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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
W ostatnim czasie zaobserwo-

wać można radykalny wzrost stawek 
opłat za usługi związane z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych. Samorządy są w tej 
kwestii w zasadzie bezradne, stając 
się zakładnikami firm prowadzących 
tego typu działalność. One z kolei 
wskazują na rosnące koszty energii, 
paliwa i różnego rodzaju opłat, które 
muszą ponosić. 

Sytuacja ta w największym stop-
niu dotyka mieszkańców, którzy 
coraz więcej płacą za śmieci. Z jed-
nej strony dbałość o czystość otocze-
nia wymaga nakładów finansowych, 
z drugiej odpady komunalne powoli 
stają się dobrem luksusowym. Nie 
tylko są one coraz droższe, ale jest 
ich coraz więcej. Mieszkańcy naszej 
gminy rocznie wytwarzają ich ok. 4 
tys. ton, co oznacza, że na jednego 
mieszkańca przypada ponad 350 
kg śmieci.

Na samorządy nałożono wiele 
obowiązków związanych z utrzyma-
niem czystości i porządku w gminach, 
a także stworzeniem i nadzorem nad 
funkcjonowaniem systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi. 
Oprócz tego muszą one dążyć do 
wypełniania coraz bardziej restryk-
cyjnych norm, chociażby w zakresie 
recyklingu. Dobrze funkcjonujący 
system odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych musi 
więc kosztować. Pytanie jednak, czy 
podwyżki muszą być kilkudziesię-
cio- lub nawet ponadstuprocento-
we? Niewiele w tym zakresie zależy 
od samorządów. Warto pamiętać, 
że środki z opłat wnoszonych przez 
mieszkańców mogą być przeznacza-
ne wyłącznie na ten cel, a więc nie 
stanowią one dodatkowego źródła 
dochodów budżetowych. Poza tym 
system odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów musi się bilansować, 
a więc ponoszone przez gminę kosz-
ty muszą być pokryte z opłat wno-
szonych przez mieszkańców. 

Narzucony samorządom system 
działa więc w taki sposób, że miesz-
kańcy są tymi, którzy muszą ponieść 
koszty jego funkcjonowania. Nawet 
gdyby gminy mogły stworzyć system 
dopłat, to niewiele by to zmieniło, 

bowiem środki, którymi dysponują, 
pochodzą przecież i tak od miesz-
kańców. Dopłacając więc do śmieci, 
ograniczyłyby środki przeznaczone 
na inwestycje. Zresztą już chociaż-
by tegoroczny wzrost cen prądu, 
który „zafundowano” samorządom, 
powoduje, że wydatki inwestycyjne 
muszą być ograniczane.

Podwyżka cen za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunal-
nych nie ominęła naszej gminy. 
W czerwcu kończy się dotychczas 
obowiązująca umowa na świadcze-
nie tego typu usług, konieczne więc 
było rozpisanie przetargu na reali-
zację tego zadania w kolejnych mie-
siącach. Na początku listopada 2018 
roku uczynił to jeszcze mój poprzed-
nik. Rozstrzygnięcie tamtego prze-
targu było bardzo zaskakujące. 

Wybór najkorzystniejszej wów-
czas oferty wiązałby się z koniecz-
nością ustalenia miesięcznej stawki 
na poziomie ok. 20-21 zł dla jedne-
go mieszkańca. W tej sytuacji, po 
głębokim namyśle i przeprowadze-
niu wielu analiz, zdecydowałam się 
unieważnić postępowanie przetar-
gowe. Informowałam Państwa o tym 
w trakcie zebrań wiejskich. 

Rozpisując kolejny przetarg, 
postanowiliśmy wprowadzić kilka 
nowych elementów, m.in. skrócili-
śmy okres realizacji zadania do 12 
miesięcy (poprzednio było 18 mie-
sięcy), a także zdecydowaliśmy się 
na samodzielne prowadzenie punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. PSZOK od 1 lipca br. 
będzie zlokalizowany przy ul. Zakła-
dowej 11 w Goleszowie i będzie 
czynny (z wyjątkiem dni ustawo-
wo wolnych):

- w miesiącach od kwietnia do 
końca września: 
* w poniedziałki od 8:00 do 12:00,  
* w piątki od 12:00 do 18:00, 
* w soboty od 8:00 do 14:00;

- w miesiącach od października 
do końca marca: 
* w poniedziałki od 8:00 do 12:00,  
* w piątki od 12:00 do 16:00, 
* w  soboty od 8:00 do 13:00.

Ta bardzo istotna zmiana podyk-
towana jest wyłącznie względami 

finansowymi i nadzieją na zmniej-
szenie kosztów funkcjonowania 
PSZOK-a. Od początku 2019 roku 
firma dotychczas go prowadzą-
ca podniosła cenę o ponad 100% 
w porównaniu do tej z ubiegłego 
roku. Niepodejmowanie żadnych 
nowych działań wymusiłoby zatem 
jeszcze większą podwyżkę opłat 
wnoszonych przez mieszkańców.

Do drugiego przetargu zgłosi-
ły się trzy firmy. Najkorzystniejszą 
ofertę (niższą niż w pierwszym prze-
targu) przedstawiła firma TROS-EKO. 
W oparciu o nią ustalono, iż od 1 lip-
ca obowiązywać będą nowe stawki 
za odbiór odpadów komunalnych 
w Gminie Goleszów. Nowy cennik 
opłat przedstawia się następująco:

- odbiór odpadów zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny 
(czyli tzw. odpady segregowane): 
17,50 zł/miesiąc/osoba,

- odbiór odpadów, które nie 
są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny (czyli tzw. odpady nie-
segregowane): 35,00 zł/miesiąc/
osoba.

Zdaję sobie sprawę z tego, że 
informacje o podwyżkach cen nie 
są niczym przyjemnym. Sytuacja, 
w której się znaleźliśmy, jest jednak 
bezalternatywna. Chcę jednak, żeby 
Państwo wiedzieli, że podjęte zostały 
wszelkie kroki, by podwyżka stawek 
za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych w naszej gminie 
była jak najmniejsza. Jednocześnie 
cały czas pracujemy nad nowymi 
rozwiązaniami, które zabezpieczą 
nas przed wysokimi ich podwyżkami 
w przyszłości. Wydaje się, że one są 
nieuniknione. Chodzi jednak o to, by 
nie rujnowały naszych portfeli. 

Mam nadzieję, że w tym krót-
kim tekście w wystarczający sposób 
wyjaśniłam najważniejsze powody 
wzrostu cen opłat za śmieci. W razie 
jakichkolwiek pytań i wątpliwo-
ści będę starała się wraz z moimi 
współpracownikami tłumaczyć 
kolejne kwestie. Będę też wdzięcz-
na za każdą uwagę i sugestię z Pań-
stwa strony.

Wójt Gminy Goleszów 
Sylwia Cieślar
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Inwestycje w Gminie Goleszów

Wójt Sylwia Cieślar, marszałek Jakub Chełstowski,  
członek zarządu Michał Woś z umową

Ulica Osiedlowa w Goleszowie Równi  
przed końcowymi pracami

Udrażnianie rowów na ul. Stalmacha w Bażanowicach

Dobiegają końca prace związane z przebudową 
ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi. W ramach zadania 
wykonano m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, budo-
wę kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej trwa utwar-
dzanie poboczy kostką brukową. Przed wykonawcą 
robót jeszcze wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz 
przywrócenie terenów wokół inwestycji do stanu pier-
wotnego. W drodze jest już kanalizacja sanitarna, tym 
samym inwestycja ta pozwoli na kompleksowe zakoń-
czenie robót na tej ulicy.

Dzięki staraniom Urzędu Gminy Goleszów inwestycja 
otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w wysokości ok. 
1 mln 350 tys. zł - ze środków EFRROW, w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

28 maja w siedzibie śląskiego urzędu marszałkow-
skiego w Katowicach umowę na realizację ww. zadania 
podpisali wójt Sylwia Cieślar i skarbnik Barbara Madzia.

Zakończenie robót zaplanowano na przełom sierp-
nia i września 2019.

W drugiej połowie maja, na zlecenie Powiatowe-
go Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, wykonano 
nową nawierzchnie asfaltową na ul. Stalmacha w Baża-
nowicach oraz części ul. Lipowej w Dzięgielowie. 

W chwili obecnej instytucja ta rozpoczęła udrażnia-
nie rowów wzdłuż dróg powiatowych na terenie naszej 
gminy. 

Po zakończeniu tych prac rozpoczną się roboty dro-
gowe polegające na utwardzaniu poboczy, w tym na 
ul. Stalmacha w Bażanowicach i ul. Lipowej w Dzięgielo-
wie, wzdłuż nowego asfaltu.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową 
ul. Zamkowej w Dzięgielowie, na odcinku od Zamku do 
skrzyżowania z ul. Targoniny. 

W ramach robót drogowych przewidziano m.in.:  
wykonanie nowej konstrukcji jezdni i poszerzenie jej 
szerokości; wykonanie odcinka chodnika; wykonanie 
peronu przystankowego; przebudowę dwóch skrzyżo-
wań z drogami gminnymi, tj. ul. Misyjną, ul. Spacerową;    
wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz 
nasadzenia kompensacyjne.

Wartość zadania wynosi ok. 3,34 mln zł, z czego ok. 
1,64 mln zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach 
rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, 
a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu 

powiatu i Gminy Goleszów. Wykonawcą robót jest fir-
ma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, a nadzór 
inwestorski sprawuje firma IND Inżynier Nadzoru Dro-
gowego Jarosław Matyszczyk z Oświęcimia. Planowane 
zakończenie robót to listopad 2019 r. Nadzór nad praca-
mi sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cie-
szynie. 

UwaGa! Ze względu na parametry istniejącej jezdni, 
tj. ograniczoną szerokość, a także konieczność wymia-
ny podbudowy jezdni na całym odcinku, konieczne 
będzie wstrzymanie ruchu pojazdów na ul. Zamkowej. 
Zamknięcie tego odcinka drogi nastąpi prawdopodobnie 
w drugiej połowie lipca. W związku z tym wyznaczone 
zostaną objazdy.
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Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

26 czerwca odbyła się IX sesja 
Rady Gminy Goleszów. W porząd-
ku obrad znalazły się m. in. raport 
o stanie Gminy Goleszów za rok 

2018, podjęcie uchwały w sprawie 
wotum zaufania dla Wójta Gminy 
Goleszów Sylwii Cieślar oraz udzie-
lenie jej absolutorium za minio-
ny rok.

Podjęcie decyzji w sprawie 
wotum zaufania dla wójta to 
nowość obowiązująca od 1 stycz-
nia br. Udzielenie lub odmowa 
udzielenia wotum zaufania opiera 
się na raporcie o stanie gminy, które-
go obowiązek sporządzenia wynika 
z nowelizacji ustawy o samorządzie. 

Radni po zapoznaniu się ze 
szczegółowym opisem dotyczącym 
sytuacji gminy podjęli jednogłośną 
decyzję o przyjęciu uchwały. 

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim pracownikom, którzy pomogli 
w tworzeniu raportu o stanie gminy. 
Stworzyliśmy go własnym sumptem, 
a całość powstała dzięki Zastępcy 
Wójta Rafałowi Glajcarowi, za co 
szczególnie mu dziękuję – powie-
działa wójt naszej gminy.

Goleszowscy radni również jed-
nogłośnie udzielili absolutoriom 
wójtowi Sylwii Cieślar. Głosowanie 
poprzedzone było analizą finansów 
naszej gminy, którą przedstawił 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Ryszard Florczykiewicz. W imieniu 
wszystkich radnych gratulacje Pani 
wójt złożył Przewodniczący Rady 
Gminy Goleszów Karol Lipowczan.                                 

