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27 maja 2015 roku na zaproszenie Kancelarii Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar 
miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim  
w Warszawie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Foto Dorota Kochman



Rodzinnie w Puńcowie
31 maja 2015 r w Puńcowie odbył się II Piknik Rodzinny pod 
tytułem „Można pięknie żyć i dobrze się bawić bez alkoholu”. 
Przy współpracy Parafii Św. Jerzego, OSP, LKS „Tempo” Puń-
ców oraz grupy mieszkańców Puńcowa i Dzięgielowa na bo-
isku zorganizowana została impreza plenerowa. 

Mimo niepewnej pogody wierzyliśmy, że uda nam się 
zorganizować coś niezwykłego. W sobotę wieczorem ulewne 
deszcze spędzały nam sen z powiek, ale już w niedzielę od rana 
pojawiło się słońce, co zapowiadało udaną zabawę. 

Dzięki życzliwości Wójta Gminy mogliśmy wypożyczyć 
estradę. Program pikniku był wypełniony licznymi atrakcjami. 
Chcieliśmy zachęcić jak najwięcej osób, aby wspólnie z nami 
spędziły to niedzielne popołudnie. Udało się, całe rodziny 

tłumnie przybyły 
na piknik.

Dzięki pomocy wielu ludzi i ich bezinteresow-
ności mogliśmy zaproponować naprawdę atrakcyj-
ny program. Obok tradycyjnych punktów, takich 
jak strzelanie z wiatrówki, kuchnia z darmową gro-
chówką, pysznymi ciastami, świetne tło muzyczne 
zapewniły nam zespoły: Kapela Zespołu Pieśni  
i Tańca „Goleszów”, chór „Dźwięk” z Karviny, górni-
cza orkiestra dęta KWK „PNIÓWEK” i zespół „Duet 
KARO”. 

Występ puńcowskich przedszkolaków szczegól-
nie zainteresował rodziców i dziadków. Największe 

zainteresowanie wzbudziło tak jak w poprzednim roku „Mini Zoo”. Zwierzęta dostarczyli gospo-
darze z Puńcowa i Dzięgielowa, dzieci trudno było oderwać od podziwiania konia, cieląt, owiec, 
czy okazów ozdobnych ras drobiu. Dzieci miały dodatkowe atrakcje – przejażdżkę kucykami, 
dmuchane zjeżdżalnie i zamki oraz malowanie twarzy. Zabawiał je również miś Tuliś – maskotka jednego z naszych sponsorów oraz konik Filip. 

Strażacy z OSP Puńców przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy 
i pokazali, jak ratują życie osobie uwięzionej w samochodzie. Na koniec od-
była się zabawa taneczna, którą prowadził pan Legierski. Trwała od 14.00 do 
22.00 i wszyscy wychodzili zadowoleni, co jest dla nas największą satysfakcją. 
Każdy z uczestniczących w pikniku, czy to spośród dzieci, młodzieży czy też 
starszych, znalazł coś dla siebie.

Chciałabym podziękować sponsorom i osobom zaangażowanym:
Stanisławowi Małyjurkowi, państwu Frydrychowskim, Krzysztofowi Zabójo-
wi za zorganizowanie występu orkiestry dętej KWK „Pniówek”, Bertrandowi 
Bischowi Dyrektorowi Generalnemu DIEHL Metering Sp. z o.o., Alinie Ra-
kowskiej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie i Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie Wójtowi Gminy Goleszów Krzysztofowi 
Glajcarowi oraz pracownikom gminy z „Panoramy Goleszowskiej” i Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególne podziękowania należą się 
wszystkim osobom przygotowującym piknik - strażakom, członkom klubu 
sportowego i osobom zaangażowanym w jego realizację z Dzięgielowa i Puń-
cowa.

Wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję!

W imieniu organizatorów Agata Franek



Panorama Goleszowska – czerwiec 2015 3

W wirze codziennej pracy wielu z nas zapomniało, że za nami 
25-lecie funkcjonowania samorządu w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Samorządu gminnego, województwa, a później powiatu i bezpo-
średnie wybory wójtów. 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym oraz szereg 
ustaw towarzyszących. Dzień ten stanowił milowy krok w odbu-
dowie tradycji samorządowych. 

Na dzień 27 maja tego samego roku wyznaczono datę do prze-
prowadzenia pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. W kraju 
powstało ponad 2 tys. gmin. Warto przypomnieć, że obowiązu-
jąca wówczas regulacja prawna określała, że w gminach do 15 
tys. mieszkańców do składu rady wybrano 22 radnych. Dopiero 
ustawa z dnia 15 lutego 2002 wprowadziła od następnej kadencji, 
czyli od października 2002 roku zmianę ilości wybieranych rad-
nych w gminach do 20 tys. mieszkańców – na 15 radnych. Nato-
miast tytuł Ustawy o samorządzie terytorialnym zmieniony został 

Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP, 
które odbyły się 24 maja 2015 w naszej gminie:

Ogólna frekwencja wyniosła 56,74%

na Ustawę o samorządzie gminnym z dniem 1 stycznia 1999 r. na 
podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 
1126). 

Za nami ćwierćwiecze doświadczeń samorządowych. Poszu-
kiwanie nowych twarzy, nowych rozwiązań, nowych sposobów 
finansowania, coraz większych oczekiwań. Mam nadzieję, że 
wszystko zmierza ku lepszemu, chociaż nie zawsze samorządowcy 
byli z wszystkiego, co im „podsunięto”, zadowoleni.

A jak wyglądało to w naszej gminie? Wśród ludzi samorządu 
znalazło się kilkuset przedstawicieli wybranych w wolnych de-
mokratycznych wyborach oraz 3 wójtów. Ale czy tylko ich należy 
zaliczyć do grona tworzących nowy obraz samorządu? Myślę, że 
nie. Wprowadzenie w życie ustawy o samorządzie oraz przepro-
wadzenie wyborów do rad gmin, spowodowało skrócenie kaden-
cji wybranych przedstawicieli do Gminnej Rady Narodowej oraz 
sołtysów i rad sołeckich. To właśnie sołtysi i rady sołeckie jako 

25-lecie samorządu w Goleszowie
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Kandydat na prezydenta Andrzej Duda Bronisław Komorowski

NR OBWODU % %

1 Goleszów Dolny 1375 780 764 202 26,44 562 73,56

2 Goleszów Górny 1300 747 736 178 24,18 558 75,82

3 Goleszów Równia 790 481 472 113 23,94 359 76,06

4 Bażanowice 985 532 527 149 28,27 378 71,73

5 Kozakowice 560 355 353 115 32,58 238 67,42

6 Kisielów 572 334 332 155 46,69 177 53,31

7 Godziszów 483 222 221 56 25,34 165 74,66

8 Dzięgielów 1084 641 624 176 28,21 448 71,79

9 Puńców 1293 723 720 273 37,92 447 62,08

10 Cisownica 1390 769 756 157 20,77 599 79,27

11 Leszna górna 441 241 236 108 45,76 128 54,24

12 Dzięgielów II 97 59 59 6 10,17 53 89,83

RAZEM 10370 5884 5800 1688 29,19 4112 70,81

Liczba 
uprawnionych

Liczba kart 
wyciągniętych z 

urny

Liczba głosów 
ważnych

Liczba oddanych 
głosów

Liczba oddanych 
głosów

W wirze codziennej pracy wielu z nas zapomniało, że za nami 
25-lecie funkcjonowania samorządu w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Samorządu gminnego, województwa, a później powiatu i bezpo-
średnie wybory wójtów. 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym oraz szere-
gu ustaw towarzyszących. Dzień ten stanowił milowy krok w od-
budowie tradycji samorządowych. 

Na dzień 27 maja tego samego roku wyznaczono datę do prze-
prowadzenia pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. W kra-
ju powstaje ponad 2 tys. gmin. Warto przypomnieć, że wówczas 
obowiązująca regulacja prawna określała, że w gminach do 15 tys. 
mieszkańców do składu rady wybierało się 22 radnych. Dopiero 
ustawa z dnia 15 lutego 2002 wprowadziła od następnej kaden-
cji, czyli od października 2002 roku zmianę ilości wybieranych 
radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców na 15 radnych. Na-
tomiast tytuł ustawy „o samorządzie terytorialnym„ zmieniony 
został na „Ustawę o samorządzie gminnym” z dniem 1 stycznia 

Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów na prezydenta RP, 
które odbyły się 24 maja 2015 w naszej gminie:

Ogólna frekwencja wyniosła 56,74%

1999 r. na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 
162, poz. 1126). 

Za nami ćwierćwiecze doświadczeń samorządowych. Poszu-
kiwanie nowych twarzy, nowych rozwiązań, nowych sposobów 
finansowania coraz to większych oczekiwań przez nas wszystkich. 
Mam nadzieję, że wszystko to zmierza ku lepszemu. Chociaż…? 
No właśnie. Nie zawsze samorządowcy byli z wszystkiego co im 
„podsunięto” zadowoleni, a może usatysfakcjonowani. 

A jak wyglądało to w naszej gminie? Wśród ludzi samorządu 
znalazło się kilkaset przedstawicieli wybranych w wolnych demo-
kratycznych wyborach oraz 3 wójtów. Ale czy tylko ich należy za-
liczyć do grona tworzących nowy obraz samorządu? Myślę, że nie. 
Wprowadzenie w życie ustawy o samorządzie oraz przeprowadze-
nie wyborów do rad gmin, spowodowało skrócenie kadencji wy-
branych przedstawicieli do Gminnej Rady Narodowej oraz sołty-
sów i rad sołeckich. To właśnie sołtysi i rady sołeckie jako jednostki 
pomocnicze gminy stanowią również człon samorządu, o którym 

25-lecie samorządu w Goleszowie, widziane w przekroju 

G
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jednostki pomocnicze gminy stanowią również człon samorzą-
du, o którym często zapominamy. Poza tym w latach 1990–2002 
w skład komisji wchodziły osoby spoza rady. Ilu zatem przez to 
25-lecie osób można zaliczyć do grona przedstawicieli nasze-
go samorządu? Czy pamiętamy, kto i kiedy nas reprezentował 
w strukturach rady?

Pamięć, niestety, jest ulotna, a i informacji na ten temat coraz 
mniej. Przypomnę niektóre fakty. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
(Dz. U. Nr 16, poz. 96) ordynacja wyborcza do rad gmin określała, 
że kandydatów na radnych w okręgach jednomandatowych, od-
rębnie dla każdego okręgu zgłasza się do właściwej terytorialnej 
komisji wyborczej, podając ich dane osobowe oraz zgodę każde-
go z kandydatów na kandydowanie. Każde zgłoszenie powinno 
być podpisane przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych 
w danym okręgu, a uprawnionymi do składania oświadczeń 
w sprawie zgłoszenia kandydata są pierwsi trzej wyborcy, którzy 
podpisali to zgłoszenie. Takie były początki. 

Gdy prześledzimy pierwszy rok obowiązywania ustawy to za-
uważymy, że nazwy komitetów najczęściej związane były z lokal-
nymi strukturami. Dopiero w późniejszym okresie wprowadzo-
ny został zapis, że komitety wyborcze mogą być tworzone przez 
partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne oraz wyborców. To ostatnie określenie 
odnosi się wprost do pierwotnych zamierzeń twórców reformy. 
Na scenie wyborczej naszej gminy dotychczas pojawiło się sporo 
komitetów wyborczych. Naliczyłem ich 47 (brak danych z roku 
1994). Najczęściej jednak są to komitety „jednych wyborów”. Na 
tym tle spośród lokalnych komitetów można wyróżnić dwa, które 
oprócz tego, że są obecne w wyborach, to jednocześnie ich kandy-
daci zdobywają mandaty radnych. To komitety „KWW Zbigniew 
Wacławik” i „KWW Nasza Gmina Goleszów”. 

W dotychczasowym wyścigu do fotela radnego Gminy Go-
leszów wzięło udział 350 kandydatów (brak pełnej liczby z roku 
1990). Największa ilość zgłoszonych kandydatów miała miejsce 
w wyborach w roku 2014 – 74, a najmniejsza w roku 2010 – tylko 
44 (brak pełnych danych z roku 1990). Spośród 350 kandydatów, 
70 stanowiły kobiety. Najwięcej kobiet zostało wystawionych do 
wyborów w roku 2014 – 27, a najmniej w 1994 – tylko 5 (brak 
danych z roku 1990). 

Najmłodszy kandydat miał 19 lat i wystawiony został na listach 
w Kozakowicach w roku 2006. Najstarszy z kandydatów miał 76 
lat i wystawiony został na listach w wyborach w roku 2014. 

