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Uchwałą Rady Gminy Goleszów
do życia powołana została Młodzieżowa Rada Gminy Goleszów. Poprzez swój konsultacyjny charakter
rada ma wspierać i upowszechniać
idee samorządowe wśród młodzieży, a także zwiększać aktywność
młodych ludzi w gminie Goleszów.
Wśród celów i zadań Młodzieżowej Rady Gminy Goleszów znajdują
się także zapisy dotyczące kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych, kształtowania poczucia
odpowiedzialności w zakresie spraw
dotyczących samorządu lokalnego,
a także zapewnienia uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
w tym w procesie podejmowania
decyzji bezpośrednio wpływających
na sposób i jakość ich życia. Młodzieżowa Rady Gminy Goleszów ma reprezentować interesy młodzieży wobec organów samorządu gminnego,
samorządów uczniowskich, a także
władz oświatowych oraz organizacji
i instytucji pozarządowych. W swoich
działaniach skupiać się będzie na prowadzeniu wśród młodzieży kampanii
informacyjnej na temat roli samorządu terytorialnego oraz zakresu jego
funkcjonowania, działań na rzecz
ochrony praw i godności ucznia,
a także na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.
Członkowie Młodzieżowej Rady
Gminy Goleszów będą mogli konsultować projekty uchwał i przedstawiać
opinie w sprawach dotyczących młodzieży, a także zgłaszać wnioski i projekty dotyczące spraw młodzieży do
Rady Gminy Goleszów. Będą oni mogli
także inicjować, promować i realizować działania dotyczące młodzieży,
nawiązywać współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się sprawami
młodzieży, a przede wszystkim współpracować z Radą Gminy Goleszów

fot. K. Grzybek

W gminie Goleszów powstanie Młodzieżowa Rada Gminy!

Na wniosek wójta Sylwii Cieślar goleszowscy radni podczas
lutowej sesji powołali do życia Młodzieżową Radę Gminy Goleszów
i wójtem gminy poprzez m.in. udział
w sesjach Rady Gminy Goleszów oraz
posiedzeniach komisji, posiadając głos
opiniodawczy i doradczy.
Młodzieżowa Rada Gminy Goleszów składać się będzie z 12 radnychjuniorów, którzy wybrani zostaną na
dwuletnią kadencję. Wybory radnychjuniorów odbywać się będą w oparciu
o podział na cztery okręgi wyborcze,
odpowiadające czterem szkołom podstawowym funkcjonującym na terenie
gminy Goleszów. Pięciu radnych-juniorów reprezentować będzie obwód
Szkoły Podstawowej w Goleszowie, po
trzech radnych pochodzić będzie z obwodów szkół podstawowych w Cisownicy i Dzięgielowie, a jeden z obwodu
szkoły podstawowej w Bażanowicach.
Radnym-juniorem będzie mógł zostać
uczeń klasy szóstej, siódmej i ósmej
szkoły podstawowej lub posiadający
status ucznia szkoły podstawowej do
ukończenia 18. roku życia, zamieszkujący na terenie gminy Goleszów,
który nie jest zawieszony w prawach
ucznia oraz wobec którego nie toczy

się żadne postępowanie karne ani
w sprawach nieletnich. Uchwała Rady
Gminy wraz ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy Goleszów znajduje
się w Biuletynie Informacji Publicznej
www.goleszow.bip.net.pl, w zakładce
Prace Rady Gminy.
- Cieszę się, iż pomysł, którego byłam
inicjatorką oraz gorącą zwolenniczką,
doczekał się realizacji. Wierzę, iż głos
młodzieży jest niezwykle ważnym głosem w procesie rozwijania potencjału
naszej gminy, stąd też dołożę wszelkich
starań, by zapewnić odpowiednie warunki do działania Młodzieżowej Rady
Gminy, udzielając jej wszelkiego możliwego wsparcia. Jestem przekonana,
iż powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Goleszów przyczyni się do otwarcia
przestrzeni oraz stworzenia możliwości
wychowania i przygotowania młodych
pokoleń do współodpowiedzialności za
rozwój i dobrobyt swojej małej ojczyzny
– komentuje powołanie Młodzieżowej
Rady Gminy Sylwia Cieślar, wójt gminy.
Redakcja