Redakcja

Przewodniczący Karol Lipowczan składa 
gratulacje wójt Sylwii Cieślar
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26 maja odbył się XXII Cieszyński Rodzinny Rajd 
Rowerowy, zorganizowany przez TKK PTTK  „Ondraszek”. 
Komandorem rajdu był Aleksander Sorkowicz „Olo”. 
Patronat honorowy objęli: Wójt Gminy Goleszów Sylwia 
Cieślar, Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz 
oraz Honorowy Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” 
w Cieszynie Ryszard Mazur.

Celem rajdu było propagowanie czynnego wypoczyn-
ku na rowerze jako środka integrującego rodzinę  oraz  
poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej, 
a zwłaszcza urokliwych terenów gminy Goleszów. W raj-
dzie udział wzięło ok. 70  uczestników. Byli to przedstawi-
ciele kilku pokoleń – od wnuków po dziadków.

Na starcie, który zlokalizowany był na terenie cie-
szyńskiego lodowiska, kolarze mieli możliwość oznako-
wania swoich rowerów zapobiegającego ich kradzieży. 
Prezes „Ondraszka” Zbigniew Pawlik „Rechtór” zapoznał 
wszystkich z zasadami rajdu. Zgodnie z regulaminem 
trasę można było pokonać indywidualnie, biorąc udział 
w rowerowej grze terenowej, bądź zgodnie z  przepi-
sami ruchu drogowego w niewielkich grupach na kilku 
trasach przygotowanych i pilotowanych przez działaczy 
klubowych. 

Gra terenowa polegała na zlokalizowaniu w tere-
nie miejsc (wg mapy startowej) i finalnie odgadnięciu 
zaszyfrowanego hasła. Z tym zadaniem postanowiło się 
zmierzyć osiem zespołów. Wszystkie trasy liczyły ok. 20 
km i prowadziły na metę zlokalizowaną w Goleszowie 
na górze Chełm. Przybyłych na metę, w imieniu władz 
gminnych, przywitał Zastępca Wójta Gminy Goleszów 
Rafał Glajcar, który pogratulował kondycji oraz zapra-
szał do częstszego odwiedzania naszej gminy. Następnie 
przystąpiono do zmagań sportowo-rekreacyjnych.

Przeprowadzono 6 konkurencji, w których wyłonio-
no i nagrodzono 22 najlepszych zawodników. Dodatko-
wo zgodnie z regulaminem,  nagrody wręczono w pięciu 
katagoriach: „Najliczniejsza Rodzina Rajdowa” – cztero-
osobowa rodzina p. Prochotów z Cieszyna, „Uczestnicy 
z najdalszych miejscowości”– uczestnicy z Zebrzydowic, 
Goleszowa oraz Cisownicy, „Najliczniejsza grupa zorga-
nizowana” – Klub Żeglarski PTTK „Sternik” z Cieszyna, 
„Rajdowy Junior” – Sebastian Pieczonka oraz Mateusz 
Zielke, „Najmłodszy uczestnik rajdu” – 2,5-letni Radek 
Pawlik (rocznik 2016), który przejechał trasę wraz 
z ojcem i dziadkiem.

Wszystkie zespoły uczestniczące w grze terenowej 
odszyfrowały hasło „W plenerze najlepiej na rowerze” 
i otrzymały drobne upominki ufundowane przez Gmi-
nę Goleszów. Organizację rajdu wsparli: Urząd Gminy 
Goleszów, Urząd Miejski w Cieszynie, Mondelez Polska 
Oddział Cieszyn.                                                      Redakcja

XXII Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy
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Tytuł artykułu

w sobotę, 25 maja w Dzięgie-
lowie zorganizowano XIII Piknik 
Rodzinny, na którym wspólnie bawi-
li się dzieci, młodzież i dorośli. Jak 
zwykle na wszystkich czekało wiele 
atrakcji sportowych, kulturalnych, 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Organizatorem wydarzenia była 
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie.

Międzypokoleniowa zabawa roz-
poczęła się o godz. 14.00. Wszystkich 
przywitała Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Dzięgielowie Katarzyna Bogdał. 
Wśród uczestników pikniku znaleźli 
się m. in. Wójt Gminy Goleszów Syl-
wia Cieślar, Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Goleszów Elżbieta Duraj, 
sołtys Zbigniew Krzemień, prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Dzięgielowa 
Bartłomiej Cywka. 

Na początku uczestnicy zostali 
zaproszeni przez uczniów do wspól-

nego tańca. Po imprezowej rozgrzew-
ce zainicjowano sportową część 
wydarzenia. Młodzi sportowcy udali 
się na specjalny tor, który mieścił się 
w pobliżu Centrum Misji i Ewangeliza-
cji w Dzięgielowie. We współpracy ze 
Stowarzyszeniem Miłośników Dzię-
gielowa zorganizowano  mistrzostwa 
szkoły w biegach przełajowych, nad 
którymi honorowy patronat objęła 
Pani wójt. Najlepsi biegacze odbie-
rali gratulacje i nagrody, ufundowa-
ne przez gminę,  z rąk wójta Sylwii 
Cieślar, wiceprzewodniczącej rady 
Elżbiety Duraj oraz prezesa SMDz 
Bartłomieja Cywki. 

Uczestnicy próbowali swoich sił 
m. in. w wyścigu kelnerów, rzucie 
gąbką i kaloszem, wodnych waria-
cjach, quizie „Wiem, co jem”, siat-
kówce ręcznikowej czy konkurencji 
cedzakowej. Przedstawienia, tańce 

integracyjne, pokazy przygotowane 
przez uczniów i szermierki japońskiej 
przeprowadzone przez Wiślańską 
Sekcję Kendo GENRYOKU czy występ 
kabaretowy wykonany przez aktorów 
kółka teatralnego pod opieką Weroni-
ki Glajc wzbogaciły całe wydarzenie.

Dużym powodzeniem cieszyły się 
atrakcje przygotowane przez straża-
ków. Zainteresowani mogli skorzy-
stać z możliwości obejrzenia imprezy 
z drabiny strażackiej o maksymalnym 
wysięgu 32 m, zamontowanej na 
wozie Magirus z ustrońskiej jednost-
ki PSP oraz obejrzeć akcję ratowniczą 
przeprowadzoną przez miejscową 
drużynę MDP. Atrakcjami były: dmu-
chany zamek-zjeżdżalnia, malowanie 
twarzy, warsztaty kolorowych warko-
czyków oraz możliwość skorzystania 
z plenerowych szachów. Wszystkie te 
atrakcje organizatorzy zapewnili nie-
odpłatnie.

Na zwolenników kulinariów cze-
kały m.in.: koktajle i desery przygo-
towane przez uczniów, pyszne ciasta 
wykonane przez rodziców, tradycyjna 
lemoniada, placki ziemniaczane.

KG

Podziękowania  
od organizatorów

Chcemy przekazać serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom 
i podmiotom, które włączyły się 
w przygotowania pikniku rodzinnego. 

Szczególne podziękowania kie-
rujemy do Wójta Gminy pani Sylwii 
Cieślar, Stowarzyszenia Miłośników 
Dzięgielowa, Rady Rodziców oraz 
licznych sponsorów.

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Duraj, młode biegaczki, wójt Sylwia Cieślar

Piknik szkolny w Dzięgielowie
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Inauguracja sezonu
cd. z poprzedniego numeru PG
W pierwszym zobaczyliśmy mało u nas znaną, a cieka-

wą i uroczą roślinę o nazwie „judaszowiec”. Jest to drzewo 
lub krzew, bo są różne odmiany, np. kanadyjski, połu-
dniowy i płaczący. Najładniejszy jest właśnie wiosną, kie-
dy roślina obsypana jest fioletoworóżowymi, o kształcie 
motylkowym kwiatami, jeszcze bez liści. Kwiaty te wyra-
stają nie tylko z pędów, ale także z konarów, a nawet 
wprost z pnia. Wyglądają, jakby były zaczepione na korze. 

U państwa Pudełków (oprócz zwiedzania i zakupów) 
skorzystaliśmy z ogrodniczej kawiarenki „Kogucik”, z któ-
rej obserwowaliśmy (przez duże okna) pobliskie oczko 
wodne z różnokolorowymi rybami, do którego z dwu 
stron wpływają dwa potoki, chociaż usytuowane jest na 
wzgórzu, a odpływu nie ma w ogóle. To za sprawą współ-
czesnej techniki. Część posiadłości przeznaczona jest dla 
dzieci. Czeka na nich plac zabaw, a nawet sporej wielkości 
drewniany statek, na którym dzieci mogą żeglować w swo-
jej wyobraźni.

W drodze powrotnej postanowiliśmy odwiedzić 
nowo odkryte ogrodnictwo na peryferiach Bielska-Białej 
o nazwie „Konior”. Jest tu bardzo duży wybór roślin i mnó-
stwo wieloletnich, pięknie formowanych drzew. Szczegól-
ne zainteresowanie wzbudziła formowana oliwka o bardzo 
grubym pniu, pamiętającym chyba narodziny Chrystusa, 
a cena jej to 25 tysięcy złotych. To ogród dla bogaczy, ale 
miło popatrzeć na okazałe egzemplarze. 

Głównym jednak punktem naszej wycieczki były Targi 
Ogrodnicze na terenie Technikum Ogrodniczego w Bielsku 
-Białej. Odwiedziliśmy wiele ciekawych stoisk związanych 
m.in. z ogrodnictwem. 

Dużą popularnością cieszyły się miejsca, w których 
właściciele prezentowali swoje zwierzęta: lamy, ogromne 
króliki, koguta wielkości indyka, niespotykanie upierzone 
gołębie czy przecudnie kolorowe bażanty.

Albin Klimczak

Boże Ciało na terenie gminy

20 czerwca odbyły się procesje Bożego 
Ciała. Na terenie naszej gminy miały one 
miejsce w Goleszowie, Dzięgielowie, Lesznej 
Górnej i Kisielowie. We wszystkich uczestni-
czyło kilkaset osób. Każdy z uczestników modlił 
się przy ołtarzach przygotowanych m.in. przez 
wiernych, rolników, strażaków czy rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych. Zdjęcia przedsta-
wiają tylko jeden ołtarz z każdej miejscowości.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom 
i instytucjom, którzy zaangażowali się w przygo-
towanie i przeprowadzenie tych uroczystości.

Redakcja

Ołtarz w Dzięgielowie Ołtarz w Goleszowie Ołtarz w Kisielowie

Ołtarz w Lesznej Górnej 
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Puńcowskie przedszkolaki u strażaków

Młodzi strażacy rywalizowali w Kończycach Wielkich

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

Redaktor naczelny: Tomasz Lenkiewicz

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

Nakład: 2000 egzemplarzy

Skład, przygotowanie do druku i druk: 
Wydawnictwo ARKA
ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn
www.arkadruk.pl

Projekt graficzny winiety Panoramy 
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka, 
Cieszyn, www.arkadruk.pl

Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów 
oraz zastrzega sobie m. in. prawo ich 
skracania i opracowywania redakcyjnego.

Wszystkie wydania gazety w wersji 
elektronicznej znajdują się na stronie: 
www.goleszow.pl/panorama-
goleszowska

Materiały do następnego, podwójnego 
numeru można dostarczać  
do 16 sierpnia 2019 r. Dostarczone  
po tym terminie zostaną umieszczone 
w następnym wydaniu gazety.