Spośród 350 kandydatów wybrano w I turze w latach 1990– 
2014 126 radnych. Z tego tylko 18 kobiet. W pierwszych trzech 
kadencjach (1990, 1994 i 1998) rada liczyła 22 osoby. Od 2002 
roku skład rady został pomniejszony do 15 osób. Trzykrotnie, 
w latach 1998, 2002 i 2006 dokonano z różnych powodów wybo-
ry uzupełniające do RG w 5 obwodach wyborczych. Czyli można 
przyjąć, że ogółem wybrano w tym okresie 131 radnych. 

Z tych danych wynika, że o jedno miejsce ubiegało się 2,7 kan-
dydata. Na łamach „Panoramy Goleszowskiej”, niestety, nie ma 
miejsca na prowadzenie szczegółowej analizy na ten temat. 

Średni wiek najmłodszego radnego w tym okresie wyniósł 
30,3 roku, a najmłodszy radny w obecnym 25-leciu został wybra-
ny w roku 2002, miał 27 lat i był nim obecny zastępca przewodni-
czącego Rady Gminy Goleszów Rafał Glajcar. 

Natomiast średni wiek najstarszego radnego wyniósł 65,3 lata. 
Zaś najstarsi radni w chwili wyboru mieli trzykrotnie po 69 lat. 
Spośród 126 radnych wybranych w I turze największą ilość stano-

wiły osoby, które mieściły się w przedziale wiekowym 40 do 49 lat. 
Było ich na 111 kandydatów - 45. 

Najmniejszą grupę stanowiły osoby do 29 lat, na 24 kandyda-
tów wybrano 4 radnych (brak pełnych danych kandydatów z roku 
1990). Natomiast na 55 kandydatów w wieku powyżej 60 lat wy-
brano 17 radnych. 33 radnych wybieranych było do Rady Gminy 
Goleszów więcej niż jeden raz. Przy czym trzech czterokrotnie, 
chociaż każdy z tych przypadków był inny. Jeden z radnych był 
wybierany czterokrotnie w kolejnych wyborach – Kazimierz Wi-
sełka. Drugi radny był wybierany tak samo, ale po trzech miesią-
cach pierwszej kadencji musiał zrezygnować z powodu obowiązu-
jących przepisów (Karol Lipowczan), a w okręgu przeprowadzone 
zostały wybory uzupełniające. Trzeci z radnych po pierwszej ka-
dencji miał czteroletnią przerwę (Leszek Szlauer). Ośmiu radnych 
wybieranych było trzykrotnie, ale dwóch zrezygnowało z funkcji 
po trzech latach. Pierwszy z nich to wójt Jan Sztwiertnia, który 
po wyborach do Sejmu musiał zrzec się mandatu radnego, a drugi 
również w trzecim roku zrezygnował z funkcji (Andrzej Lacel). 
Pozostali to: Janusz Gabryś, Jan Morys, Edward Pala, Jerzy Szal-
bot, a Bogusław Konecki i Karol Stanieczek po pierwszej kadencji 
mieli czteroletnią przerwę.

Dziewiętnastu radnych było wybieranych do rady dwukrotnie. 
Są to: Wanda Bereżańska, Anna Czudek, Grażyna Foltyn-Skutek, 
Tadeusz Gąsior, Czesław Joniec, Krzysztof Kohut, Jan Krzok, Le-
onard Musioł, Janina Niemiec, Dariusz Orawiec, Jerzy Sikora, 
Jan Słowiok, Bogusław Sztefka, Jan Śliwka, Jerzy Urbaczka, Artur 
Więcław, Rafał Glajcar, który miał dwukadencyjną przerwę oraz 
Karol Krawiec, który dwukrotnie był wybierany do Rady Gminy 
w wyborach uzupełniających, po rezygnacji poprzedników.

Spośród 42 radnych, którzy zasiadali w ostatniej skróconej 
kadencji Gminnej Radzie Narodowej (1988–90), do samorzą-
du w 1990 roku weszło 5 osób (Janusz Gabryś, Tadeusz Gąsior, 
Edward Pala, Karol Stanieczek i Jerzy Urbaczka). Biorąc pod 
uwagę największą ilość „nowych” radnych (11), którzy weszli do 
RG, pierwsze miejsce zajmują ostatnie wybory z roku 2014, gdzie 
przyjęty „współczynnik” odnowienia składu rady wynosi 0,733. 
Kolejne miejsce zajmują wybory z roku 1998, gdzie wynosi on 
0,409 (9 radnych). Zaś podczas wyborów w roku 2002 do rady 
weszła tylko jedna nowa osoba. 

Rady od 1990 r. do maja 2015 roku odbyły 243 posiedzenia, na 
których podjęto 1824 uchwał w sprawach będących w jej kompe-
tencjach. W latach 2002 do 2015 (IV, V, VI i VII kadencja) odbyły 
się 143 sesje, na które poświęcono 450 godz. 34 min. Średnio na 
jedną sesję w tym czasie przypadły 3 godz. i 14 minut. W żaden 
sposób nie można tego przełożyć na mogące pojawić się wątpli-
wości na temat czy to krótko, czy długo. 

Rada bowiem do swojej dyspozycji ma komisje, które przy-
gotowują opinie i wnioski pomocne przy rozstrzyganiu w rozpa-
trywanych sprawach. A komisje obradują w oddzielnym czasie, 
który na pewno należy doliczyć do czasu pracy. Ponadto każ-
da sesja jest inna i na każdej podejmuje się różną ilość spraw. 
W kadencjach 1990, 1994 i 1998 w skład komisji rady wchodziły 
również wybierane przez Radę tzw. „osoby spoza rady”, a było 
ich razem 27.

Warto może chociaż kilka chwil poświęcić budżetowi gminy, 
który przez pierwsze cztery lata ze względu na występującą in-
flację, a nawet hiperinflację przechodził złożoną sytuację. Kwoty 
podawane w latach 1990–93 wyrażane były w zł i w tys. zł. Na 
przykład w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 1993, do-
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chody wykonane podano 17.436.582 tys. zł. Cała dokumentacja 
związana z RG pisana była na maszynie do pisania. 

Uchwała nr III/9/90 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 10 lip-
ca 1990 r. w sprawie budżetu gminy na rok 1990 zawierała 2 stro-
ny oraz 3 załączniki, dochody i wydatki budżetu gminy – 2 strony, 
aneks do budżetu gminy – 2 strony i dochody i rozchody zakła-
dów budżetowych. Ale już uchwała z roku następnego zawierała 
4 załączniki. Uchwała nr XXX/167/94 RG Goleszów z dnia 15 
lutego 1994 r. w sprawie budżetu gminy na rok 1994 pisana była 
w zł. W treści zapisano „uchwala się dochody budżetu gminy na 
rok 1994 w wysokości – 19.904.808.000,00 zł”, ale w sprawozda-
niu z wykonania budżetu kwota dotycząca wykonania dochodów 
wpisana została jako – 19.904.808 tys. zł. 

Kwota wydatków planowanych podawana w budżecie gminy 
na rok 1990 wynosiła 4.932.430 tys. zł (4 miliardy 932 miliony 
430 tys. zł), w 2000 r. była to kwota – 11.017.092 zł, na rok 2015 
zaplanowano kwotę odpowiednio – 33.736.326,59 zł. Uchwała nr 
0007.82.2014 RG Goleszów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na rok 2015 zawiera – ba-
gatela – 23 strony. 

Jeżeli dokładnie prześledzimy wybory do RG od 1990 r. to 
zauważymy, że w wyborach startował również poprzedni Naczel-
nik Gminy Jan Sztwiertnia, uzyskując za każdym razem znaczące 
poparcie wyborców. Ale na Wójta Gminy Goleszów wybierała go 
Rada Gminy. W roku 2001 naszego wójta wybraliśmy do Sejmu 
RP. To sprawiło, że należało wybrać na wakujące miejsce jego na-
stępcę. Został nim Zbigniew Wacławik. W taki sposób wybierano 
Wójta Gminy po raz ostatni. W roku 2002 weszła w życie ustawa 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 
To sprawiło, że wraz z wyborami do RG po raz pierwszy zostały 
przeprowadzone wybory na wójta naszej gminy. 

Do pierwszej tury, która okazała się ostatnią, przystąpiło 
dwóch kandydatów: Jerzy Sikora i Zbigniew Wacławik. Uzysku-
jąc 69,05% głosów na Wójta Gminy wybrany został Zbigniew 
Wacławik. W kolejnych wyborach w roku 2006 udział wzięło 
4  kandydatów: dotychczasowy wójt, który uzyskał 59,42% gło-
sów i tym samym został wybrany na Wójta Gminy oraz Jolanta 
Tajner (26,95% głosów), Jan Zorychta (7,04%) i Franciszek Kłoda 
(6,59%). 

Do wyborów w 2010 r. przystąpiło 2 kandydatów. Rozstrzy-
gnięcie nastąpiło po I turze. Jego wynik był następujący: Krzysztof 
Glajcar uzyskując 55,42 % głosów został kolejnym wójtem naszej 
gminy, jego kontrkandydat, dotychczasowy wójt, uzyskał 44,58 %.  

W wyborach w roku 2014 chętnych do objęcia stanowiska 
wójta było już 6. Rozstrzygnięcie nastąpiło po II turze. Przypo-
mnijmy może, kto był chętny do objęcia stanowiska i jakie uzy-
skał poparcie w I turze. Krzysztof Glajcar – 39,21%, Zbigniew 

Wacławik – 22,21%, Tomasz Jaszowski – 21,37%, Jarosław Bo-
dak – 8,56%, Dagmara Górniak – 6,57% i Halina Molin-Pinkas 
– 2,07%. W drugiej turze Krzysztof Glajcar uzyskał 65,62% głosów 
i został wybrany Wójtem Gminy Goleszów na kolejną kadencję, 
a jego kontrkandydat zdobył 34,38 % głosów. 

Wybory wójta pociągają za sobą zmiany personalne osób, któ-
re towarzyszą temu procesowi. To jego zastępcy i skarbnicy gminy. 
Starajmy się pamiętać o nich wszystkich. Każdy z nich pozostawił, 
lub czyni to obecnie, kawał swojego życia dla dobra naszej gminy.

Myślę, że kolejną grupą, którą należy zaliczyć do lokalnych 
przedstawicieli samorządu są sołtysi i rady sołeckie. 

W latach 1990–2015 funkcję sołtysów w naszych sołectwach 
sprawowało 38 osób. Największym 4-letnim stażem mogli się po-
szczycić sołtys Goleszowa Dolnego Rudolf Bujok, sołtys Goleszo-
wa Górnego Jan Poloczek, sołtys Dzięgielowa Werner Zając, soł-
tys Cisownicy Władysław Sikora, a sołtys Bażanowic Jerzy Szalbot 
posiada dorobek 3 i pół kadencji. Trzyletnie kadencje na swoich 
kontach zaliczyli: sołtysi Goleszowa Dolnego Karol Alkier, Puńco-
wa – Stanisław Ernst i Stanisław Kukuczka, Lesznej Górnej – Sta-
nisława Niemiec. Swego rodzaju fenomenem, a może działaczem 
z klasą, jest sołtys Lesznej Górnej Paweł Cieślar, który posiada 26- 
letni staż w sołtysowaniu. Rozpoczął w grudniu 1973 r., a zakoń-
czył pod rządami obecnej ustawy w 1999 r. 

Wokół każdego sołtysa znalazła się grupa osób, która stanowi-
ła tzw. radę sołecką. To kolejne kilkadziesiąt osób, które pracowały 
na rzecz naszego samorządu. 

Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że sesje rady gminy 
i komisje rady obsługiwało kilkunastu pracowników Urzędu Gmi-
ny, a byli nimi m. in.: Joanna Smolik, Janina Wantulok, Jolanta 
Tajner, Dagmara Żabińska, Aleksandra Brudny, Magdalena Polo-
czek, Małgorzata Zając, Aleksandra Brudny-Duda, Aneta Sikora, 
a przejściowo Renata Sikora, Joanna Gibiec i pewnie jeszcze wielu 
innych pracowników. Nie sposób na łamach „Panoramy Gole-
szowskiej” zaprezentować całości zgromadzonych materiałów na 
ten temat. 

Być może nadarzy się stosowna okazja,by przypomnieć 
wszystkie sylwetki zaliczane do grupy samorządowej. Dziękuję 
wszystkim, którzy poświęcili i poświęcają swój czas i siły, a nieraz 
i środki dla dobra naszej małej Ojczyzny, Gminy Goleszów. 

Kazimierz Wisełka 
Opracowano na podstawie: 

1. danych z Państwowej Komisji Wyborczej; 
2. uchwał i protokołów RG Goleszów z lat 1990-2015;

3. protokołów GKW w Goleszowie;
4. archiwalnych wydań „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”; 

5. archiwum własnego „PG”; 
6. materiałów własnych. 