Harmonogram zebrań wiejskich
Sołectwo
Goleszów Równia
Puńców
Kozakowice
Leszna Górna
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Data zebrania wiejskiego
11.03.2020 r. (środa), godz. 17:00
16.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00
18.03.2020 r. (środa), godz. 17:00
23.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00

Miejsce zebrania wiejskiego
Dom Ludowy
OSP Puńców
OSP Kozakowice
Centrum Transgraniczne
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W kwietniu w Bażanowicach ruszy klub seniora!
Na początek klub seniora działać
będzie dwa dni w tygodniu, tj. we wtorek i w czwartek, w godzinach od 14:00
do 17:00. Korzystanie z oferty klubu
„Senior+” będzie bezpłatne, a warunkiem uczestnictwa będzie wypełnienie
formularza wraz z załącznikami, które
po wypełnieniu należy złożyć w siedzibie klubu „Senior+”.
- Klub seniora powstaje w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz
zaspakajania potrzeb kulturalnych
środowiska osób starszych w gminie Goleszów. Mam nadzieję, iż będzie on odpowiadał ich potrzebom
i oczekiwaniom. Seniorzy w gminie
Goleszów stanowią niezwykle ważny trzon naszej społeczności, stąd
troska o nich jest jednym z moich
priorytetów – komentuje Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
Klub seniora został utworzony
w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie. Do
głównych jego zadań należeć będzie

fot. T. Lenkiewicz

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior
+” na lata 2015-2020 oraz środkom
Gminy Goleszów w kwietniu w Bażanowicach swoją działalność rozpocznie klub seniora.
Działalność klubu „Senior+”
skierowana będzie do mieszkańców
gminy Goleszów, którzy ukończyli 60. rok życia, są osobami nieaktywnymi zawodowo, a poprzez aktywny i twórczy sposób spędzania
czasu wolnego chcą pomóc zarówno sobie, jak i innym. Oferta klubu
seniora koncentrować się będzie
wokół zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
umożliwiając seniorom z gminy Goleszów wzięcie udziału w rozwijaniu
swoich pasji i umiejętności, a także
w rozwoju ruchu samopomocy na
rzecz osób potrzebujących, w tym
seniorów.

m.in. rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań,
organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, motywowanie
seniorów do wspólnego spędzania
czasu wolnego i zwiększenia udziału
w życiu społecznym, organizacja spotkań tematycznych, integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa, wypełnianie czasu wolnego w sposób
będący swoistą profilaktyką przeciw
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, propagowanie kultury i sztuki, upowszechnianie zdrowego trybu
życia, a także propagowanie różnych
form działalności twórczej seniorów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie seniora proszone są o wypełnienie formularza
wraz z załącznikami, które można
pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie
przy ul Cieszyńskiej 29 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00
do 13:00), w klubie „Senior+”
w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 17 (we wtorki i w czwartki od
godz. 14:00 do 17:00), ze strony
internetowej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goleszowie
(www.gops-goleszow.pl), a także ze
strony internetowej Urzędu Gminy
w Goleszowie www.goleszow.pl.

W celu poprawy jakości powietrza
Województwo Śląskie zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej
pomiędzy Województwem Śląskim,
Korporacją Mistrzów Kominiarskich
Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.
W ramach zawartego porozumienia członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych
przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń
grzewczych. Będzie się ona odbywać
metodą wywiadu bezpośredniego
poprzez wypełnienie formularza inPanorama Goleszowska – luty 2020

wentaryzacji urządzeń grzewczych
o mocy poniżej 1 MW.
Podczas kontroli należy zwrócić uwagę, czy odwiedzający nasze
domy kominiarze posiadają identyfikator umieszczony w widocznym
miejscu oraz kserokopię zawartego
porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto, podczas wizyty
kominiarza można sprawdzić, czy
posiada on certyfikaty i uprawnienia
oraz czy jest on członkiem organizacji kominiarskiej potwierdzającej
jego pełnomocnictwa i kompetencje
do realizacji zadania.