Zdjęcia na okładce: I. Franek

31 maja dzieci z punktów przedszkolnych w Puńco-
wie udały się na krótką wycieczkę do OSP Puńców. 

Przedszkolaki przemaszerowały przez Puńców 
z tabliczką 998 na czele – mamy nadzieję, że ten numer 
na dobre utkwi w ich pamięci, by mogły skutecznie reago-
wać w chwilach zagrożenia. Nasze przedszkole trudne 
chwile przeżyło podczas ostatnich opadów deszczu, kie-
dy zalewało pomieszczenia naszego budynku. Konieczna 
była wtedy interwencja OSP Puńców, a bez ich pomocy 
na pewno nie uporalibyśmy się z tym problemem.

Na początku spotkania dzieci serdecznie podzię-
kowały strażakom za pomoc i pracę dla naszego przed-
szkola. Przedszkolaki przygotowały na tę okazję piękną 
laurkę. Strażacy zorganizowali dzieciom wspaniały Dzień 
Dziecka. Dzieci miały okazję zobaczyć strój strażaka oraz 
wejść do szatni. 

Nasi milusińscy z ogromnym entuzjazmem oglądali 
także wóz strażacki i niesamowicie cieszyły się z możliwo-
ści wejścia do środka i siadania za kierownicą. Najwięk-
szą radość sprawiało im włączanie syreny alarmowej. 
Strażacy zorganizowali również krótki pokaz pierwszej 
pomocy, po czym dzieci mogły same poćwiczyć te ważne 
umiejętności na fantomie. 

Na zakończenie czekał na nas słodki poczęstunek 
przygotowany przez strażaków.  

Dyrekcja, pracownicy, rodzice i dzieci punktów przed-
szkolnych w Puńcowie serdecznie dziękują zastępowi 
OSP Puńców za pomoc w czasie zagrożenia powodzią.

Punkty Przedszkolne przy SP Dzięgielów

2 czerwca na terenie boiska LKS Błyskawica w Koń-
czycach Wielkich odbyły się Międzygminne Zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

W uroczystym otwarciu wydarzenia, oprócz przedsta-
wicieli straży pożarnej, wzięła udział również Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar. W konkurencjach sportowo-po-
żarniczych rywalizowali młodzi strażacy z gmin Goleszów, 
Dębowiec, Hażlach oraz z Cieszyna. Naszą gminę repre-
zentowały drużyny z Bażanowic, Godziszowa, Goleszowa, 
Kisielowa i Dzięgielowa. Po emocjonujących zawodach 
w klasyfikacji gminnej zwyciężyła MDP Bażanowice, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Godziszowa, a trzecie wywal-
czył Dzięgielów.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.
goleszow.pl. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za spor-
tową rywalizację.                                                     Redakcja Fo
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Młodzi wędkarze rywalizowali w TON-ie
W sobotę, 8 czerwca na terenie 

łowiska TON w Goleszowie odbyły 
się Dziecięco-Młodzieżowe Zawody 
Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

Młodzi wędkarze, w towa-
rzystwie rodziców i opiekunów, 
rywalizowali o dyplomy i nagrody 
rzeczowe, które wręczali wspólnie: 
wójt Sylwia Cieślar, prezes i wicepre-
zes Towarzystwa Wędkarskiego TON 
Jan Śliwka i Jan Szczuka.

Grupa wiekowa do 12 lat:
1. Hubert Haratyk, 
2. Natalia Grzegorz, 
3. Filip Duda, 
4. Mateusz Gluza, 
5. Grzegorz Winiarski, 
6. Weronika Cis, 
7. Julia Duda, 
8. Antoni Juroszek.

Grupa wiekowa od 13 do 16 lat:
1. Bartosz Grzegorz,
2. Marcin Hanczaruk,
3. Tomasz Puzio.

Klasyfikacja największej  
     złowionej ryby

Filip Duda – karp 55 cm długości.
Sponsorami zawodów byli: Gmi-

na Goleszów, Ochotnicza Straż Pożar-
na Goleszów, Barbara Mizia, Wanda 
i Karol Hławiczkowie, Grzegorz Śliż, 
Władysław Wigłasz, Jacek Ciemała.

Dwa tygodnie później, 
22 czerwca, odbyły się XX-Świę-
tojańskie Zawody Wędkarskie 
Par Mieszanych.

W zawodach wystartowało 
19 par, punktowało 6. Pierwsze trzy 
pary otrzymały puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe, do 6. miejsca 

punktujące pary nagrodzone  zosta-
ły dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi. 

Zawody odbywały się pod patro-
natem Wójta Gminy Goleszów Sylwii 
Cieślar. Sponsorem zawodów była 
Gmina Goleszów.

Wyniki:
1. Izabela i Aleksander Pawlik,
2. Izabela i Piotr Bihun,
3. Lucyna i Bartek Grzegorz,
4. Irena Michałek i Karol Pilch,
5. Lidia i Jacek Lankocz,
6. Gabriela i Krzysztof Owczarz.

Organizatorem obu zawodów 
było Towarzystwo Wędkarskie TON 
z Goleszowa. Zachęcamy do obejrze-
nia fotoreportażu na www.twton.pl.

                                 Redakcja

Fo
t. 

TW
 T

O
N

/ S
. M

iro
w

sk
i



Panorama Goleszowska  czerwiec 2019 9

Święto matek i ojców

Dzień Dziecka w Godziszowie
9 czerwca w Godziszowie odbył się Dzień Dziecka 

zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców tego 
sołectwa. 

W imprezie, która miała miejsce na terenie miejsco-
wej OSP, uczestniczyło ponad 30 dzieci wraz z rodzicami 
i opiekunami.

Zimna lemoniada, frytki, popcorn, wata cukrowa, 
malowanie twarzy, plenerowe szachy, zawody strażac-
kie czy fotobudka (z której korzystały nie tylko dzieci, 
ale również dorośli) to tylko niektóre z atrakcji, z których 
mogli skorzystać najmłodsi mieszkańcy Godziszowa.

Dziękuję wszystkim uczestnikom, że chcieli z nami 
spędzić to popołudnie. Mam nadzieję, że nasz wysiłek 
włożony w przygotowanie całości sprawił wszystkim 
choć trochę radości. Dziękuję Radzie Sołeckiej, koleżan-
kom z KGW oraz druhom z OSP Godziszów za pomoc 
i zaangażowanie. Bardzo dziękuję wszystkim sponso-
rom. Mam nadzieję, że za rok uda nam się zorganizować 
też takie popołudnie – powiedziała sołtys Godziszowa 
Beata Jaworek.                                                        Redakcja

26 maja wszystkie mamy obchodziły swoje święto. 
23 czerwca swój dzień świętują ojcowie. Te dwie daty 
stały się powodem, dla którego 11 czerwca w Goleszo-
wie Równi (w Domu Ludowym)  zorganizowano obcho-
dy obu świąt. 

Dzień Matki – bez niego kalendarz uroczystości 
w przedszkolu byłby niepełny. Zorganizowany przez 
przedszkolaki jest najbardziej wzruszającym, a jedno-
cześnie pełnym miłości i podziwu dla najukochańszej dla 
każdego dziecka osoby. Jeśli zapytać maluchy, kto jest 
najpiękniejszy na świecie, jednogłośnie odpowiedzą: 
moja mama. 

Mama jest jedną z najważniejszych osób w naszym 
życiu. Całe życie stara się, abyśmy mieli świetlaną przy-
szłość, chce nas wychować na porządnych obywateli, 
zapewnić nam wyżywienie, ciepło rodzinne, a przede 
wszystkim ofiaruje nam swoją miłość – powiedziała 
wychowawczyni Wiesława Machalica, otwierając uro-
czystości.

Tata – dziecko, dziecko – tata to relacje niezwykle 
ważne. Tata jest ważny dla syna, bo dzięki tej relacji 
chłopiec uczy się być mężczyzną. Tata niezwykle ważny 
jest dla córki, bo jego uznanie dla kobiecości pozwala jej 
w dorosłym życiu czuć się pewnie we własnej kobiecej 
skórze – powiedziała wychowawczyni Elżbieta Wójcik.

W dniu dzisiejszym dzieci słowem, piosenką i tańcem 
chciały wyrazić swoją miłość, wdzięczność za dobroć 
i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i wspania-
łomyślnie wybacza – dodała p. Machalica. Po słowach 
wstępu przedszkolaki zaprezentowały spektakl słow-
no-muzyczny. Następnie dzieci przekazały swoim rodzi-
com własnoręcznie przygotowane upominki, a całość 

zakończyły konkursy, zabawy integracyjne oraz słodki 
poczęstunek. Organizatorem wydarzenia był Oddział 
przedszkolny działający przy SP  w Cisownicy, a o opra-
wę muzyczną zadbała radna Magdalena Samosiuk.

Dzień Mamy i Taty w SP Kisielów
Dla wszystkich dzieci, zarówno tych najmłodszych, jak 

i już dorosłych, najważniejszymi osobami w życiu są ich 
rodzice. Mama i Tata – to zazwyczaj pierwsze słowa, jakie 
wypowiadamy, ucząc się mówić. To oni prowadzą nas 
przez całe życie. Wspierają w trudnych chwilach, cieszą 
się, gdy osiągamy sukcesy. Oni są dla nas bez względu na 
okoliczności. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kisie-
lowie przygotowali przedstawienie i podziękowania dla 
swoich rodziców. My do tych życzeń się dołączamy, skła-
dając na ręce każdego rodzica wielkie serce i duuużo miło-
ści. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Dorota Wisełka
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Dzień Dziecka w Lesznej Górnej

Ponad 900 osób wzięło udział w pikniku
W sobotę, 8 czerwca w Gole-

szowie odbył się Piknik Rodzinny 
Gminy Goleszów, w którym wzięło 
udział ponad 900 osób.

Malowanie twarzy, dmuchane 
zjeżdżalnie i balony, brokatowe tatu-
aże, zaplatanie warkoczyków, pop-
corn, wata cukrowa, minidyskoteka 
i wiele innych, bezpłatnych atrakcji 
czekało na ponad 400 najmłodszych 
uczestników sobotniego wydarze-
nia. Na terenie LKS „Goleszów” 
wszyscy mogli spróbować swoich 
sił w konkurencjach sprawnościo-
wo-sportowych, zobaczyć wystawę 
14 samochodów rajdowych, pokaz 
tresury psów i tańca nowoczesnego 
czy rywalizację sołtysów i radnych 
w rozbijaniu jaj na czas.

Wielkim zainteresowaniem cie-
szyło się smażenie jajecznicy z 1000 
kurzych jaj. W rolę kucharzy wcielili 
się wójt Sylwia Cieślar (pomysłodaw-
ca tej atrakcji) i mieszkańcy naszej 
gminy. Po zakończeniu czynności 
kulinarnych jajecznica z chlebem 
została bezpłatnie rozdana uczestni-
kom wydarzenia.

Pierwszy raz widziałam tak dużą 
patelnię. Jajecznica z boczkiem 
i szczypiorkiem była bardzo smacz-
na. Jesteśmy zachwyceni tym pomy-
słem – mówi z uśmiechem mama 
dwójki młodych mieszkańców Gole-
szowa. 

Po podliczeniu wyników rywaliza-
cji sprawnościwo-sportowej najlep-
szym zawodnikom dyplomy i nagrody 
rzeczowe wręczyli wójt Sylwia Cieślar 
i zastępca wójta Rafał Glajcar. Piknik 

zakończył się zabawą taneczną, która 
trwała do „białego rana”.