   

Goleszowski podobóz
Serdecznie zapraszamy na promocję książki „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” autorstwa goleszowianina Pawła Stanieczka. Książka 
opowiada o niewolniczej pracy więźniów w kamieniołomie i goleszowskiej cementowni w okresie II wojny światowej.
Promocja książki odbędzie się 5 lipca 2015 r. (niedziela) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25,  
I piętro. Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzania znajdującej się tam Izby Oświęcimskiej.
Podczas uroczystości wyświetlony zostanie również film „Dopisani do Listy Schindlera” w reżyserii Gustawa Szepke, opowiadający o goleszowskich 
więźniach uratowanych przez Oskara Schindlera. 

Zapraszamy!
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Goleszowie informuje, iż od 1 sierpnia 2015 r. moż-
na składać w siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 
29 biuro nr 2) wnioski 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 pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. 
Dz. U. 2012 r., poz. 1228 z zm.): W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 
października oraz 20 ust. 5 w/w ustawy: W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastę-
puje do dnia 30 listopada. Art. 9 ust. 1 ustawy: świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnio-
nej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypad-
ku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończe-
nia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, 
ust. 2: świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługu-
ją, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł.

Wszelkie informacje dot. świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń funduszu alimentacyjnego dostępne w GOPS Gole-
szów  biuro nr 2.

Kupujemy sprzęt, który potrzebny jest do ratowania życia i leczenia
Was, Waszych bliskich

TEN ODDZIAŁ WSPIERANY JEST PRZEZ
FUNDACJĘ ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Dziękujemy za przekazanie 1 % podatku
Dziękujemy za dobrowolne wpłaty

KRS 0000130105
nr konta: 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280

Kupiony przez nas sprzęt
ratuje życie i usprawnia leczenie

www.fundacja.cieszyn.pl

FZ
SC

FUNDACJA ZDROWIA
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
UL. BIELSKA 4
43-400 CIESZYN

NASZ SZPITAL -
NASZE ZDROWIE

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, od 24 lat pomagającą 
naszemu szpitalowi i Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu, 
a przez to mieszkańcom Powiatu Cieszyńskiego.

Nowy okres świadczeniowy - 
fundusz alimentacyjny

W roku 2014 wpłaty od darczyńców wyniosły 223 030,91 zł., 
w tym z 1% - 62 092,30 zł. Za otrzymane pieniądze zakupione 
zostały urządzenia i aparatura na kwotę 209 281,20 zł. O Wa-
szej ofiarności przeczytać można na naszej stronie internetowej 
www.fundacja.cieszyn.pl w zakładce Nasze zakupy.

W dalszym ciągu liczymy na Państwa pomoc, dzięki której 
podniesiemy komfort pacjentów, poszerzymy ofertę zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz wprowadzimy nowoczesne techniki le-
czenia trudno gojących się ran, a także zakupimy wózki, które 
usprawnią pracę personelu. Liczy się każda złotówka!

Licząc na przychylność, z wyrazami szacunku
Prezes Inez Scherle

Dzięki naszym Darczyńcom zakupiona aparatura medyczna 
została przekazana na oddziały szpitalne. W tabelce obok przed-
stawiamy szczegóły. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Spirometr - o/chorób płucnych i gruźlicy    19 411,92 Zł
Spirometr mikrolab mk 8 - poradnia 7 340,00 Zł
Ciśnieniomierz - o/chirurgii dziecięcej 232,00 Zł
Termometr nc 100 / nc 150 - o/chirurgii dzi. 130,00 Zł
Taboret prysznicowy jill .- O/chirurgii - dz. 85,00 Zł
Kuchenka mikrofal. Hsa 207 oms - o/chirurgii-dz. 210,00 Zł
3 łóżka specjal. z materacami -o/wewnętrzny 10,01 Zł
Aparat do hemodializy - stacja dializ 46 656,00 Zł
Podkowa podkłady żelowe - o/chirurgii u.-O. 9 320,40 Zł
Endoskop olimpus - poradnia szpitalna 54 129,60 Zł
Artromot-aparat do mobilizacji palców rąk, o/chirurgii u.O. 21 096,63 Zł
Wyroby medyczne (szczypce)- o/chirurgii - u. O. 3 103,60 Zł
Spinki do sterylizacji - o/chirurgii urazowo-o. 228,39 Zł
7 Foteli egerton - o/pediatrii 6 507,95 Zł
Perymetr komputerowy ap 300 - o/okulistyki 26 838,00 Zł
Cpr 1 % - zakup aparatury medycznej 11 509,00 Zł

Razem: 206 808,50Zł
Wózek inw., Materac podl. - O/chirurgii u-o 1 250,00 Zł
Pompa insulinowa Klaudia - zapłata f-vat 1 222,70 Zł

Razem: zzoz + cpr+ Klaudia+ dary rzeczowe 209 281,20 Zł

Podziękowania
dla Darczyńców
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16 czerwca odbyło się darmowe szkolenie sa-
moobrony dla kobiet. Poprowadził je zasłużony 
instruktor Arkadiusz Szrajnert, wcześniej trenu-
jący karate, a obecnie ju-jitsu pod kierunkiem 
instruktora Ryszarda Bochm. Prowadzący posia-
da 1 Dan, czarny pas Self-Defense, ponadto zdo-
był brązowy medal w Otwartych Mistrzostwach 
Świata Schaolin Kempo. Był medalistą również 
w Pucharze Europy Seniorów Federacji IBF oraz 
zdobył 2 miejsce w Pucharze Europy Kong Sao. 

Podczas szkolenia kobiety poznały podsta-
wowe techniki samoobrony w sytuacjach zagro-
żenia. Od września zapraszamy kobiety na nowy 
cykl zajęć z samoobrony pod okiem instruktora 
Ryszarda Bochma.

23 i 24 czerwca odbył się Przegląd Dorobku 
Kulturalnego Gminy Goleszów. Szczegółowa re-
lacja pojawi się w następnym numerze.

W dalszym ciągu trwają prace remontowe. 
Na sali widowiskowej wymieniono elementy 
akustyczne i świetlne. Zakończono również prace 
w pomieszczeniach biurowych, położono nową 
podłogę, odświeżono ściany oraz odnowiono in-
stalację telefoniczną i internetową.

Prace zostały sfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Urząd Gminy. Jednak remont nie byłby możliwy bez wsparcia 
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:

Lakma Cieszyn,
Diehl Metering Bażanowice,
Bank Spółdzielczy Cieszyn,
Schuller Eh’klar – Arkadiusz Szrajnert Ustroń,
RKS Goleszów.
Bomex F.P.U.H. Pogórze,
Donex Goleszów.

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

Szczególne podziękowania dla właścicielki kwiaciarni 
„Orchidea” – Grażyny Bojdy.

A co będzie się działo podczas tegorocznych wakacji?
Zapraszamy dzieci i młodzież na półkolonie, które będą od 

13 do 24 lipca oraz od 10 do 21 sierpnia 2015 r., w godz. 9.00- 
13.00. Zapisów można dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goleszowie do 30 czerwca. Liczba miejsc ograniczona! 

Przerwa wakacyjna dla stałych zajęć w GOK-u będzie 
trwała od 20 czerwca do 3 września 2015 r.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy również na wakacyjne 
„Wieczory przy fontannie”. Przewi-
dzianych jest osiem godzinnych kon-
certów, które rozpoczynać się będą 
w niedzielne wieczory o godz. 20.00.

Zaprezentują się wówczas arty-
ści z całego województwa, a gościć 
będzie muzyka różnych gatunków: 
folk, jazz, rock, rock and roll, pop, 
muzyka klasyczna, taneczna, blues, 
country.

W ostatni weekend sierpnia pla-
nowane są Dni Gminy Goleszów – 
Dożynki Gminne, na które już teraz 
serdecznie zapraszamy!

Ofiarować znaczy dawać drugiemu 
to, co wolałoby się zatrzymać dla sie-
bie – Selma Lagerlöf.

Z serdecznymi pozdrowieniami 
dla Czytelników 

dyrektor GOK Jolanta Warsińska

Techniki samoobrony

Kobiety podczas ćwiczeń
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Nasi w Bystrzycy
22 maja 2015 r.  druhowie z OSP Go-

leszów i OSP Kozakowice uczestniczyli 
w imprezie pod nazwą  „Den s integro-
vaným záchranným systémem”. Impreza 
odbyła się w Bystrzycy (Republika Cze-
ska) i była częścią projektu „Bezpiecz-
na Granica”, realizowanego przez gmi-
ny Bystrzyca i Goleszów. 

Do Bystrzycy udały się dwa samo-
chody Mercedes Atego – OSP Goleszów 
i Star 266 – OSP Kozakowice. Impreza 
miała charakter pokazowy. Dzieci i mło-
dzież szkolna, a także mieszkańcy, chęt-
nie zapoznawali się ze specyfiką służb 
ratunkowych i działających w Republice 
Czeskiej służb porządkowych. Można 
było pooglądać sprzęt i samochody OSP 
z Gminy Goleszów. Pokazy cieszyły się 
dużą popularnością.

Komendant  
Gminny ZOSP RP 
Marian Machalica

Zdjęcia z wizyty  
w fotogalerii  

na stronie 
www.ospkozakowice.pl.

Od 1 czerwca trwa akcja „Uspokój się. Tracisz kilogramy, zyskuje hospicjum”, którą prowadzi Centrum Misji i Ewangelizacji 
z Dzięgielowa.

Chcąc zadbać o własną kondycję zdrowotną i jednocześnie wesprzeć lokalne hospicja, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego jeszcze 
do 30 czerwca mogą kupić bilet lub karnet na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ośrodkach: HumanSport (Cieszyn), „Park Poniwiec” 
(Ustroń), SOSiR (Skoczów) i DW Beskidy (Wisła). Część dochodu z zakupionych biletów i karnetów zostanie przekazana hospicjom: 
im. Łukasza Ewangelisty (Cieszyn) i „Otwarte Drzwi” (Skoczów).

Na co dzień przyświeca nam hasło: Dla poprawy jakości życia. W naszej czerwcowej akcji tak naprawdę nikt nie traci. Zyskiem jest 
zdrowie, dobre samopoczucie i konkretne pieniądze, które trafią do lokalnych hospicjów – przekonuje pomysłodawczyni akcji Alina 
Podżorska-Witucka.

Patronat honorowy nad kampanią objęli burmistrzowie miast Cieszyna, Ustronia, Skoczowa i Wisły. Patronat medialny: Gazeta-
codzienna.pl, Polskie Radio Katowice, Luteranie.pl, „Panorama Goleszowska”, Po prostu, TVS, „Zwiastun Ewangelicki”.

Więcej informacji na www.uspokojsie.cme.org.pl

Uspokój się. Jest jeszcze czas.

Pokaz sprzętu pożarniczego

Reprezentanci 
Gminy Goleszów
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10 czerwca 2015 roku odbył się 
w Publicznym Przedszkolu w Goleszo-
wie doroczny Piknik Rodzinny. W tym 
roku przedszkolaki zaprosiły wszyst-
kich zebranych gości w wielką podróż 
po świecie. Po przywitaniu licznie ze-
branej widowni przez panią dyrektor 
Halinę Szczypior dzieci wpłynęły ża-
glówkami na scenę, by wszyscy mogli 
odwiedzić ciekawe kraje. 

Maluszki zaprosiły wszystkich do 
indiańskiej wioski, by przy ognisku 
odtańczyć taniec czerwonoskórych 
wojowników. Potem dzieci 4-5 letnie 
zaprezentowały kulturę Włoch z pie-
śnią „O Sole Mio” i tańcem „Taran-
tella”. Z kolei udaliśmy się do Chin. 
Dzieci 5-letnie zatańczyły ze smo-

kiem, a potem wykonały tańce z wachlarzami. 6-latki zaprosiły zaś widzów do Hiszpanii, prezentując pełne ekspresji tańce iberyjskie. 
Potem wróciliśmy jednak do naszej ukochanej Polski, by wraz z 4-latkami powędrować z kogucikiem barwnym korowodem. Aby po-
dróż była jeszcze bardziej emocjonująca nie mogło zabraknąć wspaniałej dekoracji. 

Charakter prezentowanych 
tańców podkreśliła muzyka, 
piękne stroje i wykorzystane in-
strumenty. Przedszkolaki nie za-
pomniały o śpiewanych i recyto-
wanych życzeniach dla Rodziców 
i obdarowaniu ich wykonanymi 
w przedszkolu prezentami. Na 
zakończenie na scenie pojawili 
się absolwenci w biretach. Podzię-
kowali wszystkim pracownikom 
przedszkola za opiekę i wychowa-
nie w ciągu spędzonych w przed-
szkolu lat. Niejednemu z rodziców 
zakręciła się łezka w oku, podzi-
wiając swoje pociechy na scenie. 
Wszystkie dzieci otrzymały upo-
minki ufundowane przez Radę 
Rodziców. Po występach naszych 
milusińskich bawiły Myszki Minnie i Mickey, a rodzice mogli się posilić pysznymi daniami, które przygotował nasz niezastąpiony personel 
przedszkolny wraz z rodzicami. Było to możliwe dzięki życzliwości sponsorów. Pragniemy serdecznie podziękować: 

„ETNO- CHATA” Goleszów, Restauracja „MELISSA” Ustroń, „RAJ GUM „Goleszów, „LEŚNY PARK” Ustroń, „FAMEKS” Goleszów, 
Restauracja „POD TUŁEM”, Restauracja „CORIENT”, 
RKS Goleszów,  FRYZJERSTWO M. Balcar, Szkoła 
Pływania „SWIM SPORT”,  MLECZARNIA Bażano-
wice, PIEKARNIA Goleszów, Cukiernia „ DELICJE”, 
Kosmetyczka „BASIA” Goleszów, USTRONIANKA, 
Pub „ANGEL'S” Ustroń, Restauracja „TETTE A TET-
TE”, „CHATA OLIMPIJCZYKA” Wisła, „ZIPPY” Go-
leszów, „AGROPOL” Goleszów, DIEHL METERING 
Bażanowice, ŚLUSARSTWO J. Niemiec Goleszów, EL-
POL J. Polok Goleszów, GOSPODARSTWO  L. Nie-
miec Godziszów.

 Czas na pikniku przebiegł szybko i miło. Dzięku-
jemy wszystkim za wysiłek włożony w jego przygoto-
wanie i życzymy rodzicom i ich pociechom udanych 
wakacji.

Tekst Urszula Juroszek
Foto Przedszkole Goleszów

Piknik Rodzinny w goleszowskim przedszkolu
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Pod koniec roku szkolnego każda klasa z naszej szkoły wraz ze swoim wychowawcą wyrusza na wycieczkę różnymi szlakami 
wiodącymi przez polskie miasta, miasteczka, góry. W tym roku klasy czwarte udały się do dawnej stolicy Polski – Krakowa. Pierw-
szym punktem naszego programu było przejście „Drogą Królewską” ze zwiedzaniem ulicy Kanonicznej i Grodzkiej z kościołami św. 
Andrzeja, św. Piotra i Pawła, O.O. Franciszkanów, Pałacu Arcybiskupów, Collegium Maius, aż doszliśmy na Rynek Starego Miasta. 
Następnie mogliśmy zobaczyć podziemia Krakowa i usłyszeć, jak to kiedyś bywało...

Potem było „na słodko”, bo udaliśmy się do fabryki cukierków „Ciuciu Cukier Artist”, gdzie zobaczyliśmy nie tylko, jak produkuje 
się lizaki, ale sami mogliśmy podobne wykonać i oczywiście zdegustować. Każdy z nas otrzymał także słodki upominek w postaci 
cukierków oraz Certyfikatu Młodego Karmelarza. Ostatnim punktem naszego programu było Wzgórze Zamkowe – tam zwiedzali-
śmy Komnaty Królewskie, dziedziniec i pozostałości murów obronnych. Wysłuchaliśmy licznych ciekawostek i historii związanych 
nie tylko z samym Wawelem, ale i całym Krakowem. Tekst i foto Dorota Wisełka

Nazwa zawarta w tytule kojarzy się większości czytelnikom „Panoramy Go-
leszowskiej” z wycieczkami po górskich gminach sąsiadujących z naszą – Bren-
ną, Ustroniem czy Wisłą. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że i w naszej 
gminie znajduje się ta obszarowa forma ochrony przyrody. Park Krajobrazo-
wy Beskidu Śląskiego utworzono w 1998 roku. W Gminie Goleszów obejmuje 
on fragmenty sołectw Leszna Górna i Cisownica. Na jego terenie znajdują się 
m.in.: góra Ostry przynależąca do Beskidu Śląskiego oraz fragmenty Pogórza 

Cieszyńskiego ze znaczną częścią góry Tuł i rezerwatem cisów „Zadni Gaj”. Zamierzeniem twórców parku była ochrona cennych 
przyrodniczo siedlisk zarówno lasów, zarośli jak i łąk będących ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jako 
że i Tuł, i rezerwat „Zadni Gaj” planujemy przybliżyć Szanownym Czytelnikom w kolejnych artykułach dziś kilka zdań poświęcimy 
górze Ostry.

Góra Ostry ma 709 m n.p.m. wysokości i jest najwyższym punktem Gminy Goleszów. Jak to 
bywa „na pograniczu” budowa geologiczna tego wzniesienia jest różnorodna. Skutkuje to wystę-
powaniem licznych osuwisk, bardzo stromych zboczy, a nawet w partii przyszczytowej niewielkich 
wychodni skalnych. Mimo iż dominują w drzewostanie nasadzone dawniej sztuczne świerczyny, 
to można tu spotkać liczne chronione rośliny. Należą do nich m.in. goryczka trojeściowa, storczyk 
kukułka Fuchsa czy ciekawy pasożyt lepiężników - zaraza żółta. Łąki na granicy lasu u podnóża 
góry Tuł są miejscem występowania pięknej rośliny – mieczyka dachówkowatego – dzikiego kuzy-
na naszych ogrodowych mieczyków zwanych także gladiolami.

Góra Ostry to nie tylko najwyższe, ale zapewne również najbardziej dzikie miejsce w naszej 
gminie. Znaczne oddalenie od siedzib ludzkich, puszczański charakter sprawiają, że jest to siedli-
sko bardzo atrakcyjne dla wielu gatunków zwierząt. Można tu spotkać większość naszych kręgow-
ców leśnych. Od typowych ptaków leśnych jak liczne dzięcioły, po duże ssaki kopytne jak jelenie. 
W trakcie migracji pojawiają się tu nawet duże drapieżniki, wilk czy niedźwiedź. 

Tomasz Beczała, Damian Chmura

„Kraków dawniej i dziś” – wędrówka po mieście 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 
w Gminie Goleszów

Mieczyk dachówkowaty

Góra Ostry - widok z Tułu
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25 maja br. odbył się Rajd Młodzieżowy „Szlakami Gminy 
Goleszów”. Cykliczna impreza skierowana jest do uczniów szkół 
podstawowych Gminy Goleszów.

W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 300 uczestni-
ków z Goleszowa, Bażanowic, Dzięgielowa i Cisownicy. Co roku 
Gminne Koło PTTK nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie wraz Gminą 
Goleszów organizują rajd dla dzieci – mówi Tomasz Lenkiewicz 
z Urzędu Gminy Goleszów.

Celem rajdu jest zapoznanie uczestników z walorami tury-
stycznymi, historycznymi i krajoznawczymi naszej gminy, promo-
wanie aktywnego spędzania czasu wolnego, bez komputera, Inter-
netu i używek – dodaje Zenon Sobczyk ze „Ślimoków”.

Na mecie rajdu na dzieci czekała niespodzianka – „Sznupek” 
(maskotka Śląskiej Policji), który w towarzystwie rzecznika pra-
sowego cieszyńskiej policji Rafała Domagały rozdawał dzieciom 
odblaski oraz namawiał do aktywnego, bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego, bez dopalaczy, alkoholu i innych używek.

Co roku w innym miejscu wyznaczana jest meta rajdu. 
Uczniowie, wraz ze swoimi nauczycielami, szlakami turystycz-
nymi i spacerowymi podążają na metę rajdu, gdzie otrzymują 
posiłek oraz uczestniczą w konkursach ze znajomości wiedzy 
na temat Gminy Goleszów i całego Śląska Cieszyńskiego. Tym 
razem zostały przeprowadzone dwa konkursy: dla dzieci (w tej 
kategorii przyznano 6 nagród) oraz dla nauczycieli (odgadnięcie 
jakie miejsca/budynki znajdują się na starych zdjęciach/pocz-
tówkach). Zwycięzców prezentujemy poniżej.

Dzieci
1. Szymon Kluz SP Cisownica
2. Angelika Pastor SP Cisownica
3. Natalia Sobolewska SP Goleszów
4. Dawid Niemiec SP Goleszów
5. Aleksandra Hankus SP Dzięgielów
6. Jakub Gruszczyński SP Cisownica

Nauczyciele:
1. SP Cisownica
2. SP Goleszów
3. SP Dzięgielów

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, 
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Pre-
zes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Jacek Tyczkow-
ski, Zenon Sobczyk Prezes Koła PTTK „Ślimoki”.

Nad organizacją imprezy z ramienia organizatorów czuwali: 
Jan Cichy, Jerzy Niemczyk, Stanisław Cieślar, Paweł Szarzec, Ha-
lina Johnsen, Joanna Mądry i Tomasz Lenkiewicz.

Zakończenie rajdu odbyło się w restauracji „Pod Tułem” 
w Cisownicy, a środki na organizację imprezy pochodziły 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

Redakcja „Panoramy” 
Foto Zenon Sobczyk

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Kolejny rajd za nami
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Z wizytą w Sandomierzu
Niecodzienną wizytę odbyli członkowie oraz sympatycy Lo-

kalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”, którzy w ramach tzw. 
obserwacji dobrych praktyk przebywali na Ziemi Sandomierskiej 
w dniach 28-30 maja br. 

Pomysły na wykorzystanie środków finansowych były różne, od 
zagospodarowania placów, stworzenie izb regionalnych, poprzez 
organizację warsztatów, kursów, imprez, obozów fitness, plenerów, 
aż po budowę mieszkań dla młodych osób opuszczających domy 
dziecka, orliki, czy powstanie ogromnej hali skupiającej inwestorów 
branży sadowniczej i przetwórstwa owocowego z tego terenu, posia-
dającej sortownię jabłek oraz chłodnię do przechowywania owoców 
w odpowiednich warunkach.

Podczas tych trzech dni zobaczyliśmy innowacyjne projek-
ty, gdzie nieograniczony potencjał ludzkich chęci i możliwości, 
oczywiście przy wsparciu finansowym z Unii daje rewelacyjne efekty. 

Powstały szlaki w zależności od predyspozycji turystycznych: 
agroturystyczny, aktywny, artystyczny, przygody, winiarski, literacki, 
apetyczny oraz pątniczy. W większości to właśnie lokalni przedsię-
biorcy i organizacje pozarządowe podjęli przedsięwzięcia mające na 
celu zaspokojenie potrzeb odwiedzających.

Sandomierski Szlak Jabłkowy skupia gospodarstwa agrotury-
styczne i pensjonaty, które proponują ekologiczne produkty rolne 
wraz z pobytami czy szkoleniami w tym urokliwy zakątku  Polski. 
Udało się to wszystko dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Sandomierskiej.

Dzięki aktywności mieszkańców i samorządu lokalnego po-
wstały również liczne kompleksy sportowe, odnowiono obiekty 
zabytkowe, doposażono świetlice, zakupiono sprzęt komputerowy, 
stworzono serwerownie i centrale, powstały pomniki i domy pamię-
ci. Wydawnictwo broszur, prospektów oraz folderów także zostało 
sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cały wachlarz zrealizowanych projektów podniósł jakość życia 
lokalnej społeczności, przyczyniając się do ogólnego rozwoju tego 
terenu.

Grupa ponad 40 osób, z prezesem Jerzym Szalbotem i dyrekto-
rem biura Dominiką Tyrną, miała możliwość zwiedzenia Sandomierza i okolic, spotkania się z przedstawicielami urzędów, zaznajo-
mienia z projektami i obejrzenia przeprowadzanych tam inicjatyw. To był ciekawy czas, spędzony na obserwacji wysoce wykorzysta-
nego ludzkiego potencjału.

Przed nami kolejny budżet i kolejne rozdanie funduszy z LGD „Cieszyńska Kraina”. Mam nadzieję, że skorzystamy z pojawiają-
cych się możliwości i nie braknie pomysłów, by aplikować o środki finansowe. Ziemia Cieszyńska jest równie kreatywna jak Sando-
mierska, a może i bardziej.

Bieżące informacje o działalności naszej LGD i dotacjach znajdziemy na www.cieszynskakraina.pl MSF

Uczestnicy wizyty studyjnej w Sandomierzu

Część procesu przechowywania owoców

Sadownicze zagospodarowanie powierzchni



30 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy odbył się festyn szkol-
ny zorganizowany przez Radę Rodziców i dyrekcję oraz pracowników szkoły. Piknik rozpoczął się od 
zmagań sportowych w piłce ręcznej i nożnej. Odbył się też pokaz wykorzystania sprzętu strażackiego 
tamtejszej jednostki OSP - cięcie starych rowerów. Z kolei na sali gimnastycznej uczniowie wzięli udział 
w zmaganiach na torze przeszkód.

Wśród atrakcji, które czekały na uczestników, było własnoręczne robienie, ozdabianie i puszczanie 
latawców.  Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy prezentowało stoisko, przy którym można było wziąć 
udział w konkursie wiedzy ze znajomości gwary, pieśniczek, zabytków, starego sprzętu czy przyrody. Po-
nadto dzieci korzystały z placu zabaw, brały udział w przeróżnych zabawach sportowych, zdobywając na-
grody. Zadbano również o część gastronomiczną, suto zaopatrzony bufet i grill serwował prawdziwe rary-
tasy. Fundusze zebrane podczas imprezy wykorzystane zostaną na potrzeby dzieci uczących się w szkole. 

W pikniku uczestniczył Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar i Przewodniczący Rady Gminy Go-
leszów Bogusław Konecki.

Redakcja „Panoramy”
Foto Tomasz  

Lenkiewicz

Fotoreportaż  
na www.goleszow.pl

Piknikowo w Cisownicy



czyt. str. 17

Zwycięskie sołectwo Godziszów, fotoreportaż na www.goleszow.pl 



czyt. str. 17



Taki tytuł nosił konkurs logopedyczny, jaki odbył się 11 maja br. w dzięgielowskim przedszkolu. Wzięli 
w nim udział wychowankowie z wszystkich czterech oddziałów Przedszkola Publicznego w Goleszowie. 
Każdy oddział reprezentowała czwórka dzieci, które recytowały wiersze w dwóch kategoriach wiekowych: 
młodszej - przedszkolaki 3 i 4-letnie oraz starszej 5 i 6-letnie. Zadaniem dzieci było zaprezentowanie swoich 
umiejętności językowych przed publicznością oraz komisją konkursową w składzie:  dyrektor przedszkola 
Halina Szczypior, dyrektor szkoły Katarzyna Bogdał, zastępca wójta - Grażyna Porębska-Jochacy, logopeda 
Aleksandra Wrońska-Żelazny. 

Przedszkolaki popisały się odwagą i świetną pamięcią, a nawet zdolnościa-
mi aktorskimi, pomogły im w tym rekwizyty i barwne stroje przygotowane 
przez rodziców i wychowawców. 

Przed konkursem dzieci mogły obejrzeć scenkę rodzajową przygotowaną 
przez panie z Dzięgielowa pt.: „Pani nauczycielka i Murzynek Kofi, co mówić 
po polsku nie potrafi”, która rozbawiła publiczność do łez. Podczas przerwy 
przedszkolaki wspólnie zatańczyły taniec „Czekolada”, a w trakcie narady ko-
misji dzieci zostały zaproszone za słodki poczęstunek.
Laureaci 
 Grupa młodsza:

  I miejsce Kornelia Bosek (Cisownica)
  II miejsce Oliwia Czarnecka (Bażanowice)
  III miejsce Justyna Rycko (Goleszów) 

 Grupa starsza: 
  I miejsce Dawid Cieślar (Dzięgielów)
  II miejsce Paweł Beczała (Bażanowice)
  III miejsce Adam Powojewski (Dzięgielów)
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do re-

alizacji konkursu a szczególnie: rodzicom, dzieciom i wychowaw-
com oraz księdzu Mateuszowi Kierczakowi, Bartoszowi Żelaznemu 
oraz państwu Annie i Wacławowi Hanzlom. 

Tekst Anita Sałaciak,  Foto Przedszkole Dzięgielów  
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

„Łamiemy języki, recytując wierszyki”



Panorama Goleszowska – czerwiec  2015 17

13 czerwca w Puńcowie odbył się Piknik Sportowy Gminy 
Goleszów. W rywalizacji wzięło udział 11 sołectw. Zawodni-
cy poszczególnych sołectw rywalizowali w 8 konkurencjach. 
Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej został Godziszów, który wy-
przedził Kozakowice i Kisielów. Poniżej przedstawiamy wyniki 
w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

Klasyfikacja drużynowa w punktach:

1. Godziszów 103 
2. Kozakowice 88
3. Kisielów 86
4. Puńców 64
5. Cisownica 64
6. Goleszów Górny 56
7. Goleszów Dolny 52
8. Dzięgielów 39
9. Bażanowice 28
10. Goleszów Równia 21
11. Leszna Górna 21

W przypadku, gdy sołectwa zdobyły identyczną liczbę punk-
tów o kolejności zdobytego miejsca decydowała większa ilość 
wyższych miejsc zajęta przez dane sołectwo w poszczególnych 
konkurencjach.

Trzy najlepsze sołectwa otrzymały puchary, a Godziszów 
dodatkowo nagrodę Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajca-
ra w wysokości 2 tys. złotych.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach
Tor przeszkód dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

1. Maciej Szarzec – Puńców
2. Bartosz Grzegorz – Kozakowice
3. Mateusz Młotek – Puńców

Tor przeszkód dla uczniów klas IV – VI szkół podsta-
wowych

1. Adrianna Żebrowska – Godziszów
2. Jakub Piwowarczyk – Godziszów 
3. Robert Ryś – Godziszów

Bieg z oponą traktorową (mężczyźni)
1. Wojciech Herzyk – Godziszów 
2. Marek Łomozik – Kozakowice
3. Marcin Pinkas – Godziszów

Rzut dętką samochodową (kobiety)
1. Natalia Karpińska – Kozakowice
2. Agata Stanieczek – Goleszów Górny
3. Justyna Cieślar – Cisownica

Rzut gumowcem (kobiety)
1. Joanna Molin – Cisownica
2. Natalia Karpińska – Kozakowice
3. Dorota Kotela – Puńców

Bieg z kegami (mężczyźni)
1. Sebastian Konieczny – Godziszów
2. Paweł Szalimowski – Goleszów Górny
3. Wojciech Herzyk – Godziszów

Siatkówka plażowa (open)
1. Kamil Habarta – Godziszów
2. Jarosław Szczyrba – Godziszów
3. Marek Olszewski – Kisielów

Tenis ziemny (open)
1. Jarosław Szczyrba – Godziszów
2. Kamil Habarta – Godziszów 
3. Rodzina Krużołków – Kozakowice (trzy osoby z tej rodzi-

ny uzyskały identyczną ilość punktów, sędziowie zadecydowali, 
że nie będzie dogrywki, a nagroda powędruje do rodziny Kru-
żołków).

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przygotowano 
dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczali: Wójt Gminy Gole-
szów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów 
Bogusław Konecki oraz Członek Zarządu LKS „Tempo” Puńców  
Jan Morys.

Na uczestników imprezy czekały atrakcje m.in. pokaz zum-
by, pokaz tresury psa służby celnej, zabawy i konkursy związane 
z segregacją śmieci.

Głównymi organizatorami imprezy była Gmina Goleszów 
i LKS „Tempo” Puńców, zaś współorganizatorami OSP Puńców 
i sołectwo Puńców.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: „Głos Ziemi 
Cieszyńskiej” i Portal Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl.

Po zakończonym pikniku rozegrano derby piłkarskie LKS 
„Tempo” Puńców – LKS Goleszów, które zakończyły się wyni-
kiem 1:2. Po spotkaniu piłkarskim odbył się festyn.

Tomasz Lenkiewicz

Zwyciężył Godziszów

Konkurencja toczenia opony traktorowej
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Sukcesy literackie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie
Oliwia Kaczmarczyk z  kl. IV i Maja Glajcar z  kl. V zostały laureat-

kami tegorocznej VI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego 
z cyklu „Zostań pisarzem z…” pn. „Całkiem straszne kryminałki”,  zor-
ganizowanego przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. 

1 czerwca br. uczennice wzięły udział w uroczystym spotkaniu, 
podczas którego otrzymały nagrody, a także miały możliwość uczest-
nictwa w warsztatach detektywistycznych, które poprowadził Dariusz 
Rekosz - twórca licznych powieści kryminalnych dla młodzieży.

Uczennica klasy V - Sonia Kobiela wzięła udział w literackim kon-
kursie historycznym „Wakacje Ślązaków - podróże dawniej i dziś” orga-
nizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie oraz Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. 

W kategorii „Wspomnienia z wakacji” uzyskała II miejsce. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło się w Cafe Muzeum w Cieszynie 
29.05.2015 r.

Sylwia Macihorska
SP Dzięgielów

Oliwia Kaczmarczyk i Maja Glajcar  
z Dariuszem Rekoszem

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” organizowany przez GOK Świnna jest okazją do rozwijania pasji, 
talentów i umiejętności połączonych ze zdobywaniem nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Konkurs ten promuje nasze 
piękne Beskidy, ich walory przyrodnicze, turystyczne, historyczne i kulturalne. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 
7000 osób z Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Ukrainy. Ocena prac przebiegała w  następujących kategoriach wiekowych: do 
6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-14 lat, 15-18 lat i powyżej 18 lat. W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się uczniowie SP 
Cisownica: Gloria Wałach i Jakub Drózd, którzy zajęli II miejsca za wykonanie prac przestrzennych techniką origami. Dominika 
Gala – zajęła II miejsce prezentując medal „Za zdobycie Korony Beskidów”, a Dominika Chrapek – III miejsce za pracę przestrzen-
ną – „Moje gospodarstwo”. 

Opiekun konkursu Beata Pieńkowska

XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”

Sonia Kobiela
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Publikacja z okazji 100-lecia nowego Kościoła Parafialnego  
pw. św. Michała Archanioła

Dom parafialny „Czytelnia” przy Parafii 
Rzymskokatolickiej w Goleszowie zachowu-
je lokalne dziedzictwo kulturowe. Żyje dzięki 
Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dziś, w pięk-
ny, piątkowy, wieczór 29 maja 2015 r. oddycha 
kolejnym wydarzeniem. Żyje promocją „Albu-
mu”. Ludzie skrzyknęli się, zmobilizowali, aby 
upamiętnić 100-lecie nowego Kościoła Para-
fialnego pod wezwaniem świętego Michała 
Archanioła w Goleszowie i zapisać w pięknej 
księdze czas miniony, pokazać portrety ludzi, 
o których warto wiedzieć i pamiętać.

W zamyśle pomysłodawcy, księdza prałata 
Adama Drożdża, był skromny, na miarę moż-
liwości, kilkustronicowy folder. Sam jubilat, bo 
od 30 lat patronujący duszpastersko społeczno-
ści, zaświadcza o pozytywnych przemianach, 
jakie dokonują się w tak bardzo zróżnicowa-
nym środowisku, w pejzażu oraz w sercach 

i umysłach ludzi tu mieszkających. Wydanie więc wspólnymi siłami ponadstustronicowego „Albumu” pokazuje dobitnie, że mimo wielu 
trudów i nieoczekiwanych zdarzeń można dokonać spraw nieprzeciętnych. Dlatego głośno można mówić o zwycięstwie, o sukcesie pu-
blikacji, która ma charakter historyczno-dokumentalny i zarazem edukacyjny, bo jak wyraził się jeden z uczestników uroczystości Album 

przybliża otoczenie i miejsce, w którym żyjemy i mieszkamy, a także kształtuje naszą 
świadomość społeczną, uwrażliwiając jednocześnie na podejmowanie wspólnych zadań 
między parafianami naszych różnych wyznań.

Rangę wydarzenia potwierdzili swoją obecnością Wójt Gminy Goleszów Krzysz-
tof Glajcar wraz z małżonką i jego zastępczyni Grażyna Porębska-Jochacy. Wśród za-
proszonych gości byli i cisi bohaterowie tego niecodziennego dla wsi przedsięwzięcia, 
jakim stała się praca nad „Albumem”: Ewelina Bachul, Iwona Bachul i Jerzy Klimczak. 
Ich niewidoczna dla czytelnika praca skupiała się wokół fundamentów administracyj-
nych, nad wnioskami, aby LGD „Cieszyńska Kraina” miała podstawy do dofinansowa-
nia przedsięwzięcia.

Edytorsko publikację dopracowali Renata Kubok i Kazimierz Heczko, aby dzieło 
mogło być już fizycznie sfinalizowane w bielskiej drukarni „Dimograf”.

Toast, brawa i słowa wdzięczności należą się wszystkim zaangażowanym w ten 
projekt.

Interesująco wypowiadali się, już w bezpośredniej bliskości z publicznością, sami 
autorzy publikacji i ci wszyscy, którzy dołożyli starań w przygotowaniach do promocji 
książki. 

Jedną z nich była seniorka, poetka z Cisownicy - Te-
resa Waszut, faktycznie i emocjonalnie związana z życiem 
duchowym w gminie. 

„Album” pomyślany jest o przyszłych pokoleniach. 
To najmłodsze, dziewczęcy zespół pod artystycznym kie-
rownictwem Grzegorza Dariusza Gołysznego, uświetnił 
swoimi występami promocyjny wieczór. Ich opiekun jest 
przekonany, że to właśnie oni, raczący publiczność kon-
certem polskich piosenek i poezją, wychowani na dobrych 
wzorcach, będą kontynuatorami powierzonego im kultu-
rowego dzieła. 

Stanisław Malinowski Wystąpienie wójta Krzysztofa Glajcara

Grzegorz Dariusz Gołyszny wraz z ks. Adamem Drożdżem witający gości

Publikacja ze środków unijnych
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Ludowy Zespół Sportowy w Godziszowie cz. 9
W latach 1956/57, a następnie w roku 1960 pojawiły się pierw-

sze symptomy świadczące o tym, że powoli wyczerpują się pomysły 
na dalszą działalność w ramach dotychczasowych struktur pracy 
koła. Chwilowo zagubiona została Księga protokołów, o czym po 
raz pierwszy dowiadujemy się z protokołu z dnia 1 czerwca 1958 r. 

W celu kontynuacji zapisów z posiedzeń założona została dru-
ga Księga protokołów. Sprawa ta po raz kolejny poruszona została 
na zebraniu w dniu 3 maja 1958 r. Po latach możemy się cieszyć, że 
pierwsza księga odnalazła się, ale protokoły z lat 1956/58 nie zosta-
ły uzupełnione. Z protokołu nr 2 (3 maja 1958) wynika, że były one 
wpisywane w brulionach. Pomimo tego udało się chociaż w przy-
bliżeniu dokonać rekonstrukcji kolejnych zmian w kole. Niemniej 
jednak życie koła toczyło się swoimi torami. Niestety, druga Księga 
protokołów nie zachowała się w najlepszym stanie. 

Na walnym zebraniu 1 czerwca 1958 r. (niedziela) przystąpio-
no do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania, którymi 
zostali Władysław Byrtek i Jan Smyczek. Oprócz braku protoko-
łów poruszono sprawę skoczni narciarskiej oraz rozgrywek pił-
karskich. Powołany został nowy zarząd w składzie: Emilia Moty-
ka – przewodnicząca, Stanisław Goliasz – z-ca przewodniczącego, 
Jan Lach – sekretarz, Władysław Byrtek – gospodarz, Jan Jaworek 
– skarbnik i Józefa Franek jako członek zarządu. Do koordynacji 
prac w poszczególnych sekcjach powołani zostali: Karol Wantulok 
– lekka atletyka, Paweł Jaworski – piłka nożna, Stanisław Goliasz 
– narciarstwo i Jan Lach – siatkówka. Rozważano również sprawę 
powołania w przyszłości sekcji tenisa stołowego i kółka teatralne-
go. Po głębszych przemyśleniach okazało się jednak, że z uwagi na 
brak miejsca na prowadzenie zajęć czasowo zrezygnowano z wdra-
żania tego pomysłu w życie. 

Z zachowanego planu pracy na rok 1958 możemy się zorien-
tować, że ukierunkowany on został w czterech grupach tematycz-
nych: praca społeczna, praca kulturalna, treningi poszczególnych 
sekcji i udział w zawodach. 

W ramach pierwszego działania przewidziano m. in. przebu-
dowę skoczni narciarskiej, o której wspominano już kilka razy przy 
różnego rodzaju zebraniach, a ponadto budowę boiska do siatków-
ki oraz bieżni i piaskownicy do skoków. 

Szeregi LZS-u zasilały kolejne pokolenia godziszowian. W swo-
jej pracy wracano do niektórych pomysłów sprzed kilku lat. Tak 
było w zakresie pracy kulturalnej. W planie pracy przewidywano 
odegranie kolejnej sztuki, organizację wycieczki i festynu sporto-
wego. W trakcie festynu zaplanowany został wyścig kolarski, mecz 
oldboyów oraz, jak to ujęto, „inne niespodzianki”. Uczestnictwo 
w zawodach zaplanowano według kalendarza imprez sportowych 
powiatu cieszyńskiego. Podziwiać należy zaangażowanie działaczy 
w zakresie organizacji imprez na terenie wsi. Obecnie piknik gmin-
ny jest imprezą o charakterze masowym dla naszych mieszkańców. 
A wówczas plan imprez LZS „Chełm” na rok 1958 rozpisany był 
na cały rok. Rozpoczynał się w marcu, a kończył w grudniu. Obej-
mował dziewięć dyscyplin sportowych. Były to – narciarstwo, ko-
larstwo, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, piłka nożna, udział 
w spartakiadzie gromadzkiej i powiatowej w zawodach w tenisie 
stołowym i rozgrywkach w szachach. 

W Planie Pracy koła rozpisane zostały wszystkie dyscypliny 
sportowe, które zamierzano zrealizować. Wymienia się w nim m. 
in. organizację 23 marca zawodów o tytuł mistrza LZS Chełm na 
rok 1958 w postaci biegu płaskiego na 6 km, a 30 marca biegu zjaz-
dowego. Natomiast na 14 września zaplanowano udział w wyścigu 
o Puchar przechodni Redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, a na 13 

lipca udział w zawodach lekkoatle-
tycznych o tytuł mistrza LZS „Chełm” 
w różnych dyscyplinach sportowych. 
W dyscyplinie zwanej „o tytuł siłacza 
wiejskiego” przewidzianej na okres od 
2 listopada do 31 grudnia zaplanowa-
no podnoszenie ciężarów. 

W czerwcu i grudniu 1958 r. zor-
ganizowane zostały mistrzostwa LZS 
„Chełm” w szachach, a 21 grudnia 
w kalendarzu imprez powiatowych 
znalazła się Zimowa Spartakiada Po-
wiatowa LZS w Wiśle. Natomiast 28 
grudnia działacze tutejsi w planie 
pracy przewidzieli, pewnie zgodnie 
z przyjętym harmonogramem imprez 
powiatowych, Powiatowe Mistrzostwa 
LZS na rok 1958. Czy wszystkie one 
się odbyły w przewidywanym czasie, i ilu zawodników z tutejsze-
go LZS-u wzięło w nich udział, tego dzisiaj nie ustalimy. Chociaż 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej” w nume-
rach 37 i 38 z września 1958 r. infor-
mował o planowanym na 5 paździer-
nika III Wyścigu Kolarskim „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej” oraz przebiegu 
jego trasy. Z ciekawostek należałoby 
zauważyć, że w wyścigu zapowiedzie-
li swój udział znani wówczas kolarze 
Bogusław Fornalczyk i Władysław 
Rudkowski oraz zawodnicy z Czecho-
słowacji, którzy zresztą sprawili naj-
większą niespodziankę. Wyścig odbył 
się na trasie 50 i 100 km, z metą na sta-
dionie „Stali” Cieszyn. Uczestniczyło 
w nim 239 kolarzy. Niestety, nie wia-
domo z jakich przyczyn, ale zapowia-
dane sławy kolarstwa nie stawiły się na 
starcie, a jak podał w kolejnych nume-
rach 40 i 41 GZC końcową klasyfika-
cję wygrali na obu dystansach zawodnicy zza miedzy. W pierwszej 
dziesiątce na dystansie  56 km znaleźli się Kazimierz Zubek i Jan 
Wybraniec z LZS Cieszyn. Warto jednak podkreślić, że Redakcja 
GZC, składając podziękowania 
licznym sponsorom i organiza-
torom tej imprezy, wymieniła 
również nazwisko Leszka Fran-
ka, pochodzącego z Godziszowa, 
który w latach 1950/54 należał do 
grona tutejszych działaczy LZS. 

Wydawać się może, że 
w obecnych czasach takich im-
prez jest sporo. No tak, ale żyjemy 
w dobie telewizji i komputerów, 
a  wówczas młodzież zdana była 
na poszukiwanie rozrywek we 
własnym zakresie. 

W kolejnym protokole z dnia 
3 maja 1958 r. znajdujemy infor-
mację, że z powodu nieprzygotowania się przewodniczącej koła, 

Jan Jaworek.  
Od 19.02.1956 do 

24.05.1959 skarbnik koła 
(zdjęcie dostarczono osobiście)

Paweł Jaworski.  
Od 01.06.1958  

do zakończenia działalności 
koła, kierownik Sekcji Piłki 

Nożnej (zdjęcie żona Wanda)

Czesław Gaszek,  
członek koła odpowiedzialny  
za prowadzenie stanowiska  

strzeleckiego (zdjęcie syn Sławomir)
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sprawozdanie z dotychczasowej pracy zdał sekretarz koła Jan Lach. 
Zwrócono też uwagę na brak systematyczności sporządzania pro-
tokołów z zebrań oraz problemy z opłacaniem bieżących składek 
członkowskich. 

W związku z tym, zarzucano komisji rewizyjnej, że pomimo 
upływu pięciu miesięcy od wyborów nic w tej sprawie nie zrobiła. 
Na kolejnym zebraniu padła propozycja urządzenia festynu spor-
towego. Protokół z zebrania podpisał sekretarz koła Jan Lach. I tak 
stopniowo zbliżamy się do zakończenia pracy w tutejszym LZS. 

Pomimo że zasada kadencyjności władz klubu wydaje się być 
dobrze postrzegana, niektórzy działacze oceniali, że coraz częściej 
występowały braki współpracy kierowników poszczególnych sek-
cji z zarządem koła. Uczestniczący w zebraniu sołtys Motyka od 
siebie dołożył też kilka gorzkich słów. Nowym przewodniczącym 
wybrany został Jerzy Kuczera. Na zakończenie rozdano dyplomy 
za udział w zawodach narciarskich „Mistrzostwa LZS Chełm” za 
rok 1958. 

Kolejne zebranie 17 maja 1958 r. (sobota) zwołane zostało 
z powodu planowanego w najbliższym czasie festynu. Dokonano 
podziału zadań, które skrupulatnie odnotował sekretarz Jan Lach, 
a przedstawiały się one następująco: za przygotowanie niezbędnych 
zezwoleń odpowiedzialnością obarczono Józefę Franek, załatwie-
niem orkiestry miał się zająć Gustaw Tomica, ustawienie podium 
zlecono Jerzemu Kuczerze, przygotowanie światła powierzono 
Pawłowi Cieślar, pobieranie biletów wstępu zlecono  Gustawowi 
Tomicy za tzw. wstępy lotne odpowiedzialny został Stanisław Ga-
szek, za przygotowanie i rozprowadzanie losów Jan Jaworek, za 
opracowanie i rozplakatowanie afiszy informujących o festynie Jan 
Lach, za sprzedaż wina Jan Lach, sprzedaż piwa Władysław Byrtek, 
bufet słodki obsługiwać miała – Krużołkowa, za prowadzenie sta-

nowiska z wiatrówkami i strzelanie odpowiadał Czesław Gaszek, zaś 
bufet z kiełbasą prowadzić miał Jan Smyczek. 

Analizując informacje na temat ilości uczestników kolejnych 
zebrań, mam wrażenie, że stopniowo zmniejsza się ich ilość. Powo-
li też zamiera zainteresowanie LZS-em. Młodzież dorasta. Niektó-
rzy wyprowadzają się z Godziszowa, inni wyjeżdżają na studia lub 
otrzymują nakazy pracy z dala od swojego miejsca zamieszkania. 

W pięciu klasach w roku szkolnym 1957/58 godziszowską szko-
łę kończy 36 uczniów. Zajęcia dla nich prowadzili kierownik szkoły 
Adam Sikora i nauczycielka Józefa Mateja. W czasie zbliżających się 
wakacji zachodzą jednak kolejne zmiany organizacyjne w tej placówce. 

Z dniem 1 września z powodu małej ilości uczniów zlikwidowa-
na została nauka w klasie piątej, a uczniowie tego rocznika kontynu-
owali naukę w szkole zbiorczej w Goleszowie. Godziszowska szkoła 
z dniem 1 września liczyła 29 uczniów. Na własną prośbę odeszła 
również na emeryturę nauczycielka Józefa Mateja. Kierownik szkoły 
pozostał sam do nauczania czterech klas. Młodzież tutejszej szkoły 
od lat przygotowywana była przez nich do uczestniczenia w życiu 
społecznym wsi. W dniu 8 czerwca 1958 r. uczniowie klas IV i V 
wzięli udział w święcie pieśni i tańca w Goleszowie, gdzie wystąpili 
z kilkoma pieśniami. Natomiast podczas zorganizowanej 31 grudnia 
1958 r. tradycyjnej „Choinki noworocznej” w tutejszej szkole zapre-
zentowali zebranym przygotowany repertuar w postaci śpiewu, de-
klamacji wierszy oraz gry towarzyskie. 

Powoli zaczynamy wchodzić w erę radia i telewizji oraz kina 
objazdowego. Jak już wkrótce się przekonamy, pod tym względem 
godziszowianie mogli się zaliczać do czołówki. To wszystko sprawi-
ło, że stopniowo zaczęło spadać zainteresowanie naszym LZS-em. 

Opracował Kazimierz Wisełka cdn. 
Plan pracy Koła LZS na rok 1958.

Plan imprez LZS na rok 1958.
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Dziecięce wędkowanie
30 maja br. w godz. od 15.00 – 17.00 na akwe-

nie „Ton” w Goleszowie przeprowadzone zostały 
z okazji Dnia Dziecka XVII Dziecięco-Młodzie-
żowe Zawody Wędkarskie.

W zawodach uczestniczyło 74 dzieci i młodzie-
ży z całego Powiatu Cieszyńskiego. 

Organizatorem zawodów było Towarzystwo 
Wędkarskie „TON” w Goleszowie.
Klasyfikacja końcowa:
Grupa wiekowa do 12 lat

1. Kamil Cienciała  - 1307 pkt.
2. Jakub Kubaczka  -  821 pkt.
3. Weronika Drabarczyk  -  491 pkt.
4. Mateusz Drabarczyk  -  445 pkt
5. Tymoteusz Cis  -  281 pkt
6. Natan Cis  -  217 pkt
7. Patryk Płoskonka  -  175 pkt
8. Bartek Szczypka  -  132 pkt

Grupa wiekowa 13 - 16 lat
1. Jakub Kubicjus  - 1307 pkt.
2. Dominik Mirota  -  965 pkt
3. Karolina Obracaj  -  584 pkt.
4. Łukasz Obracaj  -  555 pkt
5. Mateusz Szczypka  -  285 pkt
6. Paweł Drabarczyk  -  190 pkt
7. Grzegorz Winiarski  -  189 pkt
8. Sandra Cieślar  -  149 pkt

Klasyfikacja największej złowionej ryby
1. Grzegorz Winiarski  - karp 55 cm długości
Na uwagę zasługuje fakt, iż zwycięzcy obu grup wiekowych 

uzyskali identyczną sumę punktów (1307pkt, co w przelicze-
niu na metry daje wynik 13m i 7cm w zsumowanej długości 
złowionych ryb), przy czym w grupie młodszej zwycięzca zło-
wił 61 ryb natomiast w grupie starszej 58 szt. – gratulacje!

Wszyscy startujący otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze 
ufundowane przez sponsorów. Zwycięzcy dodatkowo otrzy-
mali puchary i dyplomy.

Udział w zawodach był bezpłatny.
Zawody sponsorowali:

- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Goleszów,
- Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów,
- Barbara Mizia,
- Karol Hławiczka,
- Grzegorz Śliż,
- Andrzej Ćwiartka,
- Jerzy Pęczkowski,
- Adam Żurawski,
- Jacek Ciemała,
- Stanisław Bujok,
- Tomasz Duda,
- Gmina Goleszów.

Fotoreportaż z zawodów można obejrzeć na naszej stronie 
internetowej www.nadtonem.teltom.com.pl

TW „TON w Goleszowie
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16 maja 2015 rok
Już w okresie zimowym Sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza 

TMZG planowała wiosenny wyjazd do afrykarium we Wrocła-
wiu wraz z odwiedzinami we Wrocławskim Ogrodzie Botanicz-
nym. Ogród i jego arboretum w Wojsławicach chcieliśmy zwiedzić 
w okresie rozkwitu różaneczników, takich jak azalie i rododendro-
ny. Ogromnie trudno jest trafić na ten krótki okres (około 3 tygo-
dni), ale udało się! 

Choć z Goleszowa ruszyliśmy o 5 rano, to pod kasą czekały już 
tłumy. Afrykarium, będące częścią wrocławskiego ZOO, jest obec-
nie w centrum zainteresowania wycieczek z całej Polski. Udało się 
jednak zakupić bilety i zaciekawieni nowością ekspozycji weszliśmy 
przez elektroniczną bramkę do środka, do jakby potężnego akwa-
rium, mającego 3 piętra.

Zwiedzając poziom środkowy, podziwiliśmy wiele ciekawych 
gatunków ryb. Wśród sztucznie utworzonych raf koralowych 
spoglądały na nas kolorowe okazy. Były też budzące grozę rekiny, 
o pięknej smukłej sylwetce oraz o ostrzegającej śmiałków, znanej 
nam z filmów grozy, płetwie grzbietowej.

Płaszczki natomiast, popisując się przed zwiedzającymi, wolno 
płynęły po dnie i nagle wyskakiwały po bocznej ścianie przepływa-
jąc nad naszymi głowami, nurkowały po drugiej stronie tego szkla-
nego tunelu i znów znikały na dnie, stając się niewidocznymi.

Ogromne żółwie i potężne hipopotamy mają paskudny zwyczaj 
– ogromnie brudzą wodę wokół siebie. Mnie osobiście bardzo po-
dobały się widoczne na dolnym piętrze, jakby spod wody, przebie-
rające nóżkami, kaczuszki. 

Właśnie tam można oglądać wszystkie wodne stworzenia w trzech 
wymiarach – z góry, w środku akwenu oraz jakby spod wody.

Uraczeni podwodnymi widokami pojechaliśmy do Wrocław-
skiego Ogrodu Botanicznego, który położony jest w środku miasta 
na tzw. Ostrowie Tumskim, pomiędzy Katedrą św. Jana Chrzcicie-
la a Kościołem św. Krzyża. Jest to oaza piękna i spokoju. Drugim 
po ogrodzie krakowskim, najstarszy ogród botaniczny w Polsce.  
Wchodzi on w skład Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Znajduje się tu, na powierzchni 7,4 ha, 11500 od-
mian roślin gruntowych i szklarniowych. Wędrowaliśmy zadbany-
mi alejkami, podziwiając zmieniające się jak w kalejdoskopie coraz 
to nowe, wspaniałe obrazy. Gra kolorów zmieszana z potężną daw-
ką intensywnego zapachu mijanych kwiatów przyprawiała o zawrót 

Współpracujące z nami Towa-
rzystwo Miłośników Ogrodnictwa 
w Cieszynie zorganizowało 22 maja 
br. wycieczkę pod nazwą „Szlakiem 
azalii”, której plan opracował były 
prezes, obecnie Honorowy Prezes 
cieszyńskiego towarzystwa, a głów-
ny animator wszelkich przedsię-
wzięć i akcji goleszowskiego TMZG 
– Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej, 
Adam Krzywoń. 

Z bazy autokarowej, w składzie 
17 osób, spragnieni podziwiania 
piękna roślin pojechaliśmy do Cie-
szyna po pozostałych uczestników 

Szlakiem azalii

głowy. Wspaniałe mostki i jeziorko to pozostałość po północnej 
odnodze Odry, zasypanej częściowo przez wojska napoleońskie. 
Skupiska wspaniale prezentujących się różaneczników tworzyły 
wstęp do tego, co nas czeka w następnej miejscowości, a mianowi-
cie arboretum w Wojsławicach, będącego filią Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 

Spacerując ścieżkami tego 62 ha obiektu, nie wiemy, czy patrzeć 
w lewo, czy w prawo: zewsząd otaczało nas morze kwiatów. Obec-
ny kształt arboretum nadał w 1880 roku śląski ziemianin Fritz von 
Oheimb, znawca roślin, który systematycznie gromadził nowe ga-
tunki roślin, zwłaszcza różaneczniki. Stały się one jego specjalizacją 
hodowlaną. Ohaimb zmarł w 1928 roku i został pochowany na te-
renie ogrodu. Właśnie tam odpocząłem na ławeczce naprzeciw na-
grobka twórcy tego piękna. W zadumie pomyślałem, że uzdolniony 
artystycznie właściciel patrzył na park jak na żywy obraz. Ramy sta-
nowiły między innymi potężne buki, sędziwe dęby o rozłożystych 
konarach i cisy o lśniących ciemnozielonych igłach. Perspektywę 
pogłębiały jasne drzewa liściaste, a kompozycję zamykały srebrzy-
ste świerki. Kępy drzew, krzewów i bylin wypełniające wnętrze „ob-
razu” zaprojektowane są w taki sposób, aby cieszyć oko o każdej 
porze roku.

Wędrując dalej wśród krętych uliczek i stawów usłyszałem pio-
senki harcerskie. Podążyłem w kierunku dochodzącego śpiewu i zo-
baczyłem grupę skautów, w słusznym już wieku, tańczących obok 
wigwamu wybudowanego jako schronienie w razie niepogody. 

Niespotykany to widok i wiele należałoby jeszcze napisać, aby 
oddać piękno tego zakątka naszej ojczyzny. Najlepiej to jednak 
przeżyć.

Albin Klimczak

Afrykarium, arboretum, ogród botaniczny
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Medycyna podróży to nowa dziedzina medycyny, której rozwój 
nastąpił wraz ze wzrostem zainteresowania podróżami i spędzaniem 
wakacji w coraz odleglejszych zakątkach świata. Warto więc skorzy-
stać z jej możliwości, aby przywieźć z podróży, zamiast kłopotów 
zdrowotnych, wspaniałe wspomnienia.

Wyjeżdżając w tropikalne zakątki świata, jesteśmy dużo bardziej 
narażeni na choroby zakaźne niż podczas wyjazdów w obrębie naszej 
strefy klimatycznej. Dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie 
do wyjazdu, które pozwoli zminimalizować ryzyko komplikacji zdro-
wotnych.

Niski poziom higieny oraz infekcje przenoszone przez owady 
i inne drobnoustroje mogą zakończyć się malarią, żółtaczką typu A lub 
urlopem spędzonym w hotelowej toalecie z tzw. „klątwą faraona”. 

To tylko przykłady nieprzyjemnych przygód, których każdy chciał-
by uniknąć. Większości chorób tropikalnych możemy uniknąć dzięki 
profilaktyce i przestrzeganiu kilku prostych zasad podczas wycieczki.

Przed wyjazdem koniecznie doczytajmy, na jakie choroby jeste-
śmy narażeni w kraju, do którego zamierzamy się udać i jakie powin-
niśmy podjąć środki zapobiegawcze.

Choroby tzw. brudnych rąk np.: żółtaczka pokarmowa - WZW A, 
dur brzuszny, czerwonka, cholera i biegunki podróżnych  przenoszą 
się drogą pokarmową poprzez brudne ręce, zanieczyszczoną żywność 
oraz wodę. 
Profilaktyka

Pić napoje firmowo zamknięte, nie korzystać z kostek lodu, nie 
spożywać soków wyciskanych przez ulicznych sprzedawców, pić na-
poje przez słomkę, unikać pokarmów zanieczyszczonych przez mu-
chy, jeść ryby, skorupiaki, mięczaki, algi dobrze wysmażone, nie spo-
żywać surowych warzyw i owoców (zakupione owoce umyć i obrać 
przed spożyciem), unikać nabiału, lodów, majonezu i jogurtów, myć 
ręce po korzystaniu z toalety i zawsze przed posiłkiem, nie dotykać 
palcami ust, myć zęby przegotowaną wodą.

Choroby przenoszone drogą kropelkową np. błonica, polio, me-
ningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przenoszą się 
z człowieka na człowieka.

Ekspozycję na zakażenie potęgują miejsca zatłoczone:
- dyskoteki, kluby nocne,
- bazary i targowiska,
- lotniska, dworce kolejowe i autobusowe,
- zatłoczone środki komunikacji miejskiej,
- miejsca zwiedzania,
- miejsca kultu religijnego, pielgrzymki.

wycieczki. Pierwszym miejscem naszego zwiedzania było ogrod-
nictwo p. Tomczak w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie oglą-
daliśmy pierwsze uprawy różaneczników. Tam też dokonaliśmy 
pierwszych zakupów ciekawych egzemplarzy roślin. Następnym 
przystankiem było ogrodnictwo p. Fondy w Janowicach. Oprócz 
różaneczników znajduje się tu pokaźna kolekcja bonsai, no i oczy-
wiście niewielki, ale ciekawie skomponowany ogród japoński. 
W ogrodzie tym corocznie odbywają się Dni Azalii Japońskiej czyli 
SATSUKI. Można wtedy podziwiać w pawilonie wystawowym ko-
lekcję zbroi samurajskich i uczestniczyć w ceremonialnym pokazie 
parzenia herbaty.

Dalej zwiedzamy ogrodnictwo p. Hanny i Macieja Milczyń-
skich w Dankowicach. Ciekawość już przy wejściu wzbudza zie-
lony dach na głównym budynku. Zielony, bo rosną tam niskie 
roślinki – rozchodniki, tworząc ciekawą mozaikę. Ogród charak-
teryzuje estetyka i harmonijny wystrój, a kupić tu można oprócz 
mnóstwa roślin, również miód, konfitury, jarzyny i owoce pocho-
dzące od okolicznych rolników. 

Przedostatnim miejscem naszej wycieczki były Pisarzowice. 

Tam zachwycił, stworzony przez właściciela p. Pudełko, ogród ja-
poński z budynkiem herbaciarni, gdzie można posmakować kilku 
gatunków herbat. Miejsce jest cudowne, pełne orientalnego uroku 
i ciszy. W ogrodzie oglądaliśmy drzewka bonsai, oczywiście, aza-
lie, wiśnie i pelie. Te kruche, ale świetnie upiększające środowisko 
wodne roślinki dosyć trudno kupić gdzie indziej. 

Było tam dużo wody, skałek i uroczych mostków. Tuż obok, 
dosłownie po drugiej stronie ulicy, znajdował się prywatny ogród 
przydomowy. Właściciele co roku organizują Święto Azalii i wtedy 
przez okres dwóch dni można zwiedzać ten przepiękny, baśniowy 
zakątek. Mijaliśmy oczka wodne, a w nich dziesiątki zielonych ża-
bek, tyle zaczarowanych królewiczów…

Początki ogrodu to lata 1976 i zasadzone wtedy tulipanow-
ce mają już znaczną wysokość. Ogromna różnorodność barw tak 
ogromnej ilości różaneczników, azali, rododendronów sprawia, że 
jest co podziwiać.

Wszędzie rozlegało się kumkanie żab, co dodawało uroku 
temu zaczarowanemu miejscu. 

Albin Klimczak

Medycyna podróży Profilaktyka chorób przenoszonych drogą krwi i kontaktów sek-
sualnych np.: zapalenie wątroby typu B i C, zakażenia HIV:

- unikanie nieprofesjonalnych zabiegów z naruszeniem ciągłości 
tkanek – tatuaże,

- dokładne opatrywanie własnych zranień,
- unikanie przygodnych kontaktów seksualnych. 
Lepiej zapobiegać, niż leczyć - ta zasada sprawdza się także w po-

dróżach, a jednym z filarów profilaktyki dla turystów są szczepienia 
ochronne. Są one bardzo skuteczną formą ochrony zdrowia. Wyko-
rzystują naturalne zdolności obronne, często zapewniając odporność 
na wiele lat.

Szczepienia dla podróżujących dzielą się na obowiązkowe oraz 
zalecane. Do tych pierwszych należy szczepienie przeciwko występu-
jącej w tropikalnej Afryce i Ameryce Południowej żółtej febrze, a w 
przypadku podróży do Arabii Saudyjskiej - przeciw zakażeniom me-
ningokokowym. Warto jednak pamiętać, że szczepienia obowiązkowe 
mają na celu przede wszystkim zapobieganie epidemiom w rejonach 
docelowych, natomiast zdrowie turysty chronią właśnie szczepienia 
zalecane. Ich wybór zależy od trasy wycieczki, jej charakteru, aktual-
nej sytuacji epidemiologicznej oraz stanu zdrowia podróżnego. Inne 
więc przygotowania dotyczyć będą wyjazdu na konferencję w Bang-
koku, a inne wakacji w brazylijskiej dżungli. Jedno jest pewne, war-
to zapytać o nie lekarza przed każdą podróżą, także przed urlopem 
w Egipcie, Tunezji czy Turcji. 

Od kilku lat właśnie z tych krajów coraz więcej polskich turystów 
przywozi tzw. żółtaczkę pokarmową, czyli wirusowe zapalenie wątro-
by typu A. Do zakażenia tym wirusem dochodzi drogą pokarmową, 
co zdarza się, niestety, nawet w luksusowych hotelach. Przed zacho-
rowaniem chroni właśnie jedno ze szczepień zalecanych dla podró-
żujących.

Większość chorób, które zostały wyeliminowane w krajach eu-
ropejskich dzięki kalendarzom obowiązkowych szczepień małych 
dzieci jest nadal aktywnych w innych rejonach świata. Dlatego warto 
przed wyjazdem sprawdzić czy nie potrzebujemy dawek przypomina-
jących, a rodzice nie zczepiący swoich dzieci powinni uwzględnić to 
zagrożenie, planując wyjazdy rodzinne w rejony, gdzie nie można już 
liczyć na odporność populacyjną.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyjazdów w po-
szczególne rejony świata można zapoznać się np. na stronie Wojsko-
wego Instytutu Medycznego www.medycynatropikalna.pl i www.
szczepienia.gis.gov.pl

Grażyna Sładeczek
Praktyka Lekarska NZOZ Kostka, Mrózek, Pecold
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Anna Stanieczek i Przemysław 
Konecki z LUKS „Orlik” zostali zwy-
cięzcami swoich kategorii I rundy 
Pucharu Polski w Łucznictwie Polo-
wym Field WA 2015 w Bytomiu Sto-
larzowicach w dniach 23-24 maja br. 

Pierwszego dnia łucznicy rywa-
lizowali w kategorii nieoznaczonej, 
tzn. samodzielnie określali odle-
głość do tarcz w przedziale od 5 do 
50 metrów i dobierali parametry ce-
lowania. Drugiego dnia odległości 
do tarcz zostały podane na specjal-
nych tabliczkach. 

Okazuje się, że łucznictwo polo-
we jest bardzo ciekawe i urozmaico-
ne, ale zarazem niełatwe. Uczestni-
cy każdego dnia zawodów musieli 
pokonać leśną trasę zawierającą 24 
stanowiska strzeleckie z tarczami 

o różnej wielkości, w zależności od dystansu. Przejście całej trasy zajmowało około 4 godzin. 
W skład Pucharu Polski w Łucznictwie Polowym Field WA wchodzą jeszcze 2 rundy – w czerwcu wokół Zamku Książ oraz w lip-

cu w Wołominie.  W tej dyscyplinie sportu Polska będzie organizatorem Mistrzostw Europy w bieżącym roku, a w 2017 Mistrzostw 
Świata. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Redakcja „Panoramy”

25 kwietnia 2015 r. w Imielinie na Górnym 
Śląsku, w nowoczesnym obiekcie sportowym 
odbył się Puchar Europy Juniorów i Seniorów 
w Sztukach Walki Federacji IBF. Mieszkaniec 
Goleszowa Arkadiusz Szrajnert 1Dan potwier-
dził swój bardzo wysoki poziom, w walkach 
kick boxing zdobył 2 miejsce i srebrny medal. 
W Pucharze Europy wzięli udział zawodnicy 
z Holandii, Węgier, Belgii, Republiki Czeskiej, 
Niemiec, Słowacji i Polski. Zaprezentowali 
style Taekwondo, Karate Kyokushin, Karate 
Shotokan, Kung Fu Dju Su, Wu Shu, Ju Jitsu 
oraz Kick Boxing instruktor.

Ryszard Bochm, który od kilku miesię-
cy prowadzi zajęcia w GOK-u w Goleszowie 
zdobył  2 miejsce i srebrny medal w kata z bro-
nią, 2 miejsce i srebrny medal  kata bez broni, 
2 miejsce i srebrny medal w konkurencji duo 
system self defense oraz puchar najwszech-
stronniejszego zawodnika w konkurencji kata 
seniorów.

Obecnie Arkadiusz Szrajnert i Ryszard Bochm przygotowują się do Mistrzostw Świata Karate IBF, które będą miały miejsce 
w październiku w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy!
Redakcja „Panoramy”

Sukcesy goleszowianina

Anna Stanieczek i Przemysław Konecki  
wrócili z medalami

Arkadiusz Szrajnert na podium (pierwszy z lewej)
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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

Odkryć obrazy
Leopold Dziadek urodził się w 1910 roku w Brennej, zmarł w 1979 w Goleszowie. 

Dzieciństwo i młodość spędził w Dzięgielowie. Ożenił się z Heleną Wojnar i zamiesz-
kał w Goleszowie ,,Pod fabryką”. 

W czasie wojny ukrywał się w GG w Krakowie. Z Heleną miał czworo dzieci: 
Halinę, Annę, Wandę i Jana (mój dziadek). Był on pracownikiem Cementowni Gole-
szów i przez całe dorosłe życie miał bardzo wiele zainteresowań m.in. pszczelarstwo, 
sadownictwo, fotografia i malowanie obrazów. 

Z tego co się dowiedziałem, bardzo chętnie obdarowywał nimi różne osoby 
i instytucje, stąd obecnie w wielu domach wiszą jego prace, w naszym domu także 
jest ich kilka. W swojej twórczości używał wielu technik, ale najbardziej chyba lubił 
akwarele. Tematem jego prac były często kwiaty, głównie słoneczniki, elementy kra-
jobrazu, wierzby, góry i budowle Śląska Cieszyńskiego, czasem portrety. 

Moim marzeniem jest udokumentowanie prac mojego pradziadka, chciałbym 
jak najwięcej jego obrazów odkryć i stworzyć z nich album. 

Zdaję sobie sprawę, że nie mogę tego dokonać bez pomocy i przychylności 
Państwa czyli Czytelników „Panoramy Goleszowskiej”. Dlatego zwracam się z proś-
bą: jeśli ktoś z mieszkańców ma w domu taki obraz z charakterystycznym podpi-
sem LD lub nazwiskiem Dziadek, bardzo proszę o kontakt, chciałbym zrobić zdjęcie 
i ocalić od zapomnienia twórczość mojego pradziadka. 

Z góry bardzo dziękuję za okazaną przychylność wobec mojej inicjatywy. 
Kontakt tel. 505 427 950

Jonasz Sładeczek 

Podpis Dziadka  
widniejący na obrazach

Przykładowe obrazy artysty



Integracja środowiska lokalnego i wspólne spędzanie 
czasu to aspekt wyjątkowo ważny w szarej codzienności, któ-
ra przytłacza nas wiecznym pośpiechem, przepracowaniem, 
a zarazem zastępowaniem czynnika ludzkiego szeroko poję-
tą informatyką.

Wspólne spędzanie czasu zawsze niosło ze sobą korzyści i o ile kiedyś na wsiach organizowano wspólne wykopki, szkubaczki i wykonywane prace, 
które miały na celu integrację i wzajemną pomoc, o tyle w dzisiejszych czasach jest o to coraz trudniej. Na naszym terenie, na szczęście, nie jest źle, ale 
wyjątkowym sołectwem jest Kisielów, który bardzo dba o swoją wspólnotę.

23 maja br., zgodnie z dziesięcioletnią już tradycją, spotkano się w Skansenie na smażeniu jajecznicy. Prawie 80 osób, całych rodzin, mimo deszczo-
wej pogody zorganizowało się, by wspólnie spędzić sobotnie popołudnie. Jak się dowiedziałam, nigdy nie trzeba specjalnie namawiać mieszkańców. Po 
prostu przychodzą. Rada sołecka wraz z sołtysem jako główni organizatorzy zadbali o wszelkie szczegóły. Zaserwowano jajecznicę z 250 jaj i kiełbaski 
z grilla. Pyszne jedzenie, rozmowy, planowanie wspólnych przedsięwzięć, konkursy i zabawy z dziećmi oraz wspólne śpiewy to to, co cechuje społeczność 
kisielowian. Tym razem spotkaniu towarzyszyły jeszcze gitara i akordeon.

Dodatkową atrakcją była prelekcja prezesa Towarzystwa Miłośników Goleszowa Leszka Tyrny na temat jego ostatniej publikacji „Pomniki przyrody 
Gminy Goleszów”, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem.

Międzypokoleniowe spędzanie czasu dobrze wpływa na zacieśnienie więzów rodzinnych i sąsiedzkich. 
Nie pozostaje nic 
innego, jak tylko 
pogratulować 
pomysłu, chęci 
działania i życzyć 
wszystkiego dobre-
go na dalsze lata. 

Szczególne 
podziękowania za 
wkład pracy należą 
się sołtysowi  
Karolowi  
Szostkowi  
i radnej Beacie 
Chruszcz oraz 
wszystkim tym, 
którzy służą swoją 
pomocą  
w organizacji tego 
typu działań. 

MSF

Integracja w pełni



Z okazji Dnia Dziecka strażacy z OSP Goleszów pojechali swoim wozem bojowym z wizytą do pobliskich przedszkoli. Te odwiedziny, jak 
zwykle, wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród milusińskich. Nie zabrakło pytań o trudny fach strażaka, jakie zagrożenia czyhają pod-
czas wykonywania obowiązków oraz czy dziewczynki mogą zostać strażakami. Rozmawiano o różnych aspektach tej ciężkiej i trudnej pracy, 
o możliwościach wykorzystania specjalistycznego sprzętu w niebezpiecznych i ekstremalnych sytuacjach. Na zakończenie dzieci podarowały 
strażakom wcześniej przygotowane rysunki, zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wiersze i zatańczyły. Niektóre pociechy próbowały nawet użyć 
sprzętu gaśniczego. Spotkania przebiegały w sympatycznej atmosferze. MSF

Strażacy dzieciom