fot. Pixabay.com

Kominiarze przeprowadzą inwentaryzację urządzeń grzewczych

Inwentaryzacja pozwoli m.in. na
pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji
służących do ogrzewania budynków,
a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości środowiska,
zwłaszcza w zakresie powietrza.
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fot. rybnik.eu

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od połowy marca br. do końca czerwca na terenie • elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładzigminy Goleszów przebiegać będzie zbiórka odpadów ny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki),
wielkogabarytowych. Zachęcamy do zapoznania się • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
z szczegółowym harmonogramem zbiórki, a także infor- • meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
macjami na temat rodzaju odpadów, które odbierane • sprzęt sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki,
będą w wyznaczonych terminach we wszystkich sołec- sprzęt do ćwiczeń, walizki, torby podróżne),
twach gminy Goleszów.
• duże opakowania z tworzyw sztucznych (doniczki,
skrzynki, czyste wiaderka, zabawki i sprzęt dziecięcy),
• opony z samochodów osobowych,
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
• chemikalia (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
WIELKOGABARYTOWYCH
opakowania zawierające pozostałości substancji niebez21.03.2020 r. Puńców
piecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze,
26.03.2020 r. Goleszów Górny
żywice i detergenty).
30.03.2020 r. Cisownica
Wystawione do zbiórki chemikalia należy zabezpie31.03.2020 r. Kozakowice Dolne i Górne
czyć poprzez szczelne zamknięcie opakowania, na nim
25.04.2020 r. Goleszów Dolny
umieścić opis znajdującej się w środku substancji. Nie16.05.2020 r. Bażanowice
zabezpieczone i nieopisane opakowania z chemikaliami
29.05.2020 r. Leszna Górna, Dzięgielów
NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.
29.06.2020 r. Goleszów Równia
30.06.2020 r. Godziszów, Kisielów
RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE NIE BĘDĄ ODBIERANE:
• odpady ulegające biodegradacji,
Uwaga! Odpady wielkogabarytowe wystawione po
• odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki,
wskazanym wyżej terminie nie będą odbierane. Odpady cegły, kamienie, ceramika sanitarna, stolarka okienna
należy wystawić bezpośrednio przed swoją posesją tak, i drzwiowa, panele poremontowe, zadaszenia plastikoby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej we i boazeria plastikowa, wanny akrylowe),
do godziny 7:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.
• tekstylia oraz buty,
• zmieszane i segregowane odpady komunalne,
LISTA ODPADÓW ODBIERANYCH W TRAKCIE ZBIÓRKI:
• części samochodowe, opony z samochodów ciężaro• meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, wych i opony rolnicze.
fotele itp.),
Redakcja

Dofinansowanie do usuwania azbestu
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fot. ciechocinek.pl

Informujemy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Goleszów mogą składać
do wójta gminy Goleszów wnioski o udzielenie dotacji celowej do dofinansowania kosztów usunięcia
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goleszów. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów,
tel. 33 4790510, wew. 43.
Panorama Goleszowska – luty 2020

fot. T. Lenkiewicz

Ruszyła rewitalizacja linii kolejowej Goleszów – Cieszyn

Roboty w Goleszowie Górnym i Bażanowicach

Rozpoczęły się prace związane
z rewitalizacją nieczynnej od lat linii kolejowej nr 190 łączącej Goleszów z Cieszynem. W ramach przewidzianych prac planuje się m.in.
odnowienie stacji kolejowej Goleszów, a także przystanków Goleszów Górny oraz Bażanowice. Prace obejmować będą przebudowę
toru szlakowego i przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich,
sieci trakcyjnej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.
W związku z faktem, że linia kolejowa była od dłuższego czasu wyłączona z eksploatacji, prosimy wszystkich
uczestników ruchu drogowego poruszających się w obrębie przejazdów
i torów kolejowych o zachowanie