Gmina Goleszów (organizator) 
dziękuje wszystkim, którzy pomogli 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
całego wydarzenia. A byli to m.in.: 
LKS „Goleszów”, KGW Dzięgielów, 
Koło Pszczelarzy z Dzięgielowa, OSP 
Puńców, OSP Goleszów, OSP Koza-
kowice, OSP Kisielów, Rada Rodzi-
ców SP Goleszów, Towarzystwo 
Wędkarskie TON z Goleszowa, Fun-
dacja „Fascynujący Świat Dziecka” 
z Goleszowa, Sołectwo Goleszów 
Dolny, goleszowskie gimnazjum, 
Stowarzyszenie Miłośników Baża-
nowic, Stowarzyszenie Miłośników 
Dzięgielowa, Zespół taneczny Acro 
Dance, Andrzej Maciejczek. Szcze-
gólne podziękowania kierowane są 
do instytucji, dzięki którym odbyło 
się smażenie jajecznicy: Gospodar-
stwo Agroturystyczne „U Gazdy” 

z Brennej (użyczenie wielkiej patel-
ni i pomoc organizacyjna), Rolniczy 
Kombinat Spółdzielczy w Goleszo-
wie (bezpłatne przekazanie jaj),  
firma „Fameks” z Goleszowa (prze-
kazanie jednorazowych sztućców), 
OSP i KGW Godziszów (pomoc orga-
nizacyjna).

Swoje auta rajdowe zaprezento-
wali: Tomasz Sztwiertnia (Ford Fie-
sta R2), Dariusz Salecki (Fiat 126 p), 
Łukasz Roik (Peugot 205), Krystian 
Holubek (Peugot 206), Łukasz Kral 
(Fiat Seicento), Sebastian Hus, (Hon-
da Civic), Jacek Majewski (Fiat 126 
p), Sławomir Sikora (Subaru Impre-
za), Krystian Hus (Subaru Impreza), 
Jakub Sikora (Fiat 126 p). Patronat 
medialny objęli: OX.PL i Głos Ziemi 
Cieszyńskiej. Więcej zdjęć na www.
goleszow.pl.                           

Redakcja

W sobotę, 15 czerwca dzieci oraz młodzież nasze-
go sołectwa z okazji swojego święta pojechały do ZOO  
w czeskim Zlínie. Wycieczka okazała się nie tylko wspa-
niałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyro-
dy. Niespotykane na co dzień zwierzęta trwale zapiszą się 
w pamięci dzieci.

Organizacja wycieczki była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu DIEHL METERIG Sp.z o.o. oraz przedsię-
biorstwu KOSBUD Sp.z o.o. W imieniu swoim i dzieci ser-
decznie dziękuję za wsparcie. Dziękuję również naszemu 
radnemu za słodki poczęstunek oraz wszystkim uczestni-
kom za udział w tym wydarzeniu i wspólnie spędzony czas.

Sołtys Anna Jaworska

Fo
t. 

I. 
Fr

an
ek



Panorama Goleszowska  czerwiec 2019 11

Fo
t. 

L.
 S

ta
ś

II Międzygminne Zawody Pożarnicze

Posprzątali Goleszów Równię

8 czerwca na boisku MOSIR 
w Cieszynie odbyły się drugie Mię-
dzygminne Zawody Pożarnicze 
grupy A, w których uczestniczyły 
drużyny pożarnicze z dwóch gmin – 
Goleszowa i cieszyna. 

W uroczystym otwarciu zawo-
dów wzięła udział Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar. Drużyny 
strażaków rywalizowały w dwóch 
konkurencjach, tj. zawodach pożar-
niczych oraz musztrze. Część spraw-
nościowa dzieliła się na dwa etapy: 
bieg sztafetowy i rozwinięcie bojo-
we. Rywalizacja rozpoczęła się od 
zmagań w sztafecie, gdzie zawod-
nicy sprawdzili swoje siły na torze 
o długości 350 m, który podzielony 
był na 7 części, każda o długości 
50 m. Dodatkowo na każdym odcin-
ku znajdowała się przeszkoda, więc 
każdy ze startujących strażaków miał 
do pokonania jedną z nich.  Rozwi-
nięcie bojowe polegało na zbudowa-
niu linii gaśniczej z wykorzystaniem 
motopompy do zassania wody ze 
zbiornika rozstawionego na płycie 
boiska i podania jej strumienia do 
wyznaczonego celu. Finalnie w łącz-
nej klasyfikacji zwyciężyła drużyna 
OSP Kisielów, wyprzedzając OSP 
Godziszów i OSP Puńców. Dodatko-
wo drużyny strażackie rywalizowały 
w ocenianej odrębnie konkurencji 
musztry. Na tym polu najlepsi okaza-
li się strażacy z OSP Puńców, wyprze-
dzając OSP Kisielów i OSP Goleszów.

W trakcie oficjalnego zakoń-
czenia zawodów wszyscy odebrali 
pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 
Pierwsze trzy miejsca nagrodzono 
czekami pieniężnymi ufundowany-
mi przez Wójta Gminy Goleszów 
Sylwię Cieślar do wykorzystania na 
sprzęt pożarniczy.

Warto dodać, że jednostki OSP 
Bażanowice i OSP Kisielów repre-
zentowały Gminę Goleszów na 
powiatowych zawodach sporto-
wo-pożarniczych, które odbyły się 
29 czerwca na Stadionie Miejskim 
„Beskid” w Skoczowie.

Rywalizacja przebiegła sprawnie, 
bezpiecznie i w miłej atmosferze, 
co podkreślił również Komendant 
Gminny ZOSP RP w Goleszowie kpt. 
Arkadiusz Wapienik.

Konkurencjom przyglądała się 
licznie zgromadzona publiczność 
oraz zaproszeni goście. Na każdego 
czekał gorący posiłek oraz napoje 
i w tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować organizatorom zawo-
dów, czyli Zarządowi Miejskiemu 
ZOSP RP w Cieszynie dh Czesławo-
wi Dropczyńskiemu, komendantowi 
miejskiemu asp. sztab. Grzogorzowi 
Sroczykowi, komisji sędziowskiej z KP 
PSP Cieszyn pod przewodnictwem 
mł. bryg. Łukasza Błaszczaka za 
sprawne przeprowadzenie zawodów 
– powiedział Arkadiusz Wapiennik.

Dziękujemy uczestnikom za wal-
kę fair play oraz zdyscyplinowanie 
podczas zawodów.

Arkadiusz Wapienik
KG

Z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej w sobotę, 
8 czerwca w Goleszowie Równi odbyło się sprzą-
tanie tej miejscowości. 

Pogoda w tym dniu dopisała. W akcji sprząta-
nia wzięło udział ok. 20 osób, w tym dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Cisownicy. Plastikowe i szklane 
butelki, części samochodowe i odpady budowlane 
to główne „skarby”, które odnaleziono podczas 
sprzątania. W akcję włączyła się Gmina Goleszów, 
która przekazała worki na śmieci oraz zapewniła 
odwóz na wysypisko.

Wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję, 
serdecznie dziękujemy – mówią organizatorzy.

Redakcja
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Wójt Sylwia Cieślar wita uczestników
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Dzień Dziecka, prezenty dla przedszkolaków i turniej

Sukces tenisistów stołowych

Mecz piłkarski dzieci kontra rodzice, dmuchane 
zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, 
konkurencje sportowo-sprawnościowe to tylko część 
atrakcji, które czekały 2 czerwca w Puńcowie na uczest-
ników dnia dziecka.

Całe wydarzenie poprzedzone zostało przyjazdem do 
naszego sołectwa grupy kolarzy z Turystycznego Klubu 
Kolarskiego PTTK „Ondraszek” z Cieszyna. Dzieci i dorośli 
zwiedzili Powozownię Andrzeja Lacela, gdzie właściciel 
opowiedział o powozach i sprzętach znajdujących się 
w tym wyjątkowym miejscu – mówią przedstawiciele 
LKS Tempo, organizatora imprezy dla dzieci.

Następnie kolarze udali się do kościoła św. Jerzego, 
gdzie proboszcz Dariusz Kowala opowiedział o zabyt-
kowej świątyni. Potem uczestnicy przyjechali na nasze 
boisko, aby przeprowadzić konkurencje sprawnościowe, 
test wiedzy o regionie i wręczyć nagrody najmłodszym 
kolarzom – dodają.

Niespełna dwa tygodnie później Andrzej Lacel 
w imieniu Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Jerzego w Puń-
cowie, OSP Puńców i LKS „Tempo” Puńców przekazał 
miejscowym przedszkolakom zabawki za ponad 1600 zł. 
Kwota ta to część dochodu wypracowanego pod-
czas corocznych pikników rodzinnych organizowanych 
w tej miejscowości.

12 czerwca na boiskach puńcowskiego klubu prze-
prowadzono eliminacje naszego województwa do ogól-
nopolskiego turnieju piłkarskiego „Piłkarska kadra czeka”. 

W zmaganiach sportowych wzięły udział 4 drużyny. Pił-
karze (rocznik 2004 i młodsi) rywalizowali o 2000, 1500 
i dwie nagrody po 1000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie 
obozów sportowych. Najlepszą drużyną okazał się „Znicz” 
Kłobuck, drugie miejsce wywalczył LKS „Pasjonat” Dan-
kowice, trzecia była „Ciężkowianka” Jaworzno, a czwar-
ty LKS „Bestwina”. Organizatorem turnieju były Śląskie 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach i LKS „Tempo” 
Puńców.                                                               T. Lenkiewicz

Podczas roku szkolnego 
2018/2019 odbywały się igrzyska 
młodzieży szkolnej. Młodzi spor-
towcy rywalizowali w kilku dyscy-
plinach sportowych w zależności 
od kategorii wiekowej. W turnieju 
udział wzięli również zawodnicy 
z naszej gminy. 

Najlepszy wynik w tenisie sto-
łowym, spośród gminnych drużyn, 
odniosło trzech uczniów goleszow-
skiego gimnazjum. Piotr Ostachow-
ski, Dawid Jachnicki i Sebastian 
Musiołek wywalczyli pierwsze 
miejsce w półfinale zawodów woje-
wódzkich. 

W turnieju finałowym, który 
odbył się 28 maja w Mysłowicach, 
nasi chłopcy pokonali szkołę z Byto-
mia i Tych oraz przegrali z drużyną 
z Piec. Ostatecznie zajęli 5. miejsce 
w naszym województwie. Dodajmy, 
że w drodze do finału wygrali zawo-

dy gminne, zdobyli 2. miejsce w zma-
ganiach powiatowych i byli najlepsi 
w rozgrywkach regionalnych. 

Opiekunem goleszowskich spor-
towców był Jakub Molin. Zawodni-
kom oraz opiekunowi gratulujemy.

  T. Lenkiewicz
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13 czerwca odbył się XVI Rajd 
Młodzieżowy Gminy Goleszów. 
Meta tegorocznego wydarzenia 
mieściła się na terenie dawnego 
schroniska, a obecnie restauracji 
„Pod Tułem”.

W pieszej wędrówce, w upalny 
czwartek, wzięli udział uczniowie ze 
szkół podstawowych z Goleszowa, 
Cisownicy, Dzięgielowa i Bażanowic. 
Na mecie aspirant sztabowy Tomasz 
Pszczółka z Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie opowiedział 
o sytuacjach zagrażających zdrowiu 
i życiu, w tym o takich, które mogą 
się pojawić podczas wypoczynku 
nad zbiornikami wodnymi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
bezpłatny poczęstunek, zaś chętni 
uczniowie wzięli udział w konkursie 
wiedzy o naszym regionie. Spośród 
19 uczniów, którzy rozwiązywali 
testy najlepszym okazał się Wiktor 
Brudny (Cisownica), drugie miejsce 
zajął Aleksander Kurdun (Cisowni-
ca), a trzecie Dawid Niemiec (Gole-
szów). O kolejności następnych 
sześciu miejsc zdecydowała część 
ustna, gdzie młodzi turyści odpo-

wiadali na pytania komisji konkur-
sowej. Najlepsi otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe, które wręczali: 
wójt Sylwia Cieślar, Prezes Koła PTTK 
„Ślimoki” Zenon Sobczyk i przedsta-
wiciel zarządu cieszyńskiego oddzia-
łu PTTK Henryk Więzik.

W pracy komisji konkursowej 
oceniającej wiedzę młodych tury-

stów udział wzięli: Jan Cichy (autor 
testów), Ryszard Cieślar, Marek 
Węglorz i Jerzy Niemczyk. Organi-
zatorem całości było Gminne Koło 
PTTK nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie 
wraz z Gminą Goleszów. Fotorepor-
taż z tego wydarzenia oraz wyniki 
konkursu znajdują się na www.gole-
szow.pl.                                     Redakcja
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Ponad 140 osób wzięło udział w rajdzie młodzieżowym

Szachiści na Mistrzostwach Śląska
W dniach 12-16 czerwca w Imie-

linie rozgrywane były Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska Juniorów, na 
których oprócz tytułów można było 
wywalczyć prawo gry w półfinałach 
mistrzostw Polski.

Śląski Związek Szachowy jest 
jednym z najmocniejszych w kraju 
i zrzesza blisko 50 klubów. W Imie-
linie do rywalizacji stanęło kilkaset 

młodych dziewczyn i chłopaków. Nie 
zabrakło również silnej reprezentacji 
Stowarzyszenia Szachowego „Olim-
pia” Goleszów, które działa zaledwie 
cztery lata od reaktywacji szachów 
w Goleszowie, ale na mistrzostwa 
pojechało z zamiarem walki o pre-
miowane miejsca. 

Okres przygotowania do zawo-
dów był czasem wzmożonej pracy, 

wysiłków i treningów, ale wyniki, 
jakie uzyskaliśmy, przeszły nasze 
przewidywania – zaznacza Prezes 
Stowarzyszenia Karol Linert.

Michał Niesyt został Mistrzem 
Śląska w C9, wygrywając 8 z 9 par-
tii. Świetny wynik uzyskała Maja 
Nieckarz, która zdominowała grupę 
D11, a srebrny medal wywalczy-
ła Karolina Myrmus. Drugi srebr-
ny medal zdobył Mateusz Myrmus 
w C13. Awans do turnieju makrore-
gionalnego uzyskali jeszcze Krzysztof 
Niemczyk, Dawid Marekwica i Mate-
usz Macura.

Stowarzyszenie Szachowe 
„Olimpia” Goleszów korzysta z dota-
cji Gminy Goleszów na wspiera-
nie rozwoju sportu i ze wsparcia 
w ramach Akademii Szachowej 
Mokate. Zapraszamy szczególnie 
młodzież do udziału w zajęciach.

Karol Linert/Redakcja

Nagrodzeni w konkursie wiedzy z organizatorami i wójtem Sylwią Cieślar
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Tytuł artykułuHistoryczny awans! LKS Goleszów w okręgówce

W dniach 15 i 16 czerwca roze-
grane zostały ostatnie mecze sezo-
nu 2018/2019 klasy A Podokręgu 
Skoczowskiego. Drużyna seniorów 
z Goleszowa uplasowała się na trze-
cim miejscu w tabeli. Dzięki udanej 
grze LKS Goleszów uzyskał awans 
do rozgrywek ligi okręgowej!

Goleszowska drużyna finalne 
spotkanie rozegrała z drużyną LKS 
Strażak Pielgrzymowice, remisując 
z nią 4:4 i przypieczętowała swój 
awans do wyższej ligi. Faworytem 
rozgrywek okazała się drużyna  LKS 
Wisła Strumień, a wicemistrzem 
został TS 1909 Piast Cieszyn.

Warto zauważyć, że awans pił-
karzy z Goleszowa ma historycz-
ny charakter, gdyż po raz pierwszy 
będą oni uczestniczyli w rozgryw-
kach na tym poziomie ligowym. 
Już w zeszłym roku klub otarł się 
o awans, jednak ostatni mecz nieco 
pokrzyżował im plany. Zdetermino-
wani i zmotywowani kontynuowali 
swoje wysiłki, co w efekcie przynio-
sło osiągniecie wyznaczonego celu.

LKS Goleszów w sezonie 
2018/2019 rozegrał  26 meczów, 
w których strzelił 84 bramki, tra-
cąc 52. Odnotował 14 wygranych 
meczów, 4 remisy i 8 porażek. Strzel-
cami bramek byli: Michał Jopek – 
17 bramek, Kamil Szajter i Krystian 
Czudek – po 10, Dawid Nikiel – 8, 
Andrzej Gołyźniak i Dawid Janoszek 
– po 7 celnych strzałów, Rafał Obro-

chta – 6 bramek, Adrian Czudek, 
Damian Strządała, Krzysztof Felis 
– po 4, Adrian Gibiec – 3, Dawid 
Kłapsia – 2, Jakub Wiśniowski, 
Maksymilian Pilch – po 1 bramce. 
Najwięcej minut w klubie rozegrał 
bramkarz Piotr Felis (2070 minut).

LKS Goleszów występował 
w składzie:
bramkarze: Piotr Felis, Daniel Kuraś, 
Dawid Nikiel;
obrońcy: Ariel Moskała, Marek 
Nogły, Damian Strządała, 
Jakub Wiśniowski;
pomocnicy: Mateusz Brak, Adrian 
Czudek, Krystian Czudek, Krzysztof 
Felis, Piotr Ferfecki, Andrzej Gołyź-
niak, Dawid Janoszek, Jakub Jano-
szek, Michał Jopek, Jacek Juroszek, 
Szymon Kluz, Piotr Krzemień, Adam 
Michałek, Rafał Obrochta, Maksymi-
lian Pilch, Patryk Sikora, Filip Szturc, 
Marcin Wigezzi;
napastnicy: Adrian Gibiec, Dawid 
Kłapsia, Kamil Szajter.

LKS Goleszów w nadchodzącym 
sezonie 2019/2020 będzie rywali-
zował w beskidzkiej lidze okręgo-
wej. 

Osiągnięty wynik goleszowskie-
go klubu to zasługa wielu osób, co 
podkreśla Prezes Damian Kożdoń: 
Serdecznie chciałbym podziękować 
wszystkim zawodnikom za włożony 
trud, zdrowie i zaangażowanie na 
boisku oraz trenerowi Grzegorzowi 

Wisełce za doprowadzenie druży-
ny do historycznego awansu oraz 
Tomaszowi Matuszkowi za część 
rundy jesiennej. Wielkie podzię-
kowania dla Zbigniewa Brudnego 
i Marcina Cieślara za doprowadze-
nie końca rundy jesiennej. Dodatko-
wo pragnę podziękować trenerom: 
Dawidowi Janoszkowi, Zbigniewo-
wi Brudnemu, Jakubowi Molinowi, 
Dawidowi Niklowi i zawodnikom 
LKS Goleszów, którzy ambitnie 
i wytrwale walczyli w minionej run-
dzie o jak najlepsze wyniki.

Dziękuję całemu zarządowi za 
współpracę i proszę o zaangażowa-
nie w kolejnych wyzwaniach. Dzię-
kuję Urzędowi Gminy Goleszów, 
Pani Wójt Sylwii Cieślar oraz Refe-
ratowi Promocji Gminy za wsparcie 
finansowe i udaną współpracę.

Szczególne podziękowania dla 
śp. Andrzeja Wyleżucha  za lata 
zaangażowania w klubie i bezin-
teresowną pomoc oraz Danucie 
Cieślar za wsparcie i niezastąpioną 
pomoc, największe podziękowa-
nia dla mojej żony Renaty Kożdoń 
z dziećmi za wyrozumiałość i wspar-
cie w trudnych chwilach.

Początki klubu LKS Goleszów 
sięgają 1948 roku, kiedy został 
założony Klub Sportowy Budowla-
ni Olimpia Goleszów. W 1992 roku  
zmienił on nazwę na KS „Olimpia” 
Goleszów, a od 2005 roku przybrał 
nazwę LKS Goleszów, odłączył się 
od miejscowej „Olimpii” i zaczął 
działać niezależnie. 

W czerwcu 2012 r. seniorzy 
awansowali po raz pierwszy do kla-
sy A Podokręgu Skoczowskiego. Po 
7 latach treningów, wysiłków i roz-
woju udało im się zapisać kolejny 
sukces na swoim koncie przypie-
czętowany awansem do beskidzkiej 
ligi okręgowej.

Gratulujemy osiągniętego 
sukcesu sportowego wszystkim 
członkom Ludowego Klubu Spor-
towego Goleszów, w szczególności 
piłkarzom, trenerom oraz zarządowi 
z Prezesem Damianem Kożdoniem 
na czele i życzymy dalszych sukce-
sów na boisku!

KG/Damian Kożdoń

Fo
t. 

LK
S 

Go
le

sz
ów



Panorama Goleszowska  czerwiec 2019 15

Tytuł artykułuSP w Goleszowie otrzymała dofinansowanie
Szkoła Podstawowa w Goleszowie otrzymała dofi-

nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
utworzenie „Zielonego zakątka”, czyli ekopracowni uła-
twiającej naukę przedmiotów przyrodniczych, biolo-
gicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych 
oraz chemiczno-fizycznych.

Uroczyste rozstrzygnięcie 5. edycji konkursu „Zielo-
na Pracownia 2019” miało miejsce w Muzeum Śląskim 
w Katowicach. Szkoła Podstawowa w Goleszowie była 
jednym z 87 laureatów konkursu, do którego w tym roku 
zgłoszonych zostało w sumie 161 wniosków! 

Za wnioskiem goleszowskiej szkoły przemawiały 
m.in. innowacyjny pomysł na zagospodarowanie pra-
cowni, różnorodność pomocy dydaktycznych, wypo-
sażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. W sumie 
dofinansowanie na stworzenie „Zielonego zakątka” 
wynosi 29 577,50 zł.                                              Redakcja
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ŚLASKI
DRWAL

Dyscypliny dla zawodników

21 lipca, niedziela
godz. 10.00, Park Wędrynia

9 edycja zmagań najlepszych śląskich drwali

Dyscypliny dla PUBLICZNOŚCI

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

- Wymiana łańcucha

- Ścinka na celność

- Okrzesywanie drzewa

- Cięcie na podkładce

- Kombinowane cięcie

- ARENA DRWALI

- Siekierą na dokładność

- Wbijanie gwoździ

- Przejażdżki konne

- Zabawy i pokazy dla dzieci 

- Pokaz rzeźbienia piłami spalinowymi

- Wystawa sprzętu leśnego

- Leśna pedagogika – uczymy się poznawać las

- Kuchnia regionalna

- Od piątku 19.07 plener rzeźbiarski

Więcej informacji znajdziecie na www.slezskydrevorubec.cz

Obec Vendryně

TURPIL.cz
Gmina Goleszów

WSTęP WOLNY

Wójt Sylwia Cieślar odbiera potwierdzenie  
otrzymania dofinansowania

Ośrodek Zdrowia SALUS w Ustroniu 
serdecznie zaprasza mieszkańców 

gminy Goleszów na 

BEZPŁATNE BADANIA KARDIOLOGICZNE, 
które potrwają do końca października.

Szczegółowe informacje i zapisy:  
tel. 33 33340 35, 730 300 135, 

ul. Pod Skarpą 6, Ustroń.
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Zespół Teatralny KTOŚ, czyli Klub Teatralny Osobo-
wości Świetnych działający przy Gimnazjum w Goleszo-
wie od 2003 roku pod opieką Weroniki Glajc to bardzo 
dużo wspaniałych projektów, wiele talentów, cudow-
nych osobowości, które na scenie mogły dać upust 
swoim pasjom i emocjom. 

Swoją nazwę wymyśliliśmy w 2015 roku, a w tym 
roku przyszło nam się rozstać z ideą gimnazjalnego 
teatru na dobre. W pamięci wielu osób na pewno pozo-
staną te większe projekty, które KTOŚ przedstawiało na 
scenie GOK-u dla goleszowskiej publiczności.

Ostatnim akcentem naszej działalności było przygo-
towanie przedstawienia dla przedszkolaków z goleszow-
skiego, gminnego przedszkola, pt. „Baśniowy Ambaras”. 
To nie było pierwsze spotkanie gimnazjalistów z przed-
szkolem – niestety, na pewno było to ostatnie. Prócz 
młodzieży gimnazjalnej w przedstawieniu gościnnie 
wzięły udział także młodsze dzieci: Amelka, Dominika, 
Ola i Patryk, wcielając się w postacie Małgosi i krasnali. 

31 maja Zespół Teatralny KTOŚ odwiedził przedszko-
le gminne, by spotkać się z dziećmi z okazji Dnia Dziecka. 
Zaprezentowano bardzo ciekawą bajkę, z której dzieci 
dowiedziały się, dlaczego należy czytać baśnie i bajki. 

Dzieci zobaczyły, że przez nieczytanie bohaterowie się 
obrazili i pouciekali z bajek – a tego nie chciałby nikt. 
Przedszkolaki obiecały wróżce Fantazji, że będą czytać 
i dbać o baśniowych bohaterów. Po spektaklu młodzi 
aktorzy przeszli do grup przedszkolnych na wspólne 
czytanie baśni. To było bardzo miłe spotkanie.

W.G.

Pożegnanie goleszowskich gimnazjalistów

Gimnazjalny KTOŚ u przedszkolaków

W dniu 18 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie 
klas trzecich goleszowskiego gimnazjum. 

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hym-
nu Polski, gratulacji z okazji zakończenia nauki i życzeń 
dla absolwentów złożonych przez wójta Sylwię Cie-
ślar i dyrektora szkoły Aleksandrę Studnik. Dodatkowo 
nauczyciele i osoby odchodzące na emeryturę oraz koń-
czące pracę w gimnazjum otrzymały pisemne podzięko-
wania z rąk Pani wójt.

Następnie księża Jarosław Krutak i Bogusław Sebesta 
przeczytali Słowo Boże i podziękowali za wspólne lekcje 
religii, przedstawiciele uczniów złożyli wyrazy wdzięcz-
ności wszystkim nauczycielom oraz personelowi szkoły, 
a pedagog szkolny – Andrzej Kloske opowiedział, jak 
przebiegał rozwój absolwentów i przyłączył się do gra-
tulacji składanych młodym mieszkańcom naszej gminy. 

Kolejnym punktem programu były prezentacje mul-
timedialne zaprezentowane wpierw przez nauczycieli, 
a następnie przez uczniów, podsumowujące wspólne lata 
w goleszowskim gimnazjum. Potem uczestnicy odśpie-
wali „Szczęśliwej drogi już czas”... 

Wręczenie podziękowań dla wszystkich, którzy orga-
nizowali z ramienia gimnazjum Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy w Goleszowie, nagród książkowych 
wyróżniającym się uczniom oraz polonez odtańczony 
w pobliżu fontanny zakończyły uroczystości związane 
z pożegnaniem 74 absolwentów – ostatnich uczniów 
goleszowskiego gimnazjum.                            T. LenkiewiczFo
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Wójt Sylwia Cieślar i dyrektor Aleksandra Studnik
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cd. z poprzedniego numeru PG 
Bardzo prężnie działa Uczniowski Samorząd, któ-

ry zgodnie z wytyczonym przez siebie harmonogramem 
organizuje wiele imprez, akcji o charakterze charytatyw-
nym czy wydarzeń, które zmieniają codzienną szkolną 
rzeczywistość w zabawę. W tym roku szkolnym dzięki 
inicjatywie przewodniczącej SU zorganizowaliśmy dla 
naszych uczniów między innymi takie imprezy, jak: „Dzień 
spódnicy i krawata”, „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień”, „Dzień Kubusia Puchatka”, „Dzień Dziwaka”, „Dzień 
Czekolady”, szkolne nocowanie połączone z dyskoteką 
i nocnym maratonem filmowym oraz konkurs plastyczny 
pt. „Nasze Morze Bałtyckie”. Wiele imprez jeszcze przed 
nami! A do śledzenia wszystkich wydarzeń zapraszamy na 
nasz profil na Facebooku. W pierwszym semestrze tego 
roku szkolnego wyszliśmy po raz kolejny naprzeciw zgła-
szanym potrzebom uczniów i zaplanowaliśmy dla nich 
różne formy relaksu. Dostępne są „sale ciszy”, w których 
uczniowie pod opieką nauczycieli spędzają czas z dala od 
gwaru i hałasu w czasie międzylekcyjnych przerw obia-
dowych. W tym samym czasie mają dostęp do biblioteki, 
a chętni do gier i zabaw ruchowych także do sali gimna-
stycznej.

W tym roku po powrocie z ferii czekała na uczniów 
niespodzianka. Na ścianach pojawiły się ciekawe, moty-
wujące sentencje i cytaty. Na korytarzu na I piętrze zain-
stalowano dystrybutor wody pitnej, z którego uczniowie 
korzystają do woli. Na korytarzach pojawiły się kolorowe 
naklejki, dzięki którym dzieci ciekawie spędzają przerwy 
pomiędzy lekcjami. Poznają kierunki świata, mogą grać 
w klasy, iść śladami liter alfabetu, powtarzać wzory mate-
matyczne lub gramatykę z języka polskiego czy angielskie-
go. W ten sposób na przerwach jest spokojniej, a dzieci się 
nie nudzą. Gdyby tak wziąć pod uwagę ilość atrakcji, zajęć, 
inicjatyw podejmowanych w naszej szkole z dziećmi i dla 
dzieci, dodatkowo i niezależnie od czasu przeznaczonego 
na naukę, możemy śmiało powiedzieć, że nasza szkoła nie 

tylko dorównuje szkołom znacznie większym, ale nawet 
wykracza poza możliwości szkół, którym niesłusznie i czę-
sto nieświadomie przypisuje się miano szkoły „małej” czy 
„kameralnej”. 

Nasza szkoła jest szkołą, w której każdy uczeń znajdzie 
swoje miejsce. Potrafimy bowiem zadbać o każdego z nich, 
zarówno o uczniów niezwykle zdolnych, jak też o uczniów 
wymagających wsparcia, dając każdemu wiele możliwo-
ści rozwoju, przekazując jednocześnie wiedzę w sposób 
przystępny i racjonalny, starając się, by każdy uczeń miał 
szansę kontynuować naukę na dobrym poziomie w szko-
łach średnich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w odpowiedzi 
na częste pytania rodziców przyszłych pierwszoklasistów 
prezentujemy co roku swoje możliwości w trakcie tak zwa-
nego Dnia Otwartych Drzwi. W tym roku, 14 marca nasi 
mali goście mieli okazję obejrzeć scenkę „Lokomotywa” 
przygotowaną przez uczniów szkolnego koła teatralnego. 
Pod opieką naszych uczniów ze starszych klas brali udział 
w warsztatach przygotowanych przez nauczycieli. Były to 
zajęcia komputerowe „Liczę, myślę, tworzę”, przyrodni-
cze „Ciekawi mnie świat”, z języka angielskiego „How are 
you”, plastyczne „Mam sprawne rączki”, sportowo-rucho-
we „Jestem sprawny”. Dzieci wraz z rodzicami zwiedziły 
całą szkolę łącznie z basenem, salą gimnastyczną i biblio-
teką. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy 
za udział w Dniu Otwartych Drzwi, zaś rodzice serdeczne 
podziękowania za towarzyszenie swoim pociechom. Na 
świetlicy czekał na wszystkich słodki poczęstunek. Rodzice 
chętnie zapoznali się z ofertą przedstawioną przez Dyrek-
tora Przemysława Misiarza.

Liczymy na to, że nasza szkoła zachęci dzieci uczest-
niczące w Dniu Otwartym i wiele z nich dołączy do nas 
pierwszego dnia inaugurującego rok szkolny 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy!
SP w Cisownicy

Z życia szkoły podstawowej w Cisownicy cz. 3

Dzień Dziecka w goleszowskiej szkole
Fo

t. 
S.

 S
to

kł
os

a

W piątek, 31 maja w Szkole Podstawowej w Goleszo-
wie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka, jednego z naj-
ważniejszych dni roku. Zostały przeprowadzone zawody 
rodzice-nauczyciele-uczniowie, były konkursy, „dmu-
chańce”, malowanie twarzy, mnóstwo śmiechu i zabawy. 
Przy dźwiękach muzyki  i promieniach słońca każdy mógł 
posilić się przygotowanymi pysznościami. To wszyst-
ko dzięki Radzie Rodziców, Rodzicom i ludziom dobrej 
woli oraz wszystkim tym, którzy wsparli nas w organi-
zacji tego święta. Cała impreza została zorganizowana 
przy współpracy naszej szkoły i Fundacji „Fascynujący 
Świat Dziecka”.

Wraz z Radą Rodziców oraz Prezesem Fundacji FAS 
dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc i wspania-
łą atmosferę.

Dorota Wisełka
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 5

MONTERIGGIONI
Monteriggioni to maleńkie mia-

sto-twierdza, położone niedaleko 
Sieny. Całe miasteczko to właściwie 
tylko piazza, kilka wąskich uliczek 
i potężne mury z czternastoma wie-
żami. Monteriggioni odgrywało kie-
dyś pierwszoplanową rolę z uwagi na 
swoje położenie strategiczne, dzisiaj 
słynne jest przede wszystkim z zapie-
rającego dech w piersiach widoku. 
Dla miłośników gier komputerowych 
Monteriggioni odgrywa ważną rolę 
w grze Assasin Creed - jest to siedzi-
ba rodowa głównego bohatera Ezio 
Auditore. Miasteczko idealnie wpisu-
je się tę rolę. Do zwiedzenia wystar-
czy godzina.

Miasto założono w 1203 r., 
od 1213 r. to twierdza z murami 
o czternastu wieżach obronnych. 
Zamek w Monteriggioni zbudowano 
na wzgórzach Sieny podczas pano-
wania „podesty” Guelfo da Porca-
ri w latach 1214-1219. Teren pod 
zamek został zakupiony przez rodzi-
nę szlachecką da Staggia i był sie-
dzibą antycznej faktorii Longobarda. 
Sama konstrukcja zamku była zgodna 
z panującym standardami w Republi-
ce Sieny i miała pełnić głównie funk-
cję obronną. Wieża znajdująca się na 
Monte Ala zwrócona była na antycz-
ny trakt Francigena tak, aby zapew-
niać stały podgląd okolicy i wzgórz 
dell’Elsa znajdujących się w pobli-

cd. z poprzedniego numeru PG

MONTEPULCIANO
Na szczycie jednego ze wzgórz 

Toskanii leży perełka renesansu, 
o którą od wieków toczyły boje dwie 
toskańskie potęgi - Florencja i Sie-
na. Montepulciano położone jest na 
szczycie wapiennego wzgórza, domi-
nującego nad doliną Valdichiana. 
Wjazd serpentynami na wysokość 600 
m n.p.m. długo pozostaje w pamięci. 
Miasteczko otaczają zagajniki drzew 
oliwnych i łagodnie pofalowane winni-
ce, a także aleje cyprysowe. Sąsiednie 
pagórki i wzgórza porastają winnice, 
z których pochodzą doskonałe trunki: 
wytrawne Vino Nobile i słodkie Vin 
Santo oraz Aleatico. Na kształt mia-
sta decydujący wpływ miały ambitne 
przedsięwzięcia podjęte w XV i XVI 
w.: budowa murów, gmachów kościo-
łów i prywatnych pałaców. Dzisiejsze 
Montepulciano wyróżnia się jednolitą 
renesansową zabudową o florenckim 
rodowodzie. Z najważniejszych zabyt-
ków należy wyróżnić: 
• kościół San Biagio, zbudowany w sty-

lu renesansowym z miodowo-kre-
mowego trawertynu przez Antonia 
da Sangallo;

• kościół pw. św. Agnieszki z charak-
terystyczną pasiastą fasadą, zbudo-
wany w XIV wieku, przebudowany 
w 1511 przez Antonia da Sangallo; 

• katedrę zbudowaną w latach 1592-
1630 na podstawie projektu Ippo-
lita Scalzy z nieukończoną fasadą 
(wewnątrz znajduje się tryptyk Zwia-
stowanie Taddea di Bartolo);

• ratusz (Palazzo Comunale) zbu-
dowany przez Michelozza 
w stylu nawiązującym do Pałacu 
Vecchio we Florencji;

• Palazzo Bucelli, w którego dolną 
część fasady wmurowano etru-
skie płaskorzeźby i urny grobowe; 

• XVI-wieczny monumentalny Pala-
zzo Tarugi.

Warto też zwiedzić podziemny 
Labirynt Porsenny - system tuneli 
wykutych przez Etrusków w VI w.

W Montepulciano kręcono 
w 2009 roku sceny rozgrywające się 
w miasteczku Volterra w filmie Saga 
„Zmierzch”: Księżyc w nowiu.

żu. Zbudowanie zamku od podstaw 
było efektem nowoczesnej polityki 
republiki Sieny, która dotychczas zdo-
bywała już istniejące zamki i prowin-
cje (takie jak Quercegrossa). Mury 
zamku są zbudowane w całkowitej 
harmonii z otaczającymi wzgórzami 
tak, by były jak najbardziej stabilne. 
Cały zamek otoczony jest charakte-
rystycznymi dla tego okresu carbona-
riami (węglarniami), które służyły do 
wytwarzania węgla z pozyskiwanych 
surowców naturalnych. Dzięki temu 
zamek w trakcie oblężenia był stale 
zaopatrzony w węgiel, co znacznie 
ułatwiało obronę przez inwazjami. 
Często w trakcie oblężeń podpala-
no węglarnie. Zamek Monteriggioni 
nigdy nie wyszedł spod władztwa Sie-
ny. Otoczone wysokim murem o dłu-
gości 570 m i czternastoma wieżami, 
Monteriggioni swoje miejsce w lite-
raturze zdobyło za sprawą „Boskiej 
komedii” Dantego. Podobnie było 
z turystyczną mapą Włoch. Monterig-
gioni to punkt obowiązkowy dla każ-
dego, kto kocha Włochy. 

Bernardo Bertolucci nagrywał 
tutaj „Ukryte pragnienia” z Liv Tyler. 
Miasteczko przypadło do gustu także 
producentom telewizyjnych reklam. 
Swoje samochody promował tutaj 
rodzimy Fiat, a także producen-
ci z zachodniej Europy (jak Citroen 
i Volvo).

Zenon Sobczyk
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Co słychać w bażanowickiej szkole?

Żeby nie zmęczyć szanownych 
czytelników „Panoramy” – wszak 
upał daje się we znaki – krótko dono-
simy z Bażanowic, co następuje…

Wiosna to czas wycieczek klaso-
wych. Były niezwykle udane, choć 
aura nie zawsze sprzyjała. Najmłod-
si (klasy 1-3) taplali się w kałużach 
podczas gry terenowej w ośrodku 
h2o w Kiczycach. Ale tacy są nie-
zmordowani… Kadra wykończona, 
a oni: jeszcze, jeszcze! Piątoklasiści 
buszowali przez dwa dni po Wro-
cławiu i liczyli krasnale, a najstarsi 
w Tresnej nad Jez. Żywieckim próbo-
wali przetrwać paintball, nocny rajd 
i inne takie tam…

Grupa chętnych uczniów wzięła 
też udział w 12. Cieszyńskiej Nocy 
Muzeów. Między godz. 19 a 23 
ósmoklasiści zwiedzili Salę Sesyjną 
cieszyńskiego Ratusza, Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego, Muzeum 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich i Książnicę 

Cieszyńską, gdzie wzię-
li udział w warsztatach 
pisma klinowego.

Oprócz tych atrak-
cji w ostatni piątek 
maja uczniowie baża-
nowickiej podstawówki 
uczestniczyli w zor-
ganizowanym po raz 
pierwszy Rajdzie Eko-
logicznym im. Pawła 
Stalmacha. Podzieleni 
na grupy, pod bacznym 
okiem nauczycieli, biegli 
od bazy do bazy i wyko-

nywali polecenia przygotowywane 
przez ósmoklasistów, by ostatecznie 
dotrzeć do Zamku w Dzięgielowie, 
gdzie mieściła się meta rajdu. Tutaj 
był czas na kiełbaski, gry i zabawy. 
Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie 
wrócili do szkoły.

Doniesienie z ostatniej chwili! 
Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty 
są naprawdę zadowalające: średnie 
z j. polskiego, matematyki i j. angiel-
skiego wyższe od średnich: krajowej, 
wojewódzkiej i powiatowej. Gratu-
lacje! 

Gratulujemy oczywiście pozosta-
łym szkołom naszej gminy – razem 
pokazaliśmy, że stać nas na wiele…

Nadeszły upragnione wakacje! 
Czas rzucić w kąt plecaki i piórniki. 
Witaj, przygodo! Do zobaczenia we 
wrześniu!                  

Jolanta Chwastek

Soboty sportowe 
Biologiczną potrzebą rozwijają-

cego się organizmu jest aktywność 
ruchowa i wiążąca się z tym satysfak-
cja wysiłkowa. Siła potrzeb uczestni-
czenia w różnego rodzaju zawodach 
wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bażanowicach jest duża. O ile 
zimą aktywność dzieci jest niższa, to 
wiosną ona zdecydowanie wzrasta, 
zwłaszcza w czasie dni wolnych od 
nauki. Szkolny program wychowa-
nia fizycznego został wzbogacony 
o zawody sportowe w dyscyplinach 
rekreacyjno-sportowych.

W jedną sobotę w miesiącu, 
począwszy od marca, były organi-
zowane mistrzostwa szkoły w Baża-
nowicach w różnych konkurencjach.
Organizatorem i sędzią był Otton 
Niedoba. 

W marcu odbyły się pierwsze 
zawody w unihokeju. Najlepszymi 
drużynami zostali: 1. Dawid Ciapka 
i Joachim Klaisek; 2. Jerzy Micha-
lik i Klaudiusz Franek; 3. Szymon 
Kolarczyk, Natan Klaisek. W następ-
nym miesiącu rywalizowali tenisiści 
stołowi. Najlepszym zawodnikiem 
został Paweł Błahut, który wyprze-
dził Dominika Madzię i Joachima Kla-
iska. W maju do zawodów przystąpili 
uczniowie „trenujący codziennie” na 
przerwach w „piłkarzyki”. W zawo-
dach swoją drużynę wystawiły rów-
nież dziewczęta w składzie Judyta 
Kolarczyk i Sonia Trojan, a Wiktoria 
Krzemień startowała w drużynie 
z Natanem Klaiskiem. 

Pierwsze miejsce wywalczy-
li Joachim Klaisek i Jerzy Michalik, 
drugie Miłosz Wojtas i Bartłomiej 
Haratyk, a trzecie Oskar Pustówka 
i Jakub Stanek.

W czerwcu rywalizowali szachi-
ści. W turnieju, oprócz chłopców, 
brała udział jedna dziewczynka – 
zawodniczka Nina Błanik, która osta-
tecznie uplasowała się na piątym 
miejscu. Pierwsza trójka przedsta-
wia się następująco: 

1. Joachim Klaisek, 
2. Klaudiusz Franek, 
3. Bartłomiej Haratyk.

Otton Niedoba
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Pikniki i spartakiada
Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz z Oddzia-

łami Zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy 
i Dzięgielowie w czerwcu było organizatorem pikników 
przedszkolnych w swoich placówkach. Wspólne święto-
wanie rozpoczęło Przedszkole w Goleszowie 6 czerwca, 
następnie Oddział w Bażanowicach 11 czerwca, Oddział 
w Dzięgielowie 13 czerwca i Oddział w Cisownicy 
14 czerwca zakończył  wspólną integrację w placówkach. 

Dzieciaki tego dnia zaprosiły swoich rodziców na 
teren ogrodu przedszkolnego i przedstawiły im program 
artystyczny, a potem rozpoczęła się wspólna zabawa 
z animatorem Szymonem Pilchem, który przygotował 
dla dzieci wiele ciekawych konkursów, pokazów i atrakcji. 
Podczas pikniku dzieci mogły pobawić się na dmuchanym 
zamku, skorzystać z takich atrakcji, jak: malowanie twa-
rzy, splatanie tęczowych warkoczyków, malowanie na folii 
sterczowej, kącik sensoryczny, a także kącik malucha – 
dla tych, którzy jeszcze na zamek dmuchany są zbyt mali.

Rodzice natomiast mogli skorzystać z szerokie-
go menu, jakie serwowały poszczególne stoiska. Były 
potrawy z grilla – kiełbasa, oscypki, karczek, były fryt-
ki, popcorn, lemoniada, zimne napoje, mrożona kawa, 
lody i upominki słodkiej loterii. Aura była dla nas dosyć 
łaskawa, piękna pogoda sprzyjała świętowaniu i wspól-
nej zabawie. Uśmiech nieustannie towarzyszył dzieciom 
i rodzicom podczas wspólnych zabaw i sympatycznie 
spędzonego czasu. Ta miła uroczystość od kilku lat  na 
stałe zagościła w kalendarzu  przedszkolnych imprez. 
Chwile spędzone z dzieckiem są dla rodziców czasem 
niezwykle cennym i ważnym, niech więc będą dla nas 
wszystkich miłą odskocznią od zapracowanej codzienno-
ści. Pikniki mogły się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, 
którym bardzo dziękujemy. Ich wykaz znajduje się na 
profilu facebookowym goleszowskiego przedszkola.

Dyrekcja przedszkoli
7 czerwca w oddziale przedszkolnym w Dzięgielo-

wie odbyła się pod patronatem dyrektora przedszkola 
Spartakiada Sportowa pt.: „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” Z uwagi na niesprzyjającą aurę konkurencje spor-
towe zostały przeniesione z ogrodu na salę przedszkol-
ną. Do udziału w rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny, 
które reprezentowało czterech zawodników w wieku 5-6 
lat, po dwie dziewczynki i dwóch chłopców z czterech 
przedszkoli gminnych z Goleszowa, Bażanowic, Cisowni-
cy i Dzięgielowa. Rywalizacja była bardzo zacięta. Zawod-
nicy brali udział w pięciu konkurencjach i w każdej z nich 
zdobywali punkty, zgodnie z regulaminem spartakiady. 

Jury w składzie: dyrektor przedszkola Magdalena 
Drózd, nauczycielka w-f Anna Cieślińska, logopeda Aleksan-
dra Szura czuwało nad zawodami, podsumowało punkty 
i wyłoniło zwycięską drużynę. Wyniki były następujące:
1. Dzięgielów, 2. Bażanowice, 3. Cisownica, 4. Goleszów.

Zwycięska drużyna otrzymała puchar dyrektora przed-
szkola. Były medale, prezenty i upominki dla uczestników.

Beata Klimczak

Piknik przedszkolny w Goleszowie

Piknik przedszkolny w Bażanowicach

Piknik przedszkolny w Cisownicy

Piknik przedszkolny w Dzięgielowie
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Tytuł artykułu
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Borówka amerykańska

Fraktal na 100-lecie
Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 

Rokiem Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich 
matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znacze-
nia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”. Ponadto 
w tym roku obchodzimy 100-lecie utworzenia Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisow-
nicy  włączyli się w realizację projektu „Fraktal na 100-lecie” 
w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki. Przed przystą-
pieniem do projektu, na lekcjach matematyki, dzieci i mło-
dzież zostały zapoznane z pojęciem fraktala oraz z postacią 
matematyka Wacława Sierpińskiego. Na korytarzu szkolnym 
pojawiła się gazetka oraz plakaty na temat fraktali. Przygoto-
wania zaowocowały wydarzeniem polegającym na ułożeniu 
żywego fraktala – Trójkąta Sierpińskiego. Miało ono miejsce 
3 czerwca 2019 r. na boisku szkolnym. Udało się  zaangażować 
81 uczniów z klas: I, IVa, Va, Vb, VI i VIII i zbudować czwarty 
etap konstrukcji Trójkąta Sierpińskiego. Dziękujemy uczniom 
za zaangażowanie przy realizacji projektu. 

B. Pieńkowska

Rozpoczął się okres zbioru 
malin, porzeczek, wiśni i czereśni.  
Wiele osób ma w swoich przydo-
mowych ogródkach jeszcze inne 
drzewa i krzewy owocowe, np. 
jeżyny (na naszych terenach okre-
ślane jako ostrężyny) czy borówki 
amerykańskie. 

Od kilku lat te ostatnie pojawiają 
się coraz częściej na półkach skle-
powych i straganach. Jeśli chodzi 
o nasze rodzime owoce, to więk-
szość z nas wie, jakie mają właści-
wości i do czego można je używać. 
A co można powiedzieć o borówce 
wysokiej, zwanej potocznie amery-

kańską? O to zapytaliśmy mieszkań-
ca  gminy Goleszów, który zajmuje 
się uprawą tej rośliny.

Krzew ten został udomowio-
ny w minionym stuleciu w wyniku 
krzyżowania amerykańskich gatun-
ków. Borówka wysoka dojrzewa od 
połowy lipca do końca września. 
Osoba uprawiająca tę roślinę musi 
pamiętać, że krzew wymaga gleby 
kwaśnej, wilgotnej w okresie wege-
tacji oraz słonecznego stanowiska – 
mówi mieszkaniec naszej gminy. Do 
najważniejszych walorów borówki 
zaliczyć należy m.in.: wspomaganie 
odporności organizmu, zapobiega-

nie infekcjom, obniżanie poziomu 
złego cholesterolu, spowalnianie 
procesu starzenia się mózgu i całe-
go organizmu, wzmacnianie wzroku 
oraz usprawnianie funkcjonowania 
jelit – dodaje. Jak każda uprawia-
na roślina wymaga sporo pracy 
i nakładów finansowych. Jej owo-
ce są źródłem wielu witamin, które 
wzmacniają nasz organizm. Duże, 
ciemnogranatowe jagody zagościły 
w naszym kraju. Można je wykorzy-
stać niemal do wszystkich deserów, 
długo zachowują świeżość i są sto-
sunkowo niskokaloryczne.                           

T. Lenkiewicz

Fraktal utworzony z uczniów cisownickiej szkoły
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Kwiaty borówki amerykańskiej Dojrzewające w Kisielowie owoce borówki amerykańskiej,
czerwiec 2019
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Hodowcy gołębi

Wycieczka klas 8 SP w Goleszowie
To już ostatnia wspólna wycieczka. Postanowiliśmy 

spędzić ją aktywnie. Wybraliśmy się do Tomaszowa 
Mazowieckiego na rowery i kajaki. Tam zwiedziliśmy 
Groty Nadgórzyckie, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie 
Mazowieckim oraz Rezerwat  „Niebieskie Źródła”. 

Pokonaliśmy różne trasy rowerowe ścieżkami  Toma-
szowa Mazowieckiego i nie tylko. Próbowaliśmy naszych 
sił w parku linowym. Po odpowiednim przeszkoleniu 

z zasad BHP oraz poruszania się po rzece Pilicy przeży-
liśmy cudowną przygodę w kajakach. Pokonaliśmy trasę 
Tomaszów Mazowiecki – Spała – Inowłódz (gdzie zwie-
dziliśmy ruiny zamku) – Zakościele. Po obiedzie wyru-
szyliśmy w drogę powrotną na rowerach do Tomaszowa 
Mazowieckiego, po drodze zwiedzając Inowłódz i Spałę.

Dziękuję wszystkim za wspaniale spędzony czas pod-
czas całego pobytu.                                     Dorota Wisełka

Na terenie gminy Goleszów 
istnieje wiele organizacji poza-
rządowych. Jedną z nich jest Pol-
ski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych – Sekcja Bażanowice.  
Członków tej organizacji można spo-
tkać w Dzięgielowie (przy OSP), gdzie 
przyjeżdżają z gołębiami. Samochód 
ciężarowy zabiera wtedy ptaki i są 
one wypuszczane w różnych rejo-
nach Polski i Europy.

Kiedy została założona Wasza 
organizacja, ilu liczy członków i jak 
wygląda jej struktura organizacyjna?

W 1926 powstało Zjednoczenie 
Polskich Stowarzyszeń Hodowców 
Gołębi Pocztowych na Rzeczpospo-
litą Polską. W czasie II wojny świa-
towej hodowla, a tym bardziej loty 
gołębi zostały zakazane (ze wzglę-
du na możliwość wykorzystania do 
komunikowania się) pod groźbą 
kary śmierci. Po wojnie, 1 kwietnia 
1946 roku reaktywowano Zjedno-

czenie, później przemianowane na 
Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Oddział Cieszyn, do 
którego należy nasza sekcja, zało-
żony został w 1949 roku. Związek 
dzieli się na regiony, okręgi, rejony, 
oddziały oraz sekcje. Szacuje się, że 
do PZHGP należy obecnie ok. 40 tys. 
hodowców. PZHGP Sekcja Bażanowi-
ce liczy 27 członków i zrzesza hodow-
ców z Bażanowic, Cieszyna, Cisownicy, 
Dzięgielowa, Goleszowa, Kisielowa, 
Kozakowic, Lesznej Górnej, Ogrodzo-
nej, Puńcowa, Ustronia. PZHGP Sekcja 
Bażanowice należy do Oddziału Cie-
szyn, Rejonu Ziemia Cieszyńska, Okrę-
gu Bielsko-Biała i Regionu Kraków.

Ile istnieje ras gołębi? Jakie 
posiadają goleszowscy hodowcy?

Istnieje wiele ras gołębi, ale 
PZHGP (Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych) zrzesza hodow-
ców gołębi pocztowych. Sekcja Baża-
nowice jest jednostką wchodzącą 
w skład PZHGP.

Jak szacujecie – ile bażanowickie 
koło posiada wszystkich gołębi pocz-
towych?

Ciężko określić liczbę gołębi, jaką 
posiadają wszyscy hodowcy sekcji, 
ale najprawdopodobniej jest to licz-
ba w granicach 3 tys.

cd. w następnym numerze PG
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Zjęcie grupowe hodowców sekcji Bażanowice



Panorama Goleszowska  czerwiec 2019 23

Posprzątali swoje miejscowości



Panorama Goleszowska  czerwiec 201924

W sobotę, 22 czerwca w Gole-
szowie odbyła się Noc Świętojańska 
zorganizowana przez Gminę Gole-
szów, Gminny Ośrodek Kultury 
w Goleszowie i Stowarzyszenie Miło-
śników Folkloru i Tradycji „Joniczek”.

Na uczestników imprezy czekało 
wiele atrakcji, m. in. pokaz pierw-
szej pomocy zorganizowany przez 
OSP Goleszów, stoiska z rękodziełem 
i gastronomią, quiz wiedzy o Kar-
patach, gry i zabawy dla dzieci oraz 
malowanie buziek. Część artystyczna 
rozpoczęła się od występów dzieci 
uczęszczających na zajęcia do GOK-u. 
Dominika Jaworek i Michał Podżor-
ski wraz z nauczycielem Michałem 
Kaszturą zagrali na gitarach dwa 
utwory: „Wehikuł czasu” i „Gra 
o tron”. Następnie uczennice Szy-
mona Staniszewskiego – Maja Bujok 
i Maria Herzyk zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne. Swój folklo-
rystyczny program przedstawił także 
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”.

Ten dzień był prawdziwą ucztą 
wokalną, na scenie zaśpiewały rów-
nież solistki Sing It Out, a tuż po 
nich Grupa Śpiewacza „Wańcy”. Po 
tych występach przyszedł czas na 
rozstrzygnięcie konkursu na naj-
piękniejszy wianek świętojański 
przez jury w składzie: wójt Sylwia 
Cieślar – przewodnicząca, Aleksan-
dra Kąkol – instruktor do spraw 
rzemiosła artystycznego GOK, Hele-
na Mańka - instruktor decoupage, 
Danuta Wierzgoń – florystka, Elżbie-
ta Uryga – florystka. Panie bardzo 
skrupulatnie podeszły do swojego 
zadania i bacznie przeglądały wszyst-
kie wianki w poszukiwaniu świeżych 
kwiatów i ziół. Po długich obradach 
jury zadecydowało, aby w kategorii 

OPEN przyznać następujące miejsca: 
1. Madzia Gibiec, 2. Zespół „Przociel-
ki” z Cisownicy, 3. Świetlica Gminna 
w Cisownicy. W kategorii „Szkoły 
i Przedszkola Gminy Goleszów” do 
konkursu został zgłoszony tylko 
jeden wianek z Przedszkola Publicz-
nego w Goleszowie, tym samym to 
przedszkole zdobyło wyróżnienie 
i otrzymało całą pulę nagród. Po roz-
daniu nagród wystąpił fantastyczny, 
krakowski zespół Vechi Acum pre-
zentujący muzykę etniczną w świe-
żym, niekonwencjonalnym wydaniu.

Nasza impreza nie odbyłaby się bez 
tradycyjnie rozpalonego ogniska 
przez wójta Sylwię Cieślar. Ostatnim 
punktem programu była zabawa 
taneczna z zespołem The Beskids, 
który porwał do tańca wszystkich 
zgromadzonych w Goleszowie. 
Całość prowadzili: Małgorzata Szte-
ler-Furmaniuk i Jacek Porzycki.

Dziękujemy wszystkim sponso-
rom, współorganizatorom, a przede 
wszystkim przybyłym gościom.

 GOK

Noc Świętojańska

Wręczenie nagród w konkursie na wianki

Grupa Śpiewacza „Wańcy”

Małgorzata Szteler-Furmaniuk, wójt Sylwia Cieślar i młodzi uczestnicy

Występ ZPiT „Goleszów”
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