna dla ludzi. Jednakże należy zachować ostrożność, 
gdyż szczepionka zawiera osłabiony wirus wścieklizny. Dla 

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Nowy okres świadczeniowy – fundusz alimentacyjny
od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik następuje do 30 listopada”. 

Art. 9 ust. 1 ustawy: „świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole 
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przy-
padku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 
bezterminowo”, ust. 2: „świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł”.

Wszelkie informacje dot. świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu 
alimentacyjnego można uzyskać w GOPS Goleszów  biuro nr 2.

Inspekcja Weterynaryjna informuje
zdrowia ludzkiego może 
stanowić pewne niebezpie-
czeństwo w momencie nie 
zachowania odpowiedniej 
ostrożności i zaleceń. 

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa konkretne 
sposoby zachowania się w momencie znalezienia blistra/
kapsułki. W przypadku kontaktu człowieka z płynną za-
wartością kapsułki, należy niezwłocznie umyć bieżącą wodą 
z mydłem ręce oraz wszystkie inne części ciała, które zetknę-
ły się z płynną szczepionką. W takich przypadkach należy 
natychmiast skonsultować się z najbliższym lekarzem medy-
cyny, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

3.  Dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolno żyją-
cych przynęta ze szczepionką jest nieszkodliwa!

4.  Szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych 
oraz gospodarskich, ponieważ na te grupy zwierząt nie dzia-
ła wystarczająco skutecznie.

5.  W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po 
jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt do-
mowych na tereny niezabudowane.

6.  Wszelkie polowania w tym okresie są zabronione.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
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Dożynki to czas wyjątkowy, w którym pokazujemy przy-
wiązanie do tradycji. Jest to jeden z najpiękniejszych dni 
w roku każdego rolnika.

Tradycyjnie w naszej gminie ta obrzędowa uroczystość 
obchodzona była podczas Dni Gminy Goleszów. Przygotowa-
nia do tego święta rozpoczęły się na kilka tygodni przed tym 
ważnym wydarzeniem. Jak co roku towarzyszyła mu huczna 
zabawa do białego rana.

Dożynki rozpoczął barwny korowód, który przeszedł uli-
cami Goleszowa. Czas przejścia umilał gwarowy, pełen humo-
ru kabaret „Ru�joki” z Cisownicy w osobach Monika Raszka, 
Przemysław Pytel. Następnie Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” 
dokonał obrzędu dożynkowego, poczym tegoroczni gazdowie 
Renata i Marcin Sikorowie wręczyli chleb Krzysztofowi Glaj-
carowi, Wójtowi Gminy Goleszów. Duże wrażenie wywarł 
występ zespołu „Chorzelowiacy”, który przyjechał gościnnie 
spod Mielca.

Nie zabrakło występów artystycznych, stoisk z potrawami 
regionalnymi, które serwowały różne stowarzyszenia działają-
ce na terenie naszej gminy. Oprócz części artystycznej odbyło 
się wręczenie nagród laureatom konkursu „Gmina Goleszów 
w kwiatach i zieleni” organizowanego przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Goleszowskiej. Po części o�cjalnej na scenie 
zagrała Orkiestra Dęta byłej KWK „Morcinek”, zaraz po niej 
wystąpił Mirosław Szołtysek wraz z zespołem. 

Niespodzianką tegorocznych dożynek były skoki spado-
chroniarzy, którzy obdarowali najmłodszą cześć publiki cu-
kierkami. Zwieńczeniem wieczoru było piękne miniwidowisko 
śladami „Władców Pierścieni”, w wykonaniu adeptów Akade-
mii Fantastyki z Bielska-Białej. 

Tradycją jest już obchodzenie Dni Gminy Goleszów wraz 
z Dożynkami. W niedzielę również nie można było narzekać 
na brak wrażeń. O godzinie 15.00 widownię bawił Grzegorz 
Poloczek z kabaretu „Rak”. Zaraz po nim wystąpiła „Kapela 
Góralska z Przytupem” i zespół „Czworo”. Kolejnym punktem 
programu był występ „Mona Lisy”, który porwał publiczność 
do zabawy. Podczas Dni Gminy Goleszów zaprezentował się 
również Teatr Ognia „Inferis”.

Podobnie jak w pierwszy dzień do późnych godzin wieczor-
nych tych najbardziej wytrwałych bawił zespół „Dynakord”. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i goście sprawili, 
że dożynki – uwieńczenie pracy rolnika – miały szczególnie 
piękny wymiar, należny takiemu świętu.

Podziękowania dla:
pracowników Urzędu Gminy Goleszów, na czele z wójtem 

Krzysztofem Glajcarem,
gazdów dożynek Marcina i Renaty Sikorów,

uczestników korowodu, rolników,
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz,

RKS Goleszów,
Banku Spółdzielczego w Cieszynie,

Rejonowej Spółdzielni Samopomoc z Cieszyna,
Sołtysów Gminy Goleszów,

Firmy Fameks z Goleszowa,
Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL,

Grzegorza Mizi -  Firma Corient,
Wojciecha Pilcha - Firma Max & Alex,

Adama Pasternego – Inwest Partner Medycyna,
Grażyny Foltyn, Tomasza Polaka, Jana Gajdacza,

Zenona Sobczyka,
wszystkich przygotowujących wieńce, woniączki,

pań piekących kołacze z Ewą Cieślar na czele,
pań kucharek z Wandą Kulig na czele,

kelnerek,
Koła PTTK „Ślimoki”

Dyrekcji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goleszowie,
wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocz-

nych Dożynek Gminnych i Dni Gminy Goleszów.

Do¿ynki Gminne 2015 Dni Gminy Goleszów

Rolnicy zbo¿a z pól ju¿ zebrali
Dwa dni będziemy wraz z nimi świętowali

Tego lata upały doskwierały
Krople potu z czoła spływały

Gmina z GOK-iem Dni Goleszowa zorganizowały
Bawi się Goleszów i region cały

Renatę i Marcina Sikorów na gazdów wybrali
Dla gości poczęstunek przygotowali

Dziś barwny korowód i obrzęd dożynkowy 
Towarzyszą im „Chorzelowiacy” i Zespół Ludowy

Tym, co do konkursu zgłosili swoje ogrody
Komisja na scenie wręczy dyplomy i nagrody

Dyrektor GOK-u niespodziankę szykuje
Miłym gościom coś pewnie zafunduje?

Rękodzielnicy przy fontannie swoje stoiska mają
Wszystkich zainteresowanych do nich zapraszają

,,Morcinka’’ zlikwidowali lecz Orkiestra Dęta przetrwała
Na dożynkach dzisiaj będzie przygrywała!
Mirosław Szołtysek ze swoimi artystami

Zabawią gości śląskimi szlagierami
Już się leją mocne trunki i szykują smaczne potrawy

,,Dynakord’’ zagra do wspólnej zabawy!
Wieczorem nastrój się zmieni 

Odpłyniemy do krainy „Władcy Pierścieni”
W niedzielę też się spotkamy

Show Grzegorza Poloczka wysłuchamy
Dobrze znana  żywiecka kapela będzie grała

A Mona Lisa – gwiazda wieczoru biesiadnie śpiewała
Muzyką inną zabawi zespół ,,Czworo’’

Iskier z teatru ognia wzbije się w niebo sporo
W stronę rolników czoła nisko pochylamy

Za ich ciężką pracę podziękowania składamy
Wam życzymy goście mili

Byście się dwa dni dobrze bawili!
Trzeba szanować gospodarza polskiego

Bo nasze życia zależy od niego!

Pawe³ Piotr Ma³ysz
Goleszów, 29 sierpnia 2015

Dożynki Gminne – Dni Gminy 
Goleszów

29-30 sierpnia 2015
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Korowód otworzyły kucyki z gospodarstwa państwa Szy-
manków z Hażlacha, których dosiadły piękne dziewczyny: Ju-
lia, Wiktoria i Martyna.

Następnie udział wzięli:
Goleszów Dolny
–  gospodarstwo rolne Lucyny Sobótki z mężem, których 

hobby to konie rasy hucuł (w korowodzie zaprezentowa-
ła się wraz z córką Elżbietą na koniach o imionach Orbita 
i Oliwka),

–  Bożena Nowaczyńska z koleżanką, na koniach o imionach 
Ipke oraz Dinke - hodowla koni mało znanej rasy fryzyj-
skiej,

–  Orkiestra Dęta byłej kopalni KWK „Morcinek”,
–  Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”,
–  Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”,
–  sołtysi: Goleszowa Dolnego – Karol Alkier, Goleszowa 

Górnego - Tomasz Polak, Goleszowa Równi - Leszek Staś,
–  Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar wraz z małżonką 

Renatą, 
–  gazdowie dożynek – państwo Renata i Marcin Sikorowie. 

Ich gospodarstwo reprezentował ciągnik John Deer oraz 

zgrabiarka dwukaruzelowa marki Claas. Marcin gospo-
daruje wspólnie z ojcem na 115 ha uprawiając zboża oraz 
użytki zielone pod hodowlę bydła. Czyni to od czasu ukoń-
czenia Szkoły Rolniczej w 2003 r. Główną gałęzią produkcji 
jest bydło mleczne. Gazdowie posiadają 160 sztuk bydła, 
w tym 75 krów mlecznych. 

–  gospodarstwo rolne państwa Jolanty i Janusza Sikorów - 
kombajn marki Claas Tukano,

–  gospodarstwo rolne oraz �rma „Agropol” państwa Lucyny 
i Pawła Górniaków - kombajn zbożowy marki New Hol-
land z przystawką do zbioru kukurydzy. Gospodarstwo 
zajmuje się uprawą oraz sprzedażą zbóż – pszenicy, owsa, 
rzepaku i kukurydzy oraz wykonuje usługi związane z rol-
nictwem,

–  Adam Bury – ciągnik marki Mitsubishi z pługiem jedno-
skibowym obracalnym,

–  gospodarstwo państwa Niedobów zajmujących się uprawą 
czosnku, 

–  Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej – Sek-
cja Ogrodnicza,

–  Gminne Koło PTTK „Ślimoki” - organizator wycieczek 
i imprez turystycznych, należy do najaktywniejszych 
w woj. śląskim. Liczy obecnie 93 członków, a od początku 
istnienia prezesem koła jest Zenon Sobczyk - Honorowy 
Przodownik Turystyki Górskiej, 

–  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy reprezentowany przez 
Danutę i Leszka Macurów - ciągnik rolniczy marki Claas 
Axion (260 koni mechanicznych) wraz z przyczepą, na 
której przedstawiana była scenka rodzajowa, dawne młó-
cenie zboża.

Goleszów Górny
–  Koło Łowieckie „Hubertus”, założone ponad 65 lat temu 

przy działającej Cementowni, liczące obecnie 22 członków 
i gospodarujące na 3,5 tys. hektarów – w tym 500 hektarów 
lasu, prowadzi strzelnicę myśliwską, współpracuje z rolni-
kami z terenu gminy oraz uczniami szkoły podstawowej,

– gospodarstwo rolne Agaty i Zbigniewa Stanieczków (spe-
cjalizacja w produkcji mlecznej) - ciągnik Farmtrac 690 
DT, prezentacja scenki rodzajowej.

Goleszów Równia
–  Tadeusz Bartosik – ciągniki: Ursus 25 z 1961 r. i Guldiner 

produkcji RFN z 1969 r.,

Lista uczestników korowodu dożynkowego 2015 r. 

Wójt Gminy Krzysztof Glajcar z ma³¿onk¹ Renat¹

Prowadz¹cy Monika Raszka i Przemys³aw Pytel oraz Pawe³ Piotr Ma³ysz

Zespó³ „Chorzelowiacy”
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–  Jan Małyjurek - hodowla królików,
– Marek i Paweł Moskwik - ciągnik C-360 z prasą,
–  Jan Gojniczek - ciągnik C-360 z przetrząsaczem,
– Jakub Macura - ciągnik C330 z obsypywarką do ziemniaków,
–  Ludwik Szlauer - ciągnik C330 Ursus - biernik do ziemnia-

ków,
– Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów.

Bażanowice
–  gospodarstwo Karola Sikory nastawione na produkcję ro-

ślinną o pro�lu warzywno-owocowym – pojazd własnej 
roboty tzw. papaj, 

–  Koło Gospodyń Wiejskich, scenka z pieczenia tradycyj-
nych, wiejskich kołaczy - ciągnik marki Zetor prowadzony 
przez Krzysztofa Madzię, 

–  gospodarstwo Haliny i Janusza Harwotów (hodowla bydła 
mlecznego) - ciągnik Claas z wozem asenizacyjnym, 

–  Łukasz Paprota - ciągnik Zetor z grabiarką,
–  gospodarstwo Doroty i Bogusława Michalików (hodowla 

bydła mlecznego) - ciągnik Claas z kosiarką dyskową,
– gospodarstwo Jana Brody (hodowla bydła opasowego oraz 

usługi dla rolnictwa) - ciągnik Casey z przewoźnym paśni-
kiem dla bydła,

–  Piotr Polok (hodowla owiec i działalność gospodarcza 
w zakresie usług leśnych i rolnych) - ciągnik CASEY z ze-
stawem do zrywki i podwozu drewna,

–  Jan Polok, sołtys Bażanowic.

Cisownica
–  wnuk sołtysa Karola Macury – Bartłomiej, niósł herb Ci-

sownicy,
–  młodzież szkolna  z SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy,
–  rada sołecka z sołtysem Karolem Macurą,
–  Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy z prezes Henry-

ką Szarzec,
–  gospodarstwo rolne Jana Kiszy (3 ha o specjalności ogólno-

rolnej) - ciągnik wraz z sadzarką do ziemniaków,
–  gospodarstwo rolne Tadeusza Tomoszka (powierzchnia 50 

ha, specjalność produkcja mleka, gospodarstwo wielokrot-
nie nagradzane za jakość mleka przez �rmę Danon), cią-
gnik wraz z siewnikiem punktowym do kukurydzy,

–  gospodarstwo rolne Janusza Gajdzicy (powierzchnia 50 
ha, specjalność produkcja mleka, nagrodzone przez KRUS 

jako „Bezpieczne gospodarstwo” - ciągnik z obracarką do 
siana oraz ciągnik z zamiatarką, zachowującą czystość po 
pracach polowych na drogach,

– gospodarstwo agroturystyczne Stanisła-
wa i Aliny Brzezinów Izba regionalna 
„U Brzezinów”,

–  OSP Cisownica – kierowca Andrzej Kohut 
oraz dowódca Janusz Konecki.

Dzięgielów
–  gospodarstwo rolne Joanny i Dariusza 

Śliwków (powierzchnia 80 ha, specjaliza-
cja produkcja mleka), współtworzą grupę 
producencką „Agro Mleko” - prezentowa-
ne urządzenie tj. walec do ugniatania ki-
szonki, 

– sołtys Dzięgielowa – Zbigniew Krzemień,
– Koło Łowieckie „Bażant” Dzięgielów (liczą-

ce 25 członków oraz 4 kandydatów, gospoda-
rujące na powierzchni 3300 ha w tym prawie 
900 ha lasu – od Cieszyna po Małą Czanto-
rię, dokarmia i pozyskuje zwierzynę, współ-
pracuje z rolnikami w celu ograniczenia 
szkód łowieckich, a także prowadzi w szko-

Uczestnicy korowodu 

Uczestnicy korowodu 

Zaproszeni goście i przedstawiciele samorządu
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 łach edukację przyrodniczą. Koło corocznie organizuje bal 
myśliwski) - ciągnik gospodarza Jakuba Glajcara,

–  �rma „JERZY” Jerzego Nieborasa (sprzedaż i serwis ma-
szyn rolniczych i ogrodowych oraz sprzętu sportowego) 
- pojazd górski �rmy Cararo TTR4400 wykorzystywany 
w terenie górskim do koszenia łąk oraz innych prac rolni-
czych,

–  �rma „Gardenus” Zbigniewa Krzemienia (usługi ogrodni-
cze, projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów i tere-
nów zieleni, wycinka drzew w trudnych warunkach),

–  Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Jerzego Franka 
(pielęgnacja i ścinka drzew, kompleksowe utrzymanie tere-
nów zieleni), 

–  OSP Dzięgielów (w tym roku OSP obchodzi 111 lat swoje-
go istnienia, aktualny stan to 45 druhów w tym 10 straża-
ków ratowników, którzy dysponują samochodem bojowym 
GBA 2,5/16 marki Star 244).

Godziszów
–  najmłodsi godziszowianie, tegoroczni zwycięzcy Pikniku 

Sportowego wraz z sołtysem Łukaszem Żebrowskim,
–  gospodarstwo rolne Bogdana Rymorza (hodowla bydła, 

produkcja mleka oraz hodowla karpia na 3 ha stawów) Mi-
kołaj Rymorz - ciągnik Claas Arion z przyczepą, kierow-

ca syn Mikołaj, na przyczepie Koło Gospodyń Wiejskich 
- scenka ludowa „Szkubaczki godziszowskie”, ciągnikiem 
Ursus 1224 z agregatem uprawowym – kierowca Mateusz 
Szymoński, 

–  gospodarstwo rolne Agnieszki i Leszka Niemców prowa-
dzone wraz z rodzicami Bronisławą i Adamem Niemcami, 
(hodowla bydła i produkcja mleka) -  ciągnik Casey z wo-
zem paszowym Triolet, kierowca Mateusz Połowczuk,

–  gospodarstwo Tomasza i Anety Sikorów oraz rodziców 
(hodowla bydła i produkcja mleka) - ciągnik Massey Fer-
guson z rozrzutnikiem obornika,

–  OSP Godziszów – wóz bojowy marki Star ze zbiornikiem 
5000 l. 

Kisielów
–  Marcin Popiel wraz z grupą piłkarzy, przyszłą reprezentacją 

Kisielowa, 
–  Piotr Żertka – wiezie makietę wymarzonego kisielowskiego 

Orlika 2016 r.,

–  Dariusz Baszczyński na klaczy o imieniu Baśka, 
–  sołtys Karol Szostok na wozie drabiniastym prowadzonym 

przez Jana Klajmona wraz ze żniwiarzami,
–  Krzysztof Cholewa – hodowca owiec kameruńskich oraz 

ptactwa ozdobnego,
–  Jan Czyż, Karol Sztwiertnia, Michał Szulecki - siewnik wy-

produkowany w 1957 r.,
–  OSP Kisielów.

Kozakowice Dolne i Górne
–  sołtys Krzysztof Kohut z najmłodszą grupą mieszkańców 

swojego sołectwa,
–  Bartłomiej Tomica z gospodyniami Koła Gospodyń Wiej-

skich  - scenka rodzajowa kiszenie kapusty, 
–  gospodarstwo Anastazji i Edwarda Tomiców (powierzchnia 

50 ha, hodowla bydła mlecznego, uprawa kukurydzy, syn 
Bartłomiej zajmuje się hodowlą królików), gospodarstwo 
bierze udział w konkursie Agrolia 2015 r. - ciągnik Zetor 
z zgrabiarką marki Class prowadzony przez Radosława Szy-
mańskiego,

–  gospodarstwo Haliny i Andrzeja Brodów (powierzchnia 20 
ha, hodowla bydła mlecznego) - ciągnik MTZ z prasą rolu-
jącą,

–  gospodarstwo Marka Łomozika (powierzchnia 10 ha, ho-
dowla bydła mlecznego i trzody chlewnej) – agregat tale-
rzowy,

–  Marcin Kubica wraz z ekipą kowali,

Uczestnicy korowodu 

Uczestnicy korowodu 

Uczestnicy korowodu 
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Goleszów, 3 wrze nia 2015 

Podzi kowanie!

Serdecznie dzi kujemy za pomoc w organizacji 
tegorocznych Do ynek Gminnych, które kultywuj  pi kne 
tradycje i rozs awiaj  tereny naszej Gminy. 

Wdzi czni, na Wasze r ce, sk adamy gor ce  
i serdeczne podzi kowania za wsparcie, które przyczyni o si
do u wietnienia uroczysto ci.

To dzi ki Waszemu wspó udzia owi uczestnicy mogli 
prze  chwile, które nie tylko wspieraj  tradycje i zwyczaje 
kulturowe, ale przede wszystkim jednocz  nas wszystkich  
w naszych lokalnych spo eczno ciach.  

Dzi ki Pa stwa zaanga owaniu mogli my uczci wi to 
Rolników z nale ytym szacunkiem, za co jeszcze raz serdecznie 
dzi kujemy! 

Z powa aniem
Gminny O rodek Kultury 
wraz z Urz dem Gminy 

Goleszów 

–  Damian Pilch, mechanik sprzętu rolniczego (wraz z bra-
tem Łukaszem trudni się hodowlą owiec) - ciągnik Casey 
z gruberem,

–  gospodarstwo Jolanty i Kornela Łomozików (powierzch-
nia 10 ha, hodowla bydła mlecznego) - ciągnik Ferguson 
z chwytakiem do balotów,

–  gospodarstwo Katarzyny i Adriana Szczypków (po-
wierzchnia 10 ha, uprawa zbóż i chów cieląt) - agregat 
uprawowy z bronami,

–  �rma HAD-BUD z Kozakowic (docieplenia oraz wykoń-
czenia wnętrz pianą poliuretanową),

–  OSP Kozakowice.

Leszna Górna
–  Marcin Sobótka,
–  gospodarstwo rolne Danuty i Marcina Niedobów (pro-

dukcja mleka) – ciągnik ZETOR PROXIMA, przyczepa 
samozaładowacza, 

–  gospodarstwo rolne Anny i Janusza Kożdoniów (po-
wierzchnia 30 ha, produkcji mleka) - traktor Deut- Fahr 
z owijarką, 

–  Zakład Tatarniczctwa Lucyna i Marek Wałaski (gospodar-

stwo o powierzchni 20 ha, hodowla jeleni danieli) – samo-
chód Liaz do przewozu dłużycy,

–  OSP Leszna Górna  - wóz marki Star 266, kierowca - soł-
tys wsi Marek Kapustka.

Puńców
–  Firma Remontowo-Budowlana Czesław Dadok - bryczka ze 

skansenu Andrzeja Lacela, laureata Srebrnej Cieszynianki 
2014 r.,

–  gospodarstwo rolne Janusza Glajcara (powierzchnia 60 ha, 
produkcja zbóż i kukurydzy) - ciągnik John Derr z opryski-
waczem Amazone, kierowca syn Janusza – Tomasz Glajcar 
dodatkowo: kombajn Claas z przystawką do kukurydzy, trak-
tor Claas z rozsiewaczem nawozów, traktor Claas z opryski-
waczem.

–  Koło Pszczelarskie Dzięgielów – Puńców z prezesem Józe-
fem Waszutem,

–  �rma Florys Ryszarda Florczykiewicza (pielęgnacja drzew, 
usuwanie wiatrołomów i frezowanie pni) - sprzęt do krusze-
nia gałęzi,

–  OSP Puńców – wóz bojowy marki Star, jednostka znajduje się 
na liście Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 Wszystkie zdjęcia z dożynek na www.goleszow.pl w zakład-
ce Fotoreportaże.

Goleszów, 3 wrze nia 2015 

Podzi kowanie!

Serdecznie dzi kujemy za pomoc w organizacji 
tegorocznych Do ynek Gminnych, które kultywuj  pi kne 
tradycje i rozs awiaj  tereny naszej Gminy. 

Wdzi czni, na Wasze r ce, sk adamy gor ce  
i serdeczne podzi kowania za wsparcie, które przyczyni o si
do u wietnienia uroczysto ci.

To dzi ki Waszemu wspó udzia owi uczestnicy mogli 
prze  chwile, które nie tylko wspieraj  tradycje i zwyczaje 
kulturowe, ale przede wszystkim jednocz  nas wszystkich  
w naszych lokalnych spo eczno ciach.  

Dzi ki Pa stwa zaanga owaniu mogli my uczci wi to 
Rolników z nale ytym szacunkiem, za co jeszcze raz serdecznie 
dzi kujemy! 

Z powa aniem
Gminny O rodek Kultury 
wraz z Urz dem Gminy 

Goleszów 

Uczestnicy korowodu 

Uczestnicy korowodu 

Uczestnicy korowodu 

Goleszów, 3 września 2015

GMINA
GOLESZÓW



Panorama Goleszowska – wrzesieñ  2015 11

Co s³ychaæ w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

Muzyczne wieczory przy fontannie
Zyskały one grono stałych słuchaczy, którzy byli nawet wte-

dy, gdy pogoda nie była przychylna. Druga edycja koncertów 
cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem niż poprzednia. 
Niedzielne wieczory umiliły nam takie zespoły/soliści jak: Ela 
i Chłopcy, Sebastian Mucha, Pepper Gas, Hagiem, Pets Quar-
tet, zespół Czworo, zespół Hosanna oraz Kapela z Przytupem. 
Każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie wśród pre-
zentowanych gatunków muzycznych, od folku po funky. Dzię-
kujemy za wspólnie spędzony czas.

Wakacje bez nudy
Od 13 do 24 lipca oraz od 10 do 23 sierpnia odbyły się pół-

kolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Goleszów w ramach ak-
cji „Lato w GOK-u”. Atrakcji i niespodzianek nie brakowało! 

Dzieci wyjeżdżały na basen do Skoczowa, na ognisko do pań-
stwa Brzezinów w Cisownicy. Oprócz tego zorganizowano wy-
jazd do kina „Helios” w Bielsku-Białej autobusem, który został 
s�nansowany przez sponsorów, wycieczkę do Galerii Trofeów 
Adama Małysza w Wiśle oraz do Leśnego Parku Niespodzia-
nek w Ustroniu. Dzieci mogły uczestniczyć w turnieju warca-
bowym prowadzonym przez Karola Linerta, natomiast zajęcia 
plastyczne prowadziła Lucyna Deckert-Firla. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie 
z łuków, paintball i wiele innych atrakcji przygotowanych przez 
Akademię Fantastyki z Bielska-Białej. Poza tym odbyło się 
szkolenie samoobrony. Wyjazdy nie byłyby możliwe bez gmin-
nego autobusu, który dowoził dzieci do wyznaczonych celów. 

Codziennie dla dzieci był przygotowany poczęstunek w postaci 
pączka, drożdżówki, pizzy, herbaty i soczków.

Organizację półkolonii wsparli:
URZĄD GMINY, DONEX, ELTREX, RKS, DIEHL 
METERING, PIEKARNIA SAMOPOMOC, ZA-
KŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „JAN BIE-
LESZ”, PAŃSTWO BRZEZINOWIE, LEŚNY PARK 
NIESPODZIANEK, KRYTA PŁYWALNIA DELFIN, 
KINO HELIOS BIELSKO-BIAŁA, AKADEMIA FAN-
TASTYKI, BANK PKO CIESZYN LUCYNA FIRLA, 
KAROL LINERT, RYSZARD BOCHM, ZENON SOB-
CZYK – serdecznie dziękujemy!

Zakończenie lata z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Tradycją stało się już 

żegnanie lata z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Go-
leszowie. W ubiegłym roku 
była z nami Majka Jeżow-
ska, natomiast 6 września 
2015 roku pożegnaliśmy 
upały wraz z zespołem 
„Universe”. Nie zabrakło 
największych przebojów, 
takich jak: „Mr. Lennon”, 
„Wołanie przez ciszę”, 
„Tacy byliśmy jeszcze 
wczoraj”. Lato, niestety, 
nie chciało się z nami po-
żegnać, podczas koncertu 
było zimno i deszczowo. 
Jednak mimo niesprzyja-
jącej pogody na placu przy 
Urzędzie Gminy zapanował romantyczny nastrój, a zespół swoją 
muzyką rozgrzał serca publiczności.

Zaproszenie na kabaret
Zapraszamy również na kabaret Marcina Dańca, który od-

będzie się 25 października 2015 roku o godz. 17.00 w sali gim-
nastycznej Gimnazjum w Goleszowie. Bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury od 21 września! Liczba 
miejsc ograniczona!

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszamy pełną parą! Pre-
zentujemy zatem zajęcia, które będą kontynuowane, bądź zo-
staną utworzone nowe grupy. 

W naszej ofercie posiadamy:
•  Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” – prezentujący folklor 

rodzimy i nie tylko (prowadząca Barbara Gacek, sala wi-
dowiskowa, wtorek i piątek)

•  Zajęcia językowe:
język niemiecki – dzień spotkań zostanie ustalony z grupą 

(prowadząca Małgorzata Olszar, sala nr 3)
kontynuacja grupy ubiegłorocznej oraz możliwość utwo-

rzenia nowej
zajęcia dla dzieci (od klasy 1 włącznie) i młodzieży,

Henryk Czich - Universe

Pókolonie dla dzieci
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zajęcia dla dorosłych,
język angielski – spotkania w piątki (prowadząca Marina 

Hodyna, sala nr 3),
zajęcia dla dzieci i młodzieży,
zajęcia dla dorosłych,
kontynuacja grupy ubiegłorocznej oraz możliwość utwo-

rzenia nowej,
język migowy – spotkania w poniedziałki (prowadząca 

Beata Dziadek, sala nr 3),
zajęcia dla dzieci i młodzieży,
zajęcia dla dorosłych,
kontynuacja grupy ubiegłorocznej oraz możliwość utwo-

rzenia nowej;
•  Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony (prowadzący Ryszard 

Bochm, sala widowiskowa);
•  Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży- poniedziałki 17.30 – 

18.30;
•  Samoobrona dla kobiet – poniedziałki 18.30 – 19.30;
•  Koło szachowe – spotkania w poniedziałki 16.00-18.00 

(prowadzący Karol Linert, sala nr 2),
•  Koło teatralne – spotkania w środy 15.00 – 17.00 (pro-

wadząca Beata Dziadek, sala nr 1);
•  Aerobik – środa 17.30 – 18.30 (prowadząca Beata Dzia-

dek, sala widowiskowa);
•  Zumba – środa 18.30 – 19.30 (prowadząca Katka Rippe-

rova, sala widowiskowa);
•  Kurs tańca towarzyskiego – czwartek 18.30 – 20.00 

(prowadzący Sławomir Damek, sala widowiskowa);
•  Taniec (prowadząca Zuzanna Cichowska, sala widowi-

skowa);
•  Balet („Zabawa w balet”) – grupa młodsza (4 – 6 lat): 

czwartek 15.30 – 16.20;
•  Balet – jazz – grupa starsza (7 – 10 lat): czwartek 16.30 

– 17.30;
•  Jazz – grupa najstarsza (młodzież i dzieci powyżej 10 

lat): czwartek 17.30 – 18.30;
• Zajęcia taneczne dla dzieci szkół podstawowych (pro-

wadząca Grażyna Brachaczek, termin zajęć zostanie 
uzgodniony bezpośrednio z uczestnikami);

•  Zajęcia taneczne w Świetlicy Gminnej w Cisownicy 
(prowadząca Grażyna Brachaczek, wtorek, 14.00-18.00);

•  Igiełkowe wariacje – zajęcia dla dzieci (prowadząca Ja-
dwiga Greń, wtorek 14.00 – 15.30);

•  Nauka kroju i szycia dla dorosłych (prowadząca Jadwiga 
Greń, środa 18.00 – 19.00);

•  Zajęcia kulinarne (prowadząca Jadwiga Greń, ponie-
działek 18.00 – 19.30);

•  Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (prowadzący Michał Kasztura, 
piątek od 12.00 do 20.00);

•  Nauka gry na pianinie - zajęcia indywidualne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (prowadząca Joanna Gryz, po-
niedziałek od 12.00 do 20.00);

•  Nauka gry na saksofonie (prowadząca Joanna Gryz, lek-
cje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych);

•  Zespół wokalny dla dzieci (prowadząca Joanna Gryz, 
sala nr 1, czwartek 16.00-18.00);

•  Wokalny zespół rozrywkowy dla dorosłych (prowadzą-
ca Joanna Gryz, sala nr 1, czwartek, 18.00-20.00);

•  Spotkania „Z �lozo�ą na Ty” (terminy zostaną podane 

w późniejszym czasie);
•  Zajęcia plastyczne (prowadząca Lucyna Deckert-Firla, 

sala plastyczna, piątek, 14.00-17.30);
•  Świetlica środowiskowa dla dzieci dwa razy w tygodniu 

(wtorek, czwartek) od 14.00 do 18.00 w sali nr 2. Zapisy 
w GOK-u (grupa 15-osobowa, o przyjęciu decyduje ko-
lejność zgłoszeń);

•  Spotkanie organizacyjne z instruktorem baletu Zuzanną 
Cichowską odbędzie się 23 września o godz. 17.00 w sali 
nr 1.

Od października będzie można uczyć się gry na gitarze kla-
sycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej. Nauka skierowana 
jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie organizacyjne 
odbędzie się 24 września o godz. 17.00 w sali nr 3.

Zapisy na zajęcia do 30 września 2015!
Liczba miejsc na niektóre zajęcia ograniczona!
(33) 479-05-21     gok@goleszow.com.pl

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy”.
Honoré de Balzac

Z pozdrowieniami dla Czytelników  
dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska

PANORAMA W INNYM MIEJSCU

W Puńcowie następuje zmiana punktu, w którym moż-
na otrzymać „Panoramę Goleszowską”. Od września sa-
morządowy miesięcznik będzie dostępny w Delikatesach 
„Centrum” przy ulicy Cieszyńskiej 124.
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Lubisz tańczyć, śpiewać?  
Dołącz do nas! 

Jeszcze nie wiesz czy lubisz?  
Spróbuj! 

Interesuje Cię kultura ludowa Śląska 
Cieszyńskiego i nie tylko?   

Rozwijaj swoją pasję!
Chcesz poznać nowych ludzi i zobaczyć 

ciekawe miejsca?  
Masz to zapewnione!

Oferujemy zajęcia taneczne i wokalne, 
występy oraz wyjazdy, a przede  
wszystkim wspaniałą zabawę  

i świetną atmosferę!
Czekamy na dzieci i młodzież. 

Zapraszamy także dorosłych, którzy 
działalność w zespołach folklorystycz-

nych mają już za sobą, a chcieliby 
ją wznowić.

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich chętnych odbędzie się 29 września o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie.
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” od lipca 2014 roku wystąpił wielokrotnie w naszej gminie i poza jej granicami. Najważniejszymi 

wydarzeniami w tym czasie były:
w lipcu 2014 r. występ w Goleszowie - miejscowości partnerskiej w Gminie Mielec,
w listopadzie 2014 r. występ podczas rozdania Laurów Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, 

w styczniu 2015 r. udział w koncercie świątecznym w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, gdzie wszystkie grupy zespołu kolędowały 
„po naszymu” oraz wspólnie z Henrykiem Czichem - liderem gru-
py „Universe”,

w 2014 i 2015 r. na Dożynkach Gminnych zaprezentowanie ob-
rzędu dożynkowego,

w czerwcu 2015 r. prezentacja nowego programu na obcho-
dach 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

Ponadto zespół wziął udział w wielu innych wydarzeniach 
w Goleszowie tj. w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gminy Go-
leszów „TON”, w koncercie z okazji Dnia Matki w GOK-u, a także 
w regionie: w V Zjeździe Twórczo Zakręconych w Ustroniu Za-
wodziu, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Ustroniu, 
w Lipowych Dniach w Harbutowicach, w Święcie Stowarzyszenia 
Miłośników Cisownicy oraz w spotkaniu członków Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej Odział Olsztyn i Pikniku Rodzinnym w Puńcowie. 

Grupa reprezentacyjna zespołu w sierpniu bieżącego roku 
promowała Gminę Goleszów w powiecie chojnickim. Swoimi występami rozsławialiśmy naszą piękną, rodzimą tradycję w północnych 
regionach naszego kraju. Wystąpiliśmy w Konarzynach, Debrznie, Zielonej Chocinie oraz we Wdzydzach Kiszewskich. Publiczność przy-
jęła nasze występy gorąco i z ogromnym entuzjazmem, za każdym razem nagradzając nas gromkimi brawami, domagała się bisów, na co 
z przyjemnością przystawaliśmy, porywając widzów do tańca. 

W czasie wyjazdu oprócz występów i warsztatów mieliśmy także czas na relaks i świetną zabawę! Spędziliśmy dzień na plaży w Dar-
łówku, popołudnie nad Jeziorem Charzykowskim. Za-
liczyliśmy spływ kajakowy, wygraliśmy mecz siatkówki 
o Puchar Sołtysa Zielonej Chociny. Udało nam się zwie-
dzić: chojnicką starówkę, zamek krzyżacki w Człucho-
wie, Park Etnogra�czny we Wdzydzach Kiszewskich, 
a także Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku.

Liczymy, że w następnych latach będziemy się dalej 
rozwijać i poszerzać nasz repertuar, a ciężka praca pod-
czas prób zaowocuje wieloma wspaniałymi koncertami. 

Barbara Gacek
Gminny Ośrodek Kultury

Zespół Pieśni i Tańca Goleszów ogłasza nabór!

 Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”
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Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowany przez Urząd 
Marszałkowski został rozstrzygnięty. Jego celem było wspieranie rozwoju wsi 
poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzen-
nego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Konkurs rozstrzygnięto w pięciu kategoriach:
- najpiękniejsza wieś 
- najpiękniejsza zagroda wiejska 
- najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi 
- najlepsza strona internetowa sołectwa 
- najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje lu-

dowe. 
Gospodarstwo Janusza i Jolanty Sikorów znajdujące się przy ulicy Wolności 

w Goleszowie zajęło 3. miejsce w kategorii Najpiękniejsza zagroda wiejska.
Na całość składają się: budynek mieszkalny, wiaty, altany, garaże, silosy i kil-

ka obór. Jest także piękny ogród, rabaty, minifontanna i zagrody dla zwierząt. 
Utwierdzone i wybrukowane place, na nich donice z kwiatami, klomby, skalnia-
ki - to wszystko tworzy urokliwą przestrzeń, docenioną przez członków powo-
łanej komisji.

– To cieszy, że gospodarstwo z naszego terenu zostało docenione przez Za-
rząd Województwa Śląskiego i zajęło tak wysoką lokatę. Propozycja zgłoszenia 

do konkursu wyszła 
z Urzędu Gminy. Jesteśmy dumni z naszych gospodarzy! To dowód na to, że 
efekty ciężkiej pracy mogą być wzorem dla innych – powiedział wójt gminy 
Krzysztof Glajcar. 

Wnioski przyjmował Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach, a komisja konkursowa osobiście oceniała każ-
de ze zgłoszonych w województwie gospodarstw. Na liście laureatów zna-
leźli się także goleszowianie.

Pracujemy wspólnie – mówi pani Jolanta – role w gospodarstwie są 
podzielone. Prowadzimy je wspólnie z synem i synową. Tak, ręce są zawsze 
pełne pracy, tegoroczna susza dała się we znaki, ale nie jest najgorzej. Na-
sze ciężkie, twarde gleby trzymały wilgoć i plony okazały się ob�te. 

115-hektarowa rola to przede wszystkim pola uprawne i pastwiska, 
w obejściu znajdują się krowy mleczne, cielaki, świnie, konie, kury, indy-
ki, gęsi. Produkcja roślinna prowadzona jest typowo pod hodowlę zwie-
rząt (kukurydza, zboża).

Państwo Sikorowie jakiś czas temu aplikowali również o środki unijne, pieniądze 
zostały przeznaczone na zakup tak bardzo potrzebnych, nowoczesnych maszyn. Dzię-
ki temu praca stała się trochę lżejsza. Rolnik to przedsiębiorca, który, uzależniony od 
warunków pogodowych, może liczyć przede wszystkim na siebie. Dzięki zaangażo-
waniu, zaradności, wytrzymałości i pomo-
cy wszystkich członków rodziny udaje się, 
w tych niełatwych czasach prowadzić rolę.

Trzeba dbać…  – to słowa gospodyni, 
żony, matki i babci zarazem, które podsu-
mowują całą działalność i życie państwa Ja-
nusza i Jolanty Sikorów.

Syn Marcin z żoną Renatą byli tegorocz-
nymi gazdami dożynek. Międzypokolenio-
wa tradycja rolnicza trwa, nawet najmłodsi 
członkowie rodziny wiedzą, że dzień czę-
sto trzeba rozpocząć jeszcze przed wscho-
dem słońca…

Małgorzata Szteler-Furmaniuk
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Jedna z najpiękniejszych zagród znajduje się w Goleszowie

Jolanta Sikora z wnuczkami

Zagroda pañstwa Sikorów

Krowy mleczne

Przydomowy ogród
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W drugiej połowie sierpnia 2015 roku GBP w Goleszowie otrzymała niewielką pacz-
kę. Po rozpakowaniu okazało się, że znajduje się w niej niezwykła książka – dar Józefa 
Golca dla naszej biblioteki. Autor wydał ten unikat własnym nakładem w ilości 10 egzem-
plarzy przeznaczonych dla  wybranych bibliotek. 

W 2016 roku przypada jubileusz 500-lecia powstania pierwszego polskiego ekslibrisu. 
Zbliżające się obchody tegoż jubileuszu skłoniły autora wielu publikacji, Józefa Golca, do 
stworzenia i wydania książki „Goleszoviana w ekslibrisach Józefa Golca”. 

Jest ona efektem 20 lat tworzenia ekslibrisów dedykowanych mieszkańcom naszej 
gminy. Autor umieścił w swej kolekcji wizerunki postaci z poszczególnych sołectw, osób 
związanych pośrednio lub bezpośrednio z gminą, ekslibrisy koronkowe będące wyjątko-
wymi unikatami oraz portretowe. Te ostatnie najczęściej eksponowane były na wystawach 
poza Śląskiem Cieszyńskim.

Ta wyjątkowa książka dzięki zacnemu o�arodawcy stała się cenną pozycją w na-
szych zbiorach.

Oprócz GBP w Goleszowie obdarowane zostały:
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie, Biblioteka Śląska w Katowicach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie, Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Zbiory Ekslibrisu w Krakowie.

Dyrektor GBP w Goleszowie Alicja Danel-Ozga 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie i �liach można już wypożyczać e-booki, czyli książki elektroniczne. Jest to usłu-
ga, którą biblioteka nieodpłatnie udostępnia czytelnikom.

Od sierpnia w 29 bibliotekach publicznych w województwie śląskim wystartował IBUK. Czytelnicy mogą korzystać z darmowego 
dostępu do bazy ponad 2000 publikacji. Duża część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów i pracowników 
naukowych, ale wśród e-książek znajdują się również publikacje literatury faktu, literatury pięknej, kryminały, sensacja, fantastyka, 
literatura dla dzieci i młodzieży, a także słowniki i poradniki.

Aby korzystać w serwisie libra.ibuk.pl wystarczy być czytelnikiem jednej z bibliotek oferujących usługę dostępu do platformy. 
Użytkownicy, którzy odbiorą kod PIN, otrzymają całodobowy dostęp do oferowanych publikacji z dowolnego miejsca, także za po-
mocą urządzeń mobilnych wspieranych przez IOS oraz Android.

Dostęp do puli tytułów możliwy jest dzięki kontynuacji działań Śląskiego Konsorcjum IBUK, w ramach którego biblioteki wspól-
nie wykupiły dostęp do serwisu. Z bazy mogą korzystać również czytelnicy goleszowskiej biblioteki. Wybór e-książek jest duży i każ-
dy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do biblioteki po odbiór kodów PIN.

Dyrektor GBP w Goleszowie Alicja Danel-Ozga 

Wyjątkowy dar Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie

Odbierz w bibliotece PIN. E-booki możesz czytać za darmo!

Cyfrowe książki mówione w bibliotece w Goleszowie
Biblioteka w Goleszowie nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Larix”, które podejmuje różne działania na rzecz osób nie-

pełnosprawnych. Właśnie za pośrednictwem tego stowarzyszenia biblioteka wzbogaciła się o zbiory w formie cyfrowej książki mó-
wionej. Zostały one nagrane w szyfrowanym formacie mp3 w ramach licencji ustawowej. Zgodnie z prawem mogą ich słuchać 
wyłącznie osoby niewidome i niedowidzące.

Do korzystania z książek potrzebny jest specjalny odtwarzacz, który umożliwia odtwarzanie zakodowanego formatu. Taki od-
twarzacz otrzymała nasza biblioteka. Urządzenie to umożliwi zainteresowanym osobom niewidomym słuchanie cyfrowych książek 
mówionych. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nieodpłatnego korzystania ze zbiorów pozycji w formie cyfrowej książki mówionej.

Dyrektor GBP w Goleszowie Alicja Danel-Ozga
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Celuj w Swój Rozwój
Znajdź sposób na rozwój swojej �rmy poprzez działania społecznie odpowiedzialne (CSR)
zwiększ zaufanie pracowników i zbuduj trwałe relacje z otoczeniem,
podziel się swoim know-how i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych,
zwiększ zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników,
poznaj niestandardowe rozwiązania, które pozwolą wyróżnić się na rynku i wytyczyć nowe trendy.
Nie wiesz, jak to zrobić?
Nasz projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój” ułatwi Ci znalezienie najlepszego rozwiązania. Tworzymy bezpłatną platformę łączącą 

biznes z otoczeniem. Już dziś umów się na spotkanie, a powiemy Ci, jak zwiększyć konkurencyjność �rmy i być społecznie odpowie-
dzialnym.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
33 496 02 33, csr@bcp.org.pl
www.owes.bcp.org.pl
Projekt jest do�nansowany z Programu Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich

23 lipca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Cie-
szyńskiego obchodzono Święto Policji, a zarazem dzie-
więćdziesiątą szóstą rocznicę jej powstania.

W uroczystej akademii uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundu-
rowych i instytucji.

Podczas uroczystości wręczono  awanse na wyższe 
stopnie policyjne. Wśród wyróżnionych są policjanci 
pełniący służbę w Komisariacie Policji w Ustroniu, który 
w swoim obszarze działania obejmuje teren naszej gmi-
ny. Są to podinsp. Michał Botorek, Zastępca Komendan-
ta Komisariatu Policji w Ustroniu oraz starszy aspirant 
Robert Kurdun – goleszowski dzielnicowy. Serdecz-
nie gratulujemy!

Szanowni Państwo!

Chcemy Was poinformować, że od 1 września br. Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych z Cieszyna prowadzi 
mieszkanie usamodzielnienia dla osób pełnoletnich będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Przedmiotowe mieszkanie mieści 
się w Cieszynie przy ul Moniuszki, składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki i przeznaczone jest dla 3, 4 wychowanków pieczy zastępczej. 
O miejsce w mieszkaniu może ubiegać się osoba, która spełni warunki określone w Regulaminie. 

W związku z powyższym organizujemy akcję umeblowania mieszkania. Potrzebne są takie meble, jak: tapczany, 2 szafy na ubra-
nia, komoda 1 lub 2, stolik pod telewizor, stolik do pokoju, ew. zestaw wypoczynkowy, pralka, lodówka oraz wyposażenie mieszkania 
(koce, pościel, zastawa stołowa, odkurzacz, wyposażenie kuchni, itp.). Jeżeli dysponują Państwo choć jedną z tych rzeczy, prosimy 
o kontakt mailowy stow.rodz.zast.cieszyn@gmail.com lub bezpośrednio z prezesem stowarzyszenia - nr tel. 509 834 977.

Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” w Cieszynie powstało z inicjatywy rodziców zastęp-
czych i adopcyjnych 4 maja 2011 roku. Jako główny cel postawiło sobie wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego 
oraz integrację środowiska związanego z pieczą zastępczą.

Prosimy o podanie tej informacji swoim znajomym. Z góry dziękujemy za zaangażowanie się w akcję i pomoc.

Zarząd stowarzyszenia

Zasłużone awanse

Rodziny zastępcze

Odznaczeni policjanci z wójtem gminy Krzysztofem Glajcarem
Od lewej: st. aspirant Robert Kurdun, wójt Krzysztof Glajcar  
i podinsp. Micha³ Botorek
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Znakomite wyniki absolwentów ZSP!
W ubiegłym roku szkolnym 2014/15 nasi absolwenci poka-

zali co może się stać, gdy chęci, pracowitość i talent spotykają się 
w jednym miejscu i czasie. Wyniki egzaminów maturalnych i za-
wodowych ucieszyły dyrekcję, wychowawców oraz nauczycieli.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 90% absol-
wentów. Ogółem na dzień 31 sierpnia 2015 roku egzamin zdało 
76,92% absolwentów, co w porównaniu z poprzednim rokiem 
jest znaczną poprawą (54,83%). Poniżej prezentujemy zestawie-
nie wyników z podstawowych przedmiotów.

Z języka polskiego zdawalność wyniosła 100%. Dotyczy to 
zarówno egzaminu ustnego jak i pisemnego.

Z języka angielskiego egzamin ustny również zdało 100%, 
a pisemny pozytywnie napisało ponad 96% absolwentów.

Z matematyki na obecną chwilę zdało 81,25%, chociaż wy-
nik może ulec poprawie po otrzymaniu wyników z  egzaminu 
poprawkowego, który odbył się w sierpniu.

Równie doskonale tegoroczni absolwenci poradzili sobie na 
egzaminach zawodowych. Na szczególną pochwałę zasługuje 
grupa mechaników - wszyscy uczniowie uzyskali dyplom tech-
nika. Zdawalność na poziomie 100% to niewątpliwie ogromny 
sukces, gdyż średnia w województwie śląskim wynosiła 73,03%.

W grupie informatyków zdawalność była również wysoka, 
powyżej średniej wojewódzkiej (75,13%) i wyniosła 78,57%. 
Bardzo ważne jest przy tym podkreślenie faktu, że zarówno do 
egzaminu w zawodzie technik informatyk, jak i technik mecha-
nik przystąpili wszyscy absolwenci. 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w grupie elektromechani-
ków egzamin zawodowy zdało 62,5%, co jest również świetnym 
wynikiem na tle województwa (47,08%). 

O stopniu trudności egzaminów zawodowych niech świad-
czy fakt, że przykładowa zdawalność w zawodzie technik-me-
chanik w dużych miastach województwa śląskiego wyniosła 
odpowiednio: Katowice – 14,3%, Chorzów – 50%, Częstochowa 
– 55,2%, Bielsko-Biała – 58,2%. W zawodzie technik informa-
tyk wygląda to następująco: Chorzów – 54,5%, Częstochowa – 
61,6%, Mysłowice – 46,2%. Jeżeli chodzi o zasadniczą szkołę za-
wodową to przykładowe wyniki kształtują się: Jastrzębie-Zdrój 
– 16,7%, Gliwice – 30%, Katowice – 47,2%, Ruda Śląska – 16,7%.

Jesteśmy jako nauczyciele dumni z tak świetnych wyników 
naszych uczniów. Naszym absolwentom życzymy wielu sukce-
sów w życiu zawodowym, zaś młodszym rocznikom życzymy 
równie dużo zapału i pracowitości. Obiecujemy, że przy dobrej 
współpracy wyciśniemy z Was „siódme poty”, co z pewnością 
zaowocuje wynikami na egzaminach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu

Szczegółowe wyniki egzaminów zawodowych dostępne 
są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Jaworznie pod adresem www.oke.jaworzno.pl/
www2/index.php/komunikowanie-wynikow

Serdecznie zapraszamy!

25 września o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goleszowie odbędzie się promocja książki „Arbeitslager Golle-
schau – dzieje podobozu” skierowana do przewodników i pilotów 
wycieczek przejeżdżających autokarami przez gminę Goleszów.  
Książka autorstwa Pawła Stanieczka opowiada o nieludzkiej, nie-
wolniczej pracy więźniów w goleszowskim podobozie w okre-
sie II wojny światowej. Podczas spotkania wyświetlony zostanie 
również �lm „Dopisani do Listy Schindlera”, w reżyserii Gustawa 

Internet dla seniorów
W czerwcu skończył się kolejny kurs komputerowy „Choć 

lat więcej mam, Internet dobrze znam”. Gratulujemy wszyst-
kim, którzy okazali zainteresowanie kursem i nabyli umiejęt-
ności, które skutecznie pomogą im w obsłudze komputera.

MSF 

Szepke, opowiadający o goleszowskich więźniach uratowanych 
przez Oskara Schindlera. Każdy z uczestników promocji otrzy-
ma bezpłatnie książkę „Arbeitslager Golleschau – dzieje podo-
bozu” oraz będzie miał możliwość zakupu książki „Dopisani do 
Listy Schindlera”.

Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzenia Izby Oświęcim-
skiej znajdującej się Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszamy 
wszystkie zainteresowane osoby (mieszkańców naszej gminy, 
turystów itp.) do wzięcia udział w spotkaniu. Wstęp bezpłatny.

Zdjêcia seniorów koñcz¹cych kurs komputerowy  
z prowadz¹c¹ Wiolett¹ Matusiak (pierwsza z lewej)
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Pieczęcie gminy
Goleszów jest jedną z najstarszych miejscowości na 

Ziemi Cieszyńskiej, którą wzmiankowano już w 1223 roku, 
czyli liczy sobie co najmniej 800 lat. Jak podają źródła, 
w tym samym wieku istniał tu już  kościół katolicki, a do 
Goleszowa należały administracyjnie Ustroń i Wisła. Poza 
Goleszowem do najstarszych sołectw w gminie wymienio-
nych już w 1305 r. należały: Cisownica, Dzięgielów, Koza-
kowice i Leszna.

W XVIII wieku dzisiejsze niektóre sołectwa gminy 
Goleszów były samodzielnymi gminami, a niektóre miej-
scowości posiadały własną pieczęć, którą uwierzytelniano 
ważne dokumenty. Do nich z dzisiejszej gminy należały: 
Goleszów, Cisownica, Godziszów, Kozakowice i Puńców.

Sfragistyka to nauka o pieczęciach, a ich dawne orygi-
nały lub odbitki czy kopie są dziś ciekawym dokumentem 
przeszłości. Większość tych dawnych pieczęci lakowych 
lub ich kopii jest trudnych do rozszyfrowania z uwagi na 
ich zużycie lub nieczytelność, szereg z nich jako ślady w li-
teraturze także nastręczają wiele kłopotu, zaś w niektórych 
fragmentach są prawie nie do odczytania.

Fotogra�czne ich reprodukcje wymagają cierpliwych 
i żmudnych analiz. Niektóre z fragmentów pozostały 
nierozszyfrowane. Nawet niektórzy autorzy  naukowych 
opracowań jak Marian Gumowski w „Herby i pieczęcie 
miejscowości województwa śląskiego”, Katowice 1939, czy 
Alfred Znamierowski w „Pieczęciach i herbach Śląska Cie-
szyńskiego” 2011, mieli wątpliwości co do rozszyfrowania 
czy znaczenia niektórych fragmentów.

Dane mi było porządkować ponadtysięczny zbiór kopii 
dawnych pieczęci i pieczątek miejscowości Księstwa Cie-
szyńskiego, jaki pozostawił po śmierci kolekcjoner Karol 
Bojda (1936-2014).

Z pasją przez kilkadziesiąt lat je zbierał i dokumento-
wał. Odwiedzał muzea i para�e różnych wyznań na terenie 
całego Śląska Cieszyńskiego, po obu stronach Olzy, w po-
szukiwaniu śladów przeszłości. Z tego ogromnego mate-
riału wybrałem i zestawiłem dwadzieścia tych najstarszych, 
dotyczących gminy Goleszów z okresu XVIII i XIX wieku, które 
mogą być ciekawostką dla niektórych Czytelników.

Wiele z nich nie nadawało się do ponownego reprodukowania, 
postanowiłem nadać im nową formę gra�czną, rekonstruując je do 
stanu czytelności. Powstały one przez wielokrotne powiększenie, co 
pozwoliło na gra�czne „wyczyszczenie”, a następnie ponownie po-
mniejszono je do formatu oryginału, dzięki czemu powstały nowe 
i czytelne wizerunki tych pieczęci. Taką drogą opracowałem dzie-
siątki dawnych pieczęci z całego Śląska Cieszyńskiego. Przy opraco-
waniu niniejszego zbioru posiłkowałem się także opracowaniami M. 
Gumowskiego i A. Znamierowskiego.

Przyjrzyjmy się poszczególnym eksponatom naszej gminy. Zbiór 
ten rozpoczynają cztery pieczęcie Goleszowa. Dwie pierwsze (1 i 2) 
pochodzą 1702 r. różnią się wielkością, pisownią i nieco innym roz-
mieszczeniem tekstu, a elementem gra�cznym w obu są widły jako 
atrybut narzędzia rolniczego. Numer 3 to pieczęć Goleszowa Dol-
nego z 1748 r., w której na obwodzie znajdują się inicjały KO (Ko-
zakowice Dolne), w miejscu wideł pojawiła się siekiera. Ponieważ 
Kozakowice Dolne nie posiadały osobnej pieczęci , właśnie taką sy-
gnowały swe dokumenty.

W pieczęci Gminy Goleszów z 1864 r. pojawiły się po obu stro-
nach wideł gałązki nieokreślonej rośliny. Pieczęcie nr 5 i 6 są sy-
gnowane rokiem 1723 i przedstawiają postać św. Izydora w aureoli 
w stroju wieśniaczym, trzymającego grabie w prawej ręce i krzyż 
w lewej. Św. Izydor jest patronem rolników i dobrych żniw, sam był 

wieśniakiem i słynął z niesienia pomocy innym. O ile w pieczęciach 
5 i 6 pisownia jest w języku niemieckim, to w pieczęci nr 7 z 1898 r. 
legenda tekstu jest w języku polskim. 

Pieczęć nr 8 dotyczy Cisownicy i pochodzi z 1702 r., przedstawia 
narzędzie, co do jego identy�kacji mieli wątpliwości M. Gumowski 
i A. Znamierowski. narzędzie to przedstawia gospodarskie sanie 
z dyszlem z lewej strony na przedłużeniu płozy.

Takich płóz używano do prac domowych oraz do „spuszczania” 
ściętych drzew na stokach w lesie. Podobne sanie do ręcznej obsłu-
gi przedstawione zostały w gra�ce pt. „Wyprawa po drewno do lasu 
w zimie” Karola Machaczka (1906-1994), także Jan Wałach podobne 
sanie przestawił w gra�ce pt. „Spuszczanie drzewa w Beskidzie”.

Ilustracja nr 9 w pieczęci Cisownicy z 1880 również przedstawia 
sanie. We wszystkich dawnych pieczęciach Śląska Cieszyńskiego sa-
nie występują tylko jeden raz, właśnie w zamku Cisownicy.

Na pieczęci nr 10 wsi Dzięgielów z 1723 r. przedstawiono wyra-
stające kwiaty i rośliny z serca.

Na pieczęci nr 11 z 1820 r. widzimy w języku czeskim napis 
OBEC (wieś) oraz inicjały IK i skrót DZIN (gielów), a w środku nie-
określona roślina.

Ilustracja nr 12 przedstawia pieczęć Godziszowa z 1702 r., 
a w  owalu trudne do zidenty�kowania narzędzie rolnicze, zaś pie-
częć nr 13 jest dwujęzyczna Gminy Godziszów, pochodząca z 1895 r., 
w jej dolnej części �guruje pług. Nr 14 i 15 przedstawia dwie wersje 
pieczęci Gminy Kisielów, z 1820 r. i 1864 r. W obu występuje ilustra-



Panorama Goleszowska – wrzesieñ  2015 19

cja przedstawiająca wieśniaka broniącego się przed wilkiem. Nr 16 to 
owalna pieczęć z 1702 r. Gminy Kozakowice, w środku skrzyżowane 
grabie i kosa. Następny numer 17 przedstawia pieczęć z 1866 r. Dol-
nych Kozakowic, z grabiami i kosą w lustrzanym ujęciu w stosunku 
do poprzedniej części.

Zwróćmy uwagę, że w 1748 r. Dolne Kozakowice nie były widocz-
nie samodzielną gminą, skoro używały pieczęci nr 3.

Pieczęć nr 18 przedstawia znak wsi Leszna z 1723 r., w części gra-
�cznej kwiaty i rośliny wyrastające z serca, jak w nr 10 z tego samego 

Sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Goleszowskiej 11 lipca 2015 r. 
już o 7 rano autokarem wyruszyła na wycieczkę, by 
podziwiać ogrody z liliami.

W pierwszej kolejności pojechaliśmy do Gospo-
darstwa Ogrodniczego państwa Kubiczków w Pisa-
rzowicach. Byliśmy trochę za wcześnie, ale perso-
nel włączający deszczownie otworzył nam bramę 
i w  pierwszych, jeszcze nieśmiałych promieniach 
słońca mogliśmy podziwiać pełny rozkwit tej pięk-
nej, a mało wymagającej w uprawie byliny. 

Nazwa łacińska Hemerocalis, pochodzi od grec-
kiego słowa hemera, znaczącego dzień i kallos, zna-
czącego piękno w wolnym tłumaczeniu – piękno 
dnia. 

Pierwsze zdjęcia, pierwsze zakupy i pojechaliśmy do ogromnego Gospodarstwa Ogrod-
niczego państwa Kapiasów w Goczałkowicach, gdzie podziwialiśmy nie tylko różnorodność 
wyeksponowanych roślin, ale również niespotykane piękno architektury ogrodowej. 

Następnym obiektem do zwiedzenia był Ogród Śląski w Świerklańcu. Obok bramy wejścio-
wej witał nas czołg na postumencie, z wiecznie obracającą się wieżą, na której umieszczona była 
ogromna reklama ogrodu. 

Weszliśmy do środka, a tam już prawdziwe ogrody, różne style, oczka wodne, ogromne 
kolorowe ryby, oryginalna ścianka imitująca wnętrze dżungli. Natomiast część handlowa mak-
symalnie zaopatrzona w wszelkie możliwe produkty potrzebne do uprawiania tego szlachetne-
go hobby.

Opuściliśmy Świerklaniec i udaliśmy się do Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. 
Ogród ten prezentuje 5000 okazów drzew i krzewów oraz rosarium, w którym znajduje się 
2500 róż w 64 odmianach.

W szklarniach znajdują się rośliny z różnych stref klimatycznych całego świata, palmy, ko-
lekcja kaktusów i sukulentów z rodzin wielomleczowatych, gruboszowatych, agawowych, lilio-
watych. Podobał mi się zakątek do cichej medytacji w stylu japońsko-tybetańskim. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki była XXV Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompo-
zycji Kwiatowych 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Powitał nas tam ogrom 
pięknych okazów, różnych odmian, o bajecznych kolo-
rach lilii.

Kwiaty to przede wszystkim gra kolorów, a mnie – 
chociaż sam sobie się dziwię - najbardziej spodobała się 
kompozycja składająca się z dobranych kwiatów koloru 
białego z minimalną nutką błękitu. 

Powrotną drogę potraktowaliśmy rozrywkowo. Na 
przemian z Heleną Wapienik opowiadaliśmy przez mi-
krofon mniej lub bardziej śmieszne kawały, dołączyła do 
nas Halina Kurzok oraz nasz nieoceniony Adam Krzy-
woń. Kierowca natomiast nauczył nas śpiewać krótką 
piosenkę w 10 językach. Podróż powrotna przebiegła 
w bardzo miłej atmosferze.

Albin Klimczak 

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

roku. Ilustracja nr 19 przedstawia pieczęć z 1836 r., ale już Gminy 
Leszna, w której ilustracją jest kosa i snopki zboża. Pieczęć nr 20 Puń-
cowa pochodzi z 1702 r., a jej gra�cznym symbolem jest pług.

Tych kilkanaście ilustracji przedstawiających dawne pieczęcie so-
łectw Gminy Goleszów są pouczającą lekcją historii naszej małej oj-
czyzny.

Józef Golec

Poszukiwanie liliowców
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Goleszowscy gimnazjaliści w Londynie 
Choć już wkroczyliśmy w nowy rok szkolny, w naszej 

pamięci ciągle tkwi czerwcowa wycieczka do Londynu 
i innych ciekawych miejsc na mapie Europy. Tuż po wy-
stawieniu ocen, od 16 do 22 czerwca, uczniowie nasze-
go goleszowskiego gimnazjum pod opieką nauczycieli 
odwiedzili Brukselę, Canterbury, Cambridge, Londyn 
i niemiecki park rozrywki Heide Park. 

Nasza wyprawa rozpoczęła się we wtorek 22 czerwca 
w godzinach popołudniowych. Po całonocnym przejeź-
dzie dotarliśmy do Brukseli, gdzie zobaczyliśmy stare 
miasto z zachwycającym Wielkim Placem, Manneken 
Pis (Sikający Chłopiec), Pałac Królewski, pospacero-
waliśmy ulicami tej pięknej stolicy. Na naszej trasie nie 
mogło zabraknąć Parlamentu Europejskiego. Tam zwie-
dziliśmy wystawę w Parlamentarium oraz spotkaliśmy 
się z europosłem Bogusławem Liberadzkim, który opo-
wiedział nam o swojej pracy. Nasz pierwszy nocleg spę-
dziliśmy w hotelu w Calais, we Francji.

Kolejny dzień to wczesnoporanna przeprawa pro-
mowa do Anglii i zwiedzanie bardzo urokliwych mia-
steczek: Dover, Canterbury i bardzo znanego miasta 
uniwersyteckiego Cambridge. Po całym dniu wrażeń 
czekała nas jeszcze jedna ciekawa przygoda. Poznaliśmy 
brytyjskie rodziny, u których mieszkaliśmy dwa dni. 
Ten czas dał uczniom możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych, a także ich rozwinięcia. Mogli 
poznać styl życia Brytyjczyków, zobaczyć jak mieszkają, 
a także skosztować przygotowywanych przez nich posił-
ków. 

Przez następne dwa dni zwiedzaliśmy Londyn. Przy-
godę rozpoczęliśmy od panoramy miasta, którą zobaczy-
liśmy z London Eye (słynne Londyńskie Oko). W tym 
mieście zwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych Mada-
me Tussaud’s oraz Muzeum Historii Naturalnej. Ponadto 
pospacerowaliśmy po Oxford Street, widzieliśmy znane 
miejsca jak Pałac Buckingham, Victoria Memorial, St. 
James’s Park, Westminster Abbey, Katedrę św. Pawła, 
Parlament i Big Ben, Łuk Admiralicji, Trafalgar Square, 
Leicester Square, Piccadilly Circus, Tower of London, 
Tower Bridge i Greenwich. Dwa dni w Londynie to nie-
wiele, ale wystarczy, by się zachwycić zabytkami i par-
kami oraz zobaczyć kilka pięknych miejsc. Dwa dni to 
również wystarczająco, by się nie zmęczyć ogromnym 
ruchem, tłumem ludzi i zabieganiem.

Ostatni dzień naszej wycieczki spędziliśmy w jednym 
z największych parków rozrywki Heide Park w miejsco-
wości Soltau w Niemczech. Spędziliśmy tam cały dzień, 
ale gdyby miał 24 godziny, to też dalibyśmy radę. 

W siedem dni zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, 
podróżowaliśmy autokarem, promem i metrem, zrobili-
śmy tysiące pięknych zdjęć, doświadczyliśmy słonecznej 
pogody, a także mogliśmy porozmawiać w języku angiel-
skim, poznawaliśmy nowe miejsca i kulturę, uczyliśmy 
się i bawiliśmy. Pełni wrażeń wróciliśmy do Polski.

         Weronika Glajc

Londyn, w tle Parlament i Big Ben

Uczniowie na tle Tower Bridge

Uczniowie w Muzeum Figur Woskowych 



Panorama Goleszowska – wrzesieñ  2015 21

W upalną niedzielę 5 lipca br. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie 
zorganizowała dla najmłodszych miesz-
kańców imprezę pod nazwą „Straż – 
dzieciom”.

Dzieci wzięły udział w konkursie 
rysowania samochodu strażackiego. 
Następnie przeprowadzone zostały kon-
kurencje sprawnościowe: bieg małego 
strażaka na czas, ubieranie się w mundur 
strażacki oraz przeciąganie liny. Najlep-
si zawodnicy stanęli na podium i ode-
brali z rąk naczelnika i prezesa nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowo-
-turystycznego. Wszyscy uczestnicy zo-
stali obdarowani słodyczami, napojami, 
a w  przerwie można było posilić się 
drobnym poczęstunkiem.

Ku uciesze kisielowian strażacy za-
prezentowali akcję gaszenia pożaru środ-
kiem pianotwórczym oraz ostudzili wysoką temperaturę strumieniem wody. Impreza zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego 
corocznego spotkania z dziećmi, a byli to: Urząd Gminy Goleszów, Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o., Agroturystyka „Rena”, Bar „Bartek”, Sklep 
Spożywczy „Marex”. 

Zarząd kieruje również podziękowania dla radnej Beaty Chruszcz oraz dh Bernarda Banota, którzy przygotowali i poprowadzili konkurencje 
podczas naszej imprezy. 

Do zobaczenia za rok! Andrzej Banot

Wakacje dla dzieci z Kisielowa rozpoczęły się aktywnie, bo już 
pierwszego dnia lipca wzięły one udział w wycieczce do Leśnego Par-
ku Niespodzianek w Ustroniu. Dzięki do�nansowaniu z Urzędu Gminy 
w Goleszowie dzieci, młodzież i opiekunowie dowiedzieli się wielu cie-
kawostek o ptakach oraz zwierzętach zamieszkujących tereny Polski, ale 
nie tylko…

Początek atrakcji rozpoczął się zbiórką o godzinie 9.00 obok „Skle-
pu na Wiejskiej” w Kisielowie. Oprócz sprawdzenia listy obecności 
wycieczkowicze obdarowani zostali ekwipunkiem w postaci soków, ba-
toników, czekoladek i kołaczyków. Po przyjeździe na miejsce zrobiono 
pamiątkowe zdjęcie. 

„Straż – dzieciom” w Kisielowie

Wycieczka Grupa kisielowian zwiedziła wszystkie zakątki Leśnego Parku Nie-
spodzianek, podziwiała panoramę Beskidu Śląskiego, a także uczestni-
czyła w pokazie ptaków drapieżnych. Z entuzjazmem oglądano żubry, 
mu�ony, daniele, świnki wietnamki, kozice, bażanty. Dzieci przeszły 
również ścieżkę edukacyjną i bajkową. Pobyt w Ustroniu zakończył się 
posiłkiem oraz zabawą na trampolinie i huśtawkach.

Po powrocie uczestnicy wycieczki rozsiedli się wygodnie na kocach 
obok budynku OSP w Kisielowie, zjedli lody. Otrzymali także pamiątko-
we drewniane �gurki kotków.

Kisielowianie dziękują sołtysowi Karolowi Szostokowi, radnej Be-
acie Chruszcz, Radzie Sołeckiej Kisielowa za zorganizowanie udanej wy-
cieczki, a także za pozyskanie sponsorów: Trumpf Mauxion Chocolates 
Sp. z o.o., Bar „Bartek”. Dziękujemy także Urzędowi Gminy Goleszów.

Mamy nadzieję, że tego typu wycieczki będą organizowane 
u nas częściej. Ewa Chruszcz

Mali uczestnicy spotkania wraz z oragnizatorami

Dzieci w Leśnym Parku Niespodzianek
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Należy przypuszczać, że nie ma w Polsce ewangelika, który nie 
wiedziałby, gdzie leży Dzięgielów. Ta mała miejscowość kojarzy się 
wielu z nas z „miejscem odnowy duchowej”, bo tutaj powstał w 1923 
r. Diakonat Żeński „Eben-Ezer”, tutaj od wielu lat odbywają się w lip-
cu Tygodnie Ewangelizacyjne, tu mieści się Centrum Misji i Ewan-
gelizacji, Szkoła Biblijna, Ewangelicki Dom Opieki „Emaus”, a także 
od 10 lat samodzielna para�a (dawniej �liał Para�i Ewangelickiej 
w Cieszynie).

Ktoś może powiedzieć, że 10 lat to taka mała rocznica w porów-
naniu np. z 300-letnim Kościołem Jezusowym w Cieszynie, którego 
jesteśmy „najmłodszą córką” lub sąsiednim kościołem w Goleszowie, 
ale dla nas, mieszkańców Dzięgielowa, to już 10 lat od erygowania 
para�i tj. od 1 września 2005 roku. Para�a mogła powstać dzięki za-
angażowaniu wielu ludzi wiary z samego Dzięgielowa, przychylności 
ówczesnej rady para�alnej w Cieszynie, Synodu Diecezjalnego, ks. 
bp Janusza Jaguckiego, Konsystorza, ale nade wszystko diakonatu   
żeńskiego, który przekazał na rzecz para�i dotychczasową swoją ka-
plicę i Dom Sióstr Emerytek „Salem”, który po rozbudowie stał się 
Centrum Para�alnym.

5 września br. w Kościele „Eben-Ezer” odbył się wspaniały kon-
cert Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. 
Orkiestra i soliści wykonali m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, Pie-
tro Mascagniego, muzykę klezmerską (żydowską), polskie piosenki 
z lat trzydziestych XX wieku, lat powojennych, utwory Jana Sztwiert-
ni. Ostatni utwór „Ojcowski dom” Jana Kubisza wszyscy zebrani od-
śpiewali na stojąco.

Koncert był niezwykły, długo nie milkły owacje; sala kościoła 
i postawiony obok namiot były całkowicie wypełnione przez miesz-
kańców Dzięgielowa i okolic.

W niedzielę 6 września br. przed nabożeństwem wystąpiła or-
kiestra dęta z para�i w Oldrzychowicach na Zaolziu (Republika Cze-
ska), pod dyrekcją Jana Kalety. 

W nabożeństwie uczestniczyli: ks. bp senior Janusz Jagucki, 
prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza, ks. Reinhold Lanz z Kassel, ks. 
Emil Gajdacz - pierwszy proboszcz administrator para�i Dzięgielów, 
ks. Marian Grega z partnerskiego zboru w Parnicy na Słowacji i ks. 
senior Bohdan Taska z sąsiedniego Trzyńca (Republika Czeska), diakon Helena Gajdacz i diakon 
Ewa Lazar-Bujok, a także kurator diecezji katowickiej Artur Steinert. Byli także politycy i samorzą-
dowcy w osobach: Aleksandra Trybuś-Cieślar – posłanka na Sejm RP, Czesław Gluza – poseł na 
Sejm RP, Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Krzysztof Glajcar – Wójt Gminy Goleszów 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Goleszów Rafał Glajcar, a także liczne delegacje stowarzy-
szeń i instytucji społecznych oraz samorządowych z terenu Dzięgielowa. 

Niezwykle poruszające kazanie wygłosił ks. Andrzej Wójcik (proboszcz para�i w Gliwicach, 
pochodzący z Dzięgielowa), w oparciu o znany tekst z Ewangelii Łukasza 17, 11-19. Pytanie tek-
stu: „A gdzie jest dziewięciu?”, skierował do wszystkich zebranych: czy umiemy za wszystko, co 
dał nam Pan, dziękować, czy dziękujemy za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tego miejsca? 
Nabożeństwo uświetnił występ zespołu muzycznego „Grupa Piątkowa” i miejscowego chóru pod 
dyrekcją Anny Stanieczek oraz chóru z partnerskiej Para�i z Parnicy na Słowacji.

O godz. 13.30 odbył się koncert chórów, zespołów i solistów z para�i oraz dwóch chórów 
z partnerskiej Parnicy. Cieszy fakt, że grupa ludzi w różnym wieku jest związana z para�ą, gra 
i śpiewa w różnych zespołach na chwałę Pana.

Chwila wyciszenia i re�eksji nastąpiła na wykładzie ks. bp Jerzego Samca pt. „Kościół w dro-
dze”, który mówił o Kościele, który musi się wciąż rozwijać, wszelka stagnacja jest niewskazana, jesteśmy odpowiedzialni za jego przyszłość 
i podejmowane decyzje.

Była również uczta dla ciała: obiad, grill i tort w kształcie kościoła. Ostatnim akcentem jubileuszu było otwarcie w strażnicy OSP w Dzię-
gielowie wystawy „Reformatorzy” przygotowanej przez wydawnictwo „Augustana” z okazji 500 lat Reformacji. Wystawa została poszerzona 
o plansze z historią Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” przygotowane przez ks. Emila Gajdacza oraz informacje o działalności na terenie naszej 
miejscowości Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” i Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

Z okazji jubileuszu para�a wydała publikację zawierającą zdjęcia z różnych spotkań, nabożeństw, wydarzeń para�alnych na przestrzeni 
minionej dekady pt. „10 lat para�i”.

Tekst Stanisława Ruczko
Foto Małgorzata Szteler-Furmaniuk, ks. Emil Gajdacz, diakon Helena Gajdacz, Krzysztof Rakowski

fotoreportaż na www.goleszow.pl i www.dziegielow.luteranie.pl

10-lecie powstania parafii w Dzięgielowie

Orkiestra Kameralna podczas wystêpu 

Niedzielne nabożeństwo

Wystawa w OSP
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Ocalić od zapomnienia – by pamięć o miesz-
kańcach Śląska Cieszyńskiego nie została zapo-
mniana…

Poszukuję wspomnień, życiorysów, fotogra�i 
oraz przedmiotów z okresu pierwszej i drugiej 
wojny światowej. Zamierzam utworzyć ekspozycję 
poświęconą mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego 
walczącym w obu tych wojnach. Przyjmę lub od-
kupię.

Filip Hauptmann

Proszę o kontakt pod numerem telefonu 
661767561 bądź poprzez email �lip2611@wp.pl

Ocalić od zapomnienia

PRZELOTY
Nadszedł czas odlotu

tych wędrownych ptaków
zimno z gniazd wypêdza

i ku słońcu je gna.

 Wiatr hula po gniazdach
 z gałęzi je strąca

 świergot ptaków znika
 żal w sercach wyzwala

Ty młody człowieku
nie bądź takim ptakiem
buduj gniazdo w domu
nie leć ptaków szlakiem

 Budować kraj nasz trzeba
 by nie wpadł w ruinę
 nie zaś żal rozstania

 zostawiać w rodzinie

Wrastać w mocne drzewo
dziś nam przecież trzeba

bo to nasze ziemie
tu nasze korzenie.

 
 Albin Klimczak

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Reformatorzy”, którą obejrzeć można 
w strażnicy OSP Dzięgielów do końca września. Zwiedzanie wystawy w nie-
dziele w godz. 16.00-18.00 lub w dowolnym terminie po uprzednim umó-
wieniu z ks. proboszczem Markiem Londzinem tel. kontaktowy 602 424 511
Zapraszamy również na Koncert Charytatywny „Przy szabasowych świe-
cach”, który odbędzie się 2 października 2015 r. w kościele Jezusowym Para�i 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie o godz. 17.00.
Organizatorzy: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Szpital Śląski w Cie-
szynie oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 
Wykonawca: Orkiestra Kameralna i soliści po dyrekcją Jean-Claude’a Haupt-
manna.
Cel charytatywny zbiórki: Zakup nowoczesnego aparatu USG do diagnostyki 
onkologicznej dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
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Czas biegnie coraz szybciej. Każdy z członków tutejszego Koła LZS 
był uczniem lub gdzieś pracował. Na aktywny udział, w ramach swojej 
organizacji, stopniowo zaczynało go brakować. 

Nauczyciel w kronice szkolnej pod datą 1 lipca 1959 r. oceniał, że 
aktywniejszy na wsi był Ludowy Zespół Sportowy. Działacze koła po-
strzegali to jednak nieco inaczej. Zaczynały pojawiać się nowe pomysły 
na pracę koła, a może komuś zależało, aby to samo robić pod nowymi 
hasłami? 

Już w roku 1950 na terenie wsi znajdował się działający Związek 
Młodzieży Polskiej – koło w Godziszowie. Gdy prześledziłem spis 

członków z tego okresu, to niektórzy z nich 
należeli do obu organizacji. Pamiętajmy, że 
oprócz nich na wsi znajdowała się również, 
reaktywowana po zawieruchach wojny, straż 
pożarna. 

Kolejne protokoły LZS-u zawierały co-
raz mniej informacji na temat pracy w kole. 
W czasie walnego zebrania w dniu 24 maja 
1959 r. przewodniczący poinformował o bra-
ku współpracy pomiędzy członkami a zarzą-
dem.

Przekazana została też informacja 
o przebudowaniu skoczni narciarskiej po se-
zonie zimowym. Zabierając głos w dyskusji, 
„kierownik sekcji” Wantulok zgłaszał pre-
tensje, że sam nie da rady zrobić zaplanowa-
nych czynności przy budowie bieżni na bo-
isku piłkarskim, a chętnych do prac nie ma. 

Zarząd otrzymał jednak absolutorium, 
ale wyraźnie było widać, że spada organiza-
cja imprez sportowych. Wybrano też nowe 
władze. W ich skład weszli: Jan Lach - prze-

wodniczący, Paweł Raszka – z-ca przewodniczącego, Karol Pająk - se-
kretarz, Władysław Byrtek – gospodarz i Jan Jaworek - skarbnik. 

Członkami komisji rewizyjnej zostali: Gustaw Tomica jako prze-
wodniczący i Jerzy Krzemień – członek. Na zebraniu reaktywowano 
trzy sekcje: siatkową, na czele której stanął Jan Jaworek, szachową z Ja-
nem Lachem i lekkoatletyczną z Karolem Szczuglem. 

Z protokołu dowiadujemy się, że wy-
sokość składki członkowskiej określona zo-
stała na poziomie 1 zł (prawdopodobnie na 
miesiąc). Na kolejnym walnym, w dniu 22 
listopada 1959 r. (niedziela), na przewodni-
czącego zebrania wybrany został Stanisław 
Wisełka, a na sekretarza - Pająk. 

Dyskusja nad sprawozdaniem zarządu, 
jak ujęto to w protokole „przekształciła się 
w burzliwą wymianę myśli i pojęć (...) na te-
mat wynajęcia boiska gospodarzowi”. 

Poruszono też sprawę zapłaty za ciągnik, 
który prawdopodobnie kosił trawę na bo-
isku, a należności nie były od pewnego czasu 
regulowane. Obecny na zebraniu przed-
stawiciel Rady Powiatowej LZS (nazwiska 
brak) zobowiązał się tę sprawę załatwić. 

I tym razem dokonano wyboru nowego zarządu. Spośród obecnych 
najwięcej głosów uzyskali Jan Lach i Stanisław Wisełka, po 20. W skład 
zarządu ostatecznie weszli: Jan Lach – przewodniczący, Józefa Franek 
– z-ca przewodniczącego, Stanisław Wisełka – sekretarz, Jan Pasterny 
– skarbnik, Alojzy Franek – gospodarz. W skład Komisji Rewizyjnej we-
szli: Jan Bujok jako przewodniczący oraz Jan Brudny i Paweł Pasterny 
jako członkowie. 

Ludowy Zespół Sportowy w Godziszowie cz. 10
Na zebraniu pojawił się pomysł zorganizowania na wsi wieczoru 

humoru. Więcej jednak na ten temat w protokole nie odnotowano. 
Z druku sprawozdania z zebrania sprawozdawczo-wyborczego wynika, 
że koło liczyło 29 członków, w tym 5 kobiet. Chociaż sprawozdanie sta-
tystyczne za okres od 1 stycznia 1958 do 1 października 1959 r. wyka-
zuje odpowiednio 18 i 3 osoby, to być może w ciągu ostatniego miesiąca 
jakieś osoby zapisały się do koła. 

Z dalszej części sprawozdania statystycz-
nego wynika, że sekcja szachowa liczyła 15 
osób, z tego 7 członków liczyło do 18 lat, 
sekcja siatkowa odpowiednio 13 i 6 osób, zaś 
narciarska 10 i 4 osoby. W sprawozdaniu po-
dano też ilość organizowanych imprez przez 
koło w tym okresie. I tak, 3 razy zorganizo-
wano zawody w siatkówkę, 5 razy rozgrywki 
w szachy i 2 razy zawody narciarskie. Wyka-
zano też, że z roku poprzedniego pozostało 
w kasie koła 939,20 zł, a z wpisowego uzyska-
no 108 zł, zaś dochody z imprez i zawodów 
wyniosły 203,30 zł. Ogółem do dyspozycji 
była kwota 1656 zł. 

Sprawozdanie z działalności za rok 1959 
zawiera kilka ciekawych spostrzeżeń. Mowa 
tu m. in.: „Po kilkuletniej działalności dał się 
odczuć brak pracy w kole. Punktem kulminacyjnym są lata 1956/57”, 
a dalej znajduje się takie sformułowanie: „w roku 1958 zaczęto orga-
nizować z pomocą rady Powiatowej LZS nowe koło sportowe”. Jest tu 
też informacja, że drużyna siatkówki została zgłoszona do rozgrywek 
o puchar przechodni Dziennika Ludowego. W sprawozdaniu na ten te-
mat napisano też „Przypadł nam zaszczyt zorganizowania rozgrywek 
na szczeblu gromadzkim. W związku z tą imprezą zostało wyremonto-
wane boisko siatkowe”. W okresie tej ka-
dencji zorganizowane zostały mistrzostwa 
Godziszowa w szachy. Pierwsze miejsce 
zdobył Jan Bujok, a kolejne Rudolf Szal-
bót i Jan Brudny. Oni też reprezentowali 
Godziszów w rozgrywkach o puchar prze-
chodni Dziennika Ludowego. 

Z ubolewaniem podkreślano w spra-
wozdaniu, że jednym z powodów niezre-
alizowania postawionych sobie planów 
i zamierzeń był brak świetlicy, a właści-
wie jak napisano „świetlica ta jest bar-
dzo mała i niemożliwością jest pomiesz-
czenie w niej większej ilości młodzieży”. 
W innym miejscu czytamy, że „treningi 
odbywały się w domach prywatnych”. 
W protokole czytamy też: „Zgodnie z po-
stanowieniem Rady Powiatowej LZS od roku 1960 na boisku nie będzie 
się paść bydła, lecz będzie ono wysiekane przez gospodarza”. Czy tak 
jednak się stało, niektórzy z nas jeszcze pamiętają. Na dzień 30 kwietnia 
1960 r. Zarząd LZS CHEŁM zwołał zebranie miesięczne. W okólniki 
wpisanych było 28 osób. Z kronikarskiego obowiązku pozwolę sobie je 
wymienić w kolejności z okólnika: Józefa Franek, Zo�a Harwot, Helena 
Kozieł, Irena Tomiczek, Anna Lach, Alojzy Franek, Karol Franek, Jan 
Pasterny, Paweł Pasterny, Karol Niemiec, Jan Niemiec, Paweł Jaworski, 
Jan Brudny, Józef Brudny, Jan Bujok, Jerzy Krzemień, Jan Lach, Karol 
Szczugiel, Emil Szczugiel, Jan Jaworek, Anna Krużołek, Marta Harwot, 
Gustaw Tomica, Władysław Byrtek, Stanisław Lewandowski, Alfred 
Motyka i Rudolf Jaworski. 

Opracował Kazimierz Wisełka 
       Cdn. 

Jan Lach, od 19.02.1956  
do 1957 oraz od 24.05.1959 

do zakończenia działalności 
przewodnicz¹cy ko³a, od 1957 r. 
do 24.05.1958 r. sekretarz ko³a 

LZS, od 01.06.1958  
do 24.05.1959 kierownik sekcji 

siatkowej, od 24.05.1959 do 
22.11.1959 kierownik sekcji 

szachowej 
(Zdjęcie dostarczono osobiście)

Stanis³aw Wise³ka od 
22.11.1959 do zakoñczenia 
działalności sekretarz koła 

(archiwum w³asne) 

Jerzy Krzemieñ od 24.05.1959  
do działalności członek Komisji 
Rewizyjnej Koła LZS (osobiście) 

W³adys³aw Byrtek  
od 18.12.1955 prawdopo-
dobnie do 01.06.1958 r. 

kierownik sekcji siatkowej,  
od 1957 r. do 22.11.1959  

gospodarz ko³a, od 
24.05.1959 r. do 

22.11.1959 r. skarbnik ko³a 
(zdjêcie córka Helena)
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5 września 2015 r. w Wędryni odbyła się V Międzynarodowa Olimpiada Gmin Partner-
skich. W turnieju wzięło udział 10 drużyn: Bystrzyca, Gródek, Herczawa, Jabłonków, Nydek 
i Wędrynia (Czechy), Čierne i Leštiny (Słowacja), natomiast naszą gminę reprezentowały 
dwie drużyny z Godziszowa. 

Nawiązując do tradycji starożytnych przed rozpoczęciem zmagań sportowych odbyło 
się uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego. W rolę Cezara wcielił się Milan Zakřevský, wi-
cestarosta Wędryni.

Drużyny rywalizowały w 10 konkurencjach, m.in.:
- toczenie wypełnionego 110-litrowego metalowego kubła na śmieci, 
- rzut deską sedesową, 
- przejazd hulajnogą po torze przeszkód, 
- chodzenie na szczudłach, 
- pływanie kajakiem „na sucho”, 
- przewóz zawodnika w taczkach pomiędzy pachołkami, 
- chodzenie po plastikowych skrzynkach,
- przeciąganie liny. 
Dla najmłodszych przygotowano różnego rodzaju niespodzianki, zaś dla chętnych, poza 

konkursem, zorganizowano rzut butem gumowym. Dodatkową atrakcją był pokaz strzelania 

z łuków bloczkowych w wykonaniu Anny Stanieczek i Prze-
mysława Koneckiego z Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Orlik” w Goleszowie. 

Zwycięzcą V Olimpiady Gmin Partnerskich w Wędryni 
został Godziszów 1 (159 pkt), na drugim miejscu znalazła się 
Bystrzyca (158 pkt), a trzecie miejsce wywalczyli gospodarze 
(147 pkt). Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody 
ufundowane przez sponsorów. 

W obu godziszowskich drużynach wystartowało 30 za-
wodników, przygotowanych m.in. przez Łukasza Żebrow-
skiego (sołtys, kapitan drużyny Godziszów 1), Sławomira 
Żmiję (radny, kapitan drużyny Godziszów 2) i Sławomira 
Gaszka. 

Gratulacje dla sołectwa Godziszów za przygotowanie 
dwóch drużyn i za zajęcie pierwszego miejsca. Polskich zawodników dopingowali mieszkańcy Godziszowa oraz Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar  

Rywalizacja przebiegała w sportowej i przyjaznej atmosferze, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił mieszkaniec Bażanowic DJ Janusz Gawlik. 
Słowa uznania kierujemy również do organizatorów za wspaniałą reżyserię całej olimpiady. 

Tekst Kazimierz Wisełka, Tomasz Lenkiewicz      

SPORT Godziszów zwycięzcą olimpiady

 Konkurencje w Wêdryni

Zwyciêska grupa z Godziszowa

Foto Janusz Gawlik, fotoreportaż na www.goleszow. pl
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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 38 33, 33 479 38 34

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

Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok@goleszow.com.pl

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

Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com

Modernizacja budynku świetlicy  
w Lesznej Górnej

Gmina Goleszów wspólnie z partnerską Gminą Bystrzyca w Republice Czeskiej realizuje 
projekt pod nazwą Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony. Głównym 
celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko – czeskim poprzez stwo-
rzenie ośrodków przyczyniających się do podnoszenia kwali�kacji i sprawności strażaków 
ochotników naszych gmin partnerskich oraz wypracowanie metod i form wzajemnej współ-
pracy przy likwidacji zagrożeń.  Osiągnięciu celu służyć będzie wykonane na bazie budynku 
świetlicy w Lesznej Górnej  Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków i zakupiony przez 
czeskiego partnera nowy wóz strażacki. Na bazie budynku w Lesznej prowadzone będą szko-
lenia praktyczne i teoretyczne, między innymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy me-
dycznej, zaś w oparciu o infrastrukturę Gminy Bystrzyca  zawody strażackie. 

W okresie od listopada 2014 r. do czerwca br. prowadzone były  prace budowlane związa-
ne z modernizacją budynku i przystosowaniem go na potrzeby projektu. Wymieniona została  
konstrukcja dachu, na którym położono nowe pokrycie z blachy, istniejący strop drewniany 
zastąpiono stropem żelbetowym, odnowiono wszystkie tynki wewnętrzne, położono nowe 
posadzki i okładziny ścian, przebudowane zostały wszystkie wewnętrzne instalacje. Wyko-
nano nową elewację wraz z dociepleniem, a w ramach zagospodarowania terenu wykonano 
brukowany dojazd i miejsca parkingowe.

Na potrzeby ćwiczeń z zakresu udzielania pomocy medycznej zakupiono specjalistyczne 
urządzenia takie jak de�brylator, fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 
zestaw ratowniczy psp r1, w skład którego wchodzi między innymi: sprzęt do zabezpieczania 
i przywracania drożności dróg oddechowych, kołnierze ortopedyczne i szyny do unierucha-
miania kończyn, zestaw do tamowania krwotoków i zabezpieczania ran, aparat do płuka-
nia oka, deska  ortopedyczna. Na potrzeby podnoszenia sprawności zakupiony został zestaw 
przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (mię-
dzy innymi: ściany drewniane, płotki, zbiornik na wodę, stanowisko węzłów, tarcze nalewo-
we, hydronetki).

3 października (sobota) w Dzięgielowie odbędzie się kolejna edycja wyścigów w ko-
larstwie górskim CROSS BIKE. Biuro zawodów otwarte będzie 3 października od godzi-
ny 8.00 do 12.00 i mieścić się będzie przy strażnicy OSP Dzięgielów. Impreza ma charakter 
otwarty. Prawo startu w zawodach mają osoby pełnoletnie, w przedziale wieku 16-18 lat za 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a poniżej 16. roku życia tylko w obecności 
rodziców lub opiekunów prawnych.

Główne wyścigi odbędą się na dystansach Mini (dla wszystkich) – ok. 15 km, Mega (dla 
kobiet) – ok. 30 km, Mega (dla mężczyzn) – ok. 45 km. 

Organizatorzy przygotowali również trasy dla najmłodszych uczestników:
- roczniki 2012 – 2015: dystans 20 metrów w linii prostej 
- roczniki 2010 – 2011: dystans 30 metrów w linii prostej 
- roczniki 2008 – 2009: dystans 400 metrów 
- roczniki 2006 – 2007: dystans 700 metrów 
- roczniki 2004 – 2005: dystans 1400 metrów 
- roczniki 2001 – 2003: dystans 2100 metrów 
Szczegółowy regulamin zawodów dostępny jest na www.dziegielow.org.pl 
Zapraszamy do udziału w zawodach oraz do kibicowania zawodnikom.
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa. 

Kolejny Cross Bike

Zbigniew Kohut Urząd Gminy Goleszów

zdjêcia 
obok



Podziękowania
Chciałbym pochwalić inicjatywę mieszkańca Godziszowa, Lecha Pa-

stuszko, która dotyczy remontu mostka nad Bładnicą. Straszył on swoim 
stanem technicznym. Uszkodzone deski i zardzewiała konstrukcja uwydat-
niały ząb czasu. 

Dzięki porozumieniu pracownicy Urzędu Gminy Goleszów wymienili 
odeskowanie oraz zakupili niezbędne materiały, farby itp., natomiast pan 
Lech nieodpłatnie pomalował barierki. 

Jego społeczna postawa zasługuje co najmniej na pochwałę! Teraz można 
w sposób przyjemny i bezpieczny korzystać z przebiegającego tam szlaku 
rowerowego i pieszego. 

Serdecznie dziękujemy!
Sołtys Godziszowa Łukasz Żebrowski 

Modernizacja...



Dożynki (czytaj str. 6–10)