ostrożności z uwagi na maszyny pracujące przy rewitalizacji linii. Zwracamy się z prośbą do kierowców,
którzy przejeżdżają przez przejazdy kolejowe w Goleszowie i Bażanowicach
o zachowanie szczególnej ostrożności
z uwagi na możliwość poruszania się
w tym miejscu maszyn dokonujących
rewitalizacji nieczynnej linii. Apelujemy także do rodziców, aby wyczulili
swoje dzieci na ewentualne niebezpieczeństwo związane z przekraczaniem
torów kolejowych oraz przebywaniem
w pobliżu maszyn wykonujących prace
w obrębie torowiska.
Zakończenie prac związanych z rewitalizacją linii kolejowej Goleszów –
Cieszyn zaplanowano na koniec 2021
roku. Przypomnijmy, iż oprócz prac

na linii 190 projekt pn. „Rewitalizacja
linii kolejowych nr 694/157/190/191
Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn / Wisła Głębce” obejmuje także prace na liniach 157 oraz
191, w efekcie których pasażerowie
wybierający podróż Kolejami Śląskimi
będą mogli skorzystać z nowych stacji Skoczów Bajerki (linia 157), Ustroń
Poniwiec (linia 191), a na linii łączącej Goleszów z Cieszynem powstanie
przystanek Cieszyn Uniwersytet, który
zastąpi dotychczasowy przystanek Cieszyn Mnisztwo. Zmiana w nazewnictwie przystanków przewidziana jest
także na linii 191, gdzie przystanek Wisła Obłaziec zyska nową nazwę Wisła
Jawornik.
T. Lenkiewicz

Urząd Gminy Goleszów

• Dowody i ewidencja ludności –
wew. 47
• Zaświadczenia dotyczące
podatków, zmiany właściciela
nieruchomości – wew. 25
• Inwestycje gminne – wew. 45
• Planowanie przestrzenne –
wew. 22, 32
• Deklaracje śmieciowe – wew. 28
• Wycinka drzew – wew. 36
• Decyzje środowiskowe –
wew. 43
• Drogi, odśnieżanie
(ul. Zakładowa 12) – wew. 80, 81
• Gospodarka nieruchomościami,
mieszkania komunalne
(ul. Zakładowa 12) – wew. 83

• Cmentarze/pogrzeby
(ul. Zakładowa 12) – wew. 82
• Promocja, sport, organizacje
pozarządowe, Panorama
Goleszowska, (ul. Zakładowa 12)
– wew. 85,
• GOPS, ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 05 17
• GOK, ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 05 21
• Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 22
• Centrum Usług Wspólnych
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 36 32
• Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 99 28 wew. 18.

ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Biura
Kasa, wew. 26
7:00 - 15:00 7:00 - 14:30
7:00 - 15:00 7:00 - 14:30
7:00 - 17:00 7:00 - 16:30
7:00 - 15:00 7:00 - 14:30
7.00 - 13.00 7.00 - 11.30

Uwaga! W każdy ostatni dzień miesiąca Kasa Urzędu Gminy czynna będzie o półtorej godziny krócej!

• Biuro podawcze – wew. 29, 30
• Sekretariat Wójta – wew. 20
• Przyjmowanie stron przez
Wójta prosimy uzgodnić w
sekretariacie – wew. 20
• Urząd Stanu Cywilnego –
wew. 31
Panorama Goleszowska – luty 2020
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Informacja
Informacje o koronowirusie
koronawirusie
W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną lub byłeś w ciągu ostatnich 14 dni
w rejonach świata, gdzie odnotowano przypadki zarażeń tego wirusa, i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio
do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie
określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia,
czyli codziennie mierz temperaturę ciała
oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):
a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione
objawy, zakończ kontrolę,
b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważysz wyżej wymienione
objawy, to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio
do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;

Jak skutecznie myć ręce?

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub
zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2,
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów,
w których odnotowano zakażenia,
odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie
rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma ta-

kiej możliwości, np. podczas podróży,
ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja, jak poprawnie i skutecznie myć ręce, stanowi ilustrację artykułu.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach
Półkuli Północnej należy pamiętać
o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.
(Opracowano na podstawie
danych ECDC oraz WHO)

Apel do hodowców drobiu
Minister
Rolnictwa
oraz
Główny Lekarz Weterynarii skierowali apel do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem
na terenie woj. śląskiego ognisk
wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Nie jest ona groźna dla ludzi, ale
jest bardzo szkodliwa dla gospodarki i niebezpieczna dla gospodarstw.
Wirus grypy ptaków H5N8 rozprzestrzenia się głównie za pośrednictwem dzikich ptaków. Przyczyną
bywa również człowiek. By ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusa, należy
bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:
6

• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• nie poić drobiu oraz ptaków
utrzymywanych przez człowieka
wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
• stosować w gospodarstwie
odzież i obuwie ochronne oraz po
każdym kontakcie z drobiem lub
dzikimi ptakami umyć ręce wodą
z mydłem;
• stosować maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób;

• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego
poruszania się po otwartym wybiegu.
Panorama Goleszowska – luty 2020

Co słychać wTytuł
gminnych
artykułu
przedszkolach?
Od ostatniej publikacji aktualności z gminnych przedszkoli minęło już kilka miesięcy. W tym czasie
sporo się jednak wydarzyło, o czym
przekonują nauczycielki wychowania przedszkolnego z przedszkola
w Goleszowie, Bażanowicach, Cisownicy, Dzięgielowie, Goleszowie
Równi i Puńcowie.
PRZEDSZKOLE W GOLESZOWIE
Słowa starej, ale powszechnie
znanej piosenki mówią, że „w przedszkolu miło płynie czas...”. Chciałoby
się dodać, że i bardzo szybko. Minęło
już bowiem parę miesięcy od naszego
ostatniego artykułu. Przedstawimy zatem w skrócie, co w tym czasie działo
się w naszym przedszkolu.
Przedszkolaki aktywnie reprezentowały nasze przedszkole podczas różnych konkursów. Konkurs Regionalny
zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury dał dzieciom możliwość zaprezentowania przed publicznością i jury
humorystycznych powiastek przygotowanych w gwarze cieszyńskiej. Ich
występy zostały ocenione bardzo wysoko. Dzieci wzięły także udział w akcjach charytatywnych „Nakarm psa”
i „Góra grosza”, a 4-latki z grupy „Misie” wyjechały do Cieszyna na warsztaty matematyczne, gdzie konstruowały własne budowle, układając na
makiecie różnorodne konstrukcje.
W okresie przedświątecznym
odbyło się u nas dużo nowych i ciekawych wydarzeń. I tak, 7 grudnia
przedstawiciele trzech przedszkolnych

grup wystąpili podczas gminnej imprezy – Rozświetlania Choinki, prezentując utwór „We wish you a Marry
Christmas” w opracowaniu na instrumenty perkusyjne, a także nastrojową
piosenkę „Blisko kolęda”. 13 grudnia
nasze przedszkolaki ustroiły choinkę
w Urzędzie Gminy w Goleszowie, na
potrzeby czego wcześniej własnoręcznie przygotowały przepiękne ozdoby.
Podczas strojenia choinki dzieciom towarzyszyli pracownicy Urzędu Gminy,
a wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd
stworzyło przyjemny i świąteczny nastrój. 19 grudnia odbyła się Uroczysta
Przedszkolna Wigilijka z udziałem księży i katechetek z obu goleszowskich
parafii. Naszą uroczystość zaszczyciła
swoją obecnością Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz emerytowani pracownicy naszego przedszkola.
Przedszkolaki z najstarszych grup zaprezentowały jasełka. Nie zabrakło
też wzajemnych życzeń, łamania się
opłatkiem oraz wspólnego śpiewania
kolęd. Przedszkolaki otrzymały także
zaproszenie do Domu Opieki „Przedsionek Pana”, gdzie jasełka zaprezentowały pensjonariuszom i pracownikom ośrodka.
Do naszego przedszkola przyjechali także ciekawi goście. Był to m.in.
Teatr z Krakowa, który zaprezentował
spektakl pt. „Jak nie zostać robotem”.
Dzięki niemu dzieci zapoznały się
z zagrożeniami towarzyszącymi nadmiernemu korzystaniu z urządzeń
elektronicznych. Dobrą zabawę i nutę
zaskoczenia zapewniła przedszkolakom wizyta iluzjonisty Brozi, który

Przedszkole w Goleszowie
Panorama Goleszowska – luty 2020

w show zatytułowanym „Cyrkowe
atrakcje” pokazał dzieciom kolorowe
papugi i gołębie, mobilizując je do aktywnego udziału w pokazie.
Styczeń był czasem ferii, odpoczynku, a także przygotowań do Dnia
Babci i Dziadka i balu karnawałowego.
Dzieci bawiły się podczas balu przebierańców, na którym królowały stroje
postaci z bajek. Nie zabrakło również
autorskich przebrań. Stroje były kolorowe i fantazyjne. Zabawę prowadził
wodzirej, który doskonale rozbawiał
dzieci. Były tańce, zabawy, bańki mydlane oraz duża dawka dobrego humoru.
Wszystkie te wydarzenia są już za
nami. Będziemy je miło wspominać.
Przed nami zapowiedź nowych, ciekawych zabaw, uroczystości, wycieczek
i zajęć, na które z niecierpliwością czekamy!
Nauczycielki przedszkola
PRZEDSZKOLE W BAŻANOWICACH
Listopad i grudzień był dla naszych
przedszkolaków okresem ciężkiej, ale
i przyjemnej pracy. W listopadzie starszaki wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie wiedzy o naszym kraju
zatytułowanym „Kocham Cię Polsko!”,
w którym nasza reprezentacja zajęła
II miejsce. Zaprosiliśmy też do naszego
przedszkola ulubione misie i przytulanki, z którymi wspólnie bawiliśmy się
podczas Dnia Pluszowego Misia. Pojechaliśmy również do Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie na spotkanie
z Czerwonym Kapturkiem.

Przedszkole w Bażanowicach
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W grudniu starszaki wzięły udział
w konkursie gwary (zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie), w którym nasza Zosia zdobyła
I miejsce. Odwiedził nas także długo
oczekiwany Święty Mikołaj z pięknymi
prezentami. Chcąc wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój, przedszkolaki przygotowały dla swoich rodziców
jasełka, które przyniosły wiele wzruszeń. W naszym przedszkolu odbyły
się również uroczysta wigilijka oraz
kiermasz świąteczny, na którym można
było kupić wiele ciekawych ozdób świątecznych. W styczniu bawiliśmy się na
balu przebierańców, a na zaproszenie
naszych wychowanków do przedszkola przybyli ich dziadkowie, dla których
przygotowaliśmy wspaniały występ
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Karolina Lech
PRZEDSZKOLE W CISOWNICY
W piątek, 15 listopada w Świetlicy Gminnej w Cisownicy odbyło się
uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów oraz wystawa pokonkursowa autorów nagrodzonych prac konkursu plastycznego
„Mój wymarzony zawód”. Konkurs
plastyczny zorganizowało Przedszkole Publiczne w Goleszowie, oddział
zamiejscowy w Cisownicy. Miał na
celu rozbudzanie twórczej inwencji
dziecka i kreatywności, rozwijanie
indywidualnych zdolności plastycz-

nych oraz budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Prace konkursowe oceniło jury
w składzie: dyrektor Przedszkola Publicznego w Goleszowie Magdalena
Drózd, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie Jolanta
Warsińska oraz kierownik Świetlicy
Gminnej w Cisownicy Danuta Brańczyk. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Do udziału
w nim zgłosiło się wielu przedszkolaków w czterech kategoriach wiekowych.
Pod koniec listopada w naszym
przedszkolu zorganizowaliśmy Święto Praw Dziecka oraz Dzień Pluszowego Misia. Dzieci zabrały ze sobą
swoją ulubioną maskotkę, która
towarzyszyła im przez cały dzień zabawy w przedszkolu. Obchodziliśmy
również andrzejki.
Na początku grudnia nasze
przedszkole odwiedził święty Mikołaj. Wszystkie dzieci były bardzo
szczęśliwe, bo zostały obdarowane
upominkami. Przed świętami zorganizowaliśmy również kiermasz
ozdób świątecznych, który cieszył
się ogromną popularnością. Zaprosiliśmy także rodziców do obejrzenia jasełek w naszym wykonaniu.
Do przedszkola przybyli również
uczniówie klasy pierwszej ze szkoły
w Cisownicy. Wspólnie spędziliśmy
radośnie czas. Piekliśmy także świąteczne ciasteczka, które wspólnie

zagościły na naszym przedszkolnym
stole w wigilijny czas.
10 stycznia w salce parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Cisownicy odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Przedstawiliśmy programy artystyczne, podczas których zaprezentowaliśmy swoje umiejętności wokalne, aktorskie, recytatorskie oraz taneczne.
Swoim występem podziękowaliśmy
za ciepło i dobroć, które otrzymujemy od dziadków każdego dnia. Miłym
zakończeniem spotkania był wspólny słodki poczęstunek. Dziadkowie
zostali obdarowani upominkami,
w wykonanie których dzieci włożyły
wiele serca. To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu,
radości i dumy. W styczniu odwiedzili
nas również strażacy, którzy pokazali, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Nasi goście przynieśli
ze sobą fantom i w ciekawy sposób
opowiedzieli o ratowaniu ludzkiego
życia. Pod koniec stycznia do naszego przedszkola zawitał Brozi Magic
Show, który wykonywał niesamowite sztuczki. Wzięliśmy także udział
w spektaklu „Rzepka” oraz „Pali się”
w ramach „Wędrówki przez wiersze”
Grzegorza Stanisławiaka. W przedszkolu odwiedzili nas również aktorzy
z przedstawieniem „Jak nie zostać robotem”.
5 lutego w strażnicy OSP w Cisownicy odbył się bal karnawałowy dla rodziców i dzieci. Co ważne,
przebrane były nie tylko dzieci, ale
również ich rodzice. Wszyscy goście
bawili się świetnie. Nie zabrakło
słodkiego poczęstunku dla przybyłych gości. Serdecznie dziękujemy
wszystkim sponsorom za pomoc
w organizacji balu.
PRZEDSZKOLE W DZIĘGIELOWIE

Przedszkole w Cisownicy
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Koniec ubiegłego roku, a także
początek bieżącego był dla dzieci
z przedszkola w Dzięgielowie bardzo intensywnym czasem, bogatym
w wiele atrakcji, konkursów oraz
wydarzeń.
Listopad był czasem kształtowania u dzieci postaw patriotycznych. Do miana patrioty dorasta
się wszak przez całe lata, a ogromPanorama Goleszowska – luty 2020
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ną rolę w tym zakresie spełniają doświadczenia z dzieciństwa.
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości dzieci odśpiewały wspólnie hymn,
a także uczyły się, co oznacza miłość do ojczyzny. Przygotowywały
się również do konkursu wiedzy
o naszym kraju „Kocham Cię Polsko”
organizowanym przez przedszkole
w Puńcowie. W skład naszej mocnej
reprezentacji wchodzili: Oliwia, Filipek oraz Olek. W listopadzie odbyły
się również dwa konkursy plastyczne: „Jesień za oknem” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Goleszowie oraz „Mój wymarzony zawód” - przez przedszkole
w Cisownicy. Największy sukces
w konkursach plastycznych osiągnęła Nela. W listopadzie zostaliśmy również zaproszeni przez GOK
w Goleszowie na przedstawienie
o Czerwonym Kapturku. 25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia, podczas którego nie
zabrakło gier, zabaw, konkursów,
a także elementów kodowania.
Grudzień rozpoczęliśmy wyjazdem na kolejny konkurs do Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.
Był to konkurs recytatorski w gwarze cieszyńskiej. Nasze przedszkole
wspaniale reprezentowali: Iga, Oliwka, Noemi, Martynka oraz Dominik
z Michałkiem. Na początku grudnia
nasze przedszkole odwiedziła pani
pielęgniarka Grażyna Bihun z Ośrod-

ka Zdrowia w Goleszowie, która
opowiedziała dzieciom o swoim zawodzie. Niebywałą atrakcją okazała
się również wizyta „Bohaterki Dnia”
- mamusi Gosi i Hani. Prowadzi ona
na co dzień zajęcia w ramach działalności swojej firmy: Manufaktura
Kreatywności MICO. Dla naszych
przedszkolaków
przeprowadziła
społecznie wspaniałe warsztaty, na
których dzieci wykonały sensoryczno-zapachowe świece. Grudzień
upływał nam w świątecznej i miłej
atmosferze, wykonywaliśmy stroiki oraz ozdoby świąteczne, a także
przygotowywaliśmy się do nadchodzących wydarzeń. Pierwszym z nich
było spotkanie z Mikołajem. Następnie odbyła się świąteczna wigilijka
z rodzicami, połączona z przedstawieniem jasełkowym oraz wspólnym śpiewaniem kolęd. W styczniu
zaprosiliśmy do przedszkola nasze
kochane babcie i dziadków. Mogliśmy im również zaprezentować
nasze jasełka, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji ich
święta. Na początku stycznia gościliśmy również teatrzyk profilaktyczny „Jak nie zostać robotem”. W tym
okresie odbywały się w przedszkolu
różnorodne ciekawe zajęcia takie,
jak: sensoryczne zajęcia - „Jasny
dzień, ciemna noc”, „Teatr cieni”,
eksperymenty, elementy sensoplastyki® oraz wiele innych.
Sylwia Chrapek

Przedszkole w Dzięgielowie
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PUNKT PRZEDSZKOLNY
W GOLESZOWIE RÓWNI
Blisko 80 Babć i Dziadków zebrało się 6 lutego w Domu Ludowym
w Równi, żeby obejrzeć program
artystyczny przygotowany przez
Wiesławę Machalicę i Elżbietę Wójcik - wychowawczynie z przedszkola w Goleszowie Równi, a wykonany
przez przedszkolaki z grupy „Tygrysków” i „Sówek”.
Całość programu artystycznego rozpoczęto improwizacją muzyczną do utworu „El Cóndor Pasa”
(ballada peruwiańska skomponowana w 1913 roku) w wykonaniu małej orkiestry składającej się
z dzieci przedszkolnych. Motto, jakie
przyświecało tej imprezie, to słowa
Margaret Mead: „Każdy musi mieć
dostęp zarówno do dziadków, jak
i do wnuków, aby być w pełni człowiekiem”. Program artystyczny był wypełniony wierszami, piosenkami, tańcem
oraz inscenizacją słowno-muzyczną.
Na zakończenie części artystycznej
spotkania dzieci obdarowały babcie
i dziadków własnoręcznie wykonanymi podarkami - niespodziankami.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę rodziców za pomoc
w przygotowaniu imprezy i sali
Domu Ludowego, przygotowanie
kiermaszu domowych wypieków, za
obsługę nagłośnienia, a także dziadkom za liczny udział w uroczystości.
Wiesława Machalica

Przedszkole w Goleszowie Równi
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PUNKTY PRZEDSZKOLNE
W PUŃCOWIE
W środę, 12 lutego w Punktach
Przedszkolnych w Puńcowie przy
Szkole Podstawowej w Dzięgielowie
miało miejsce bardzo miłe spotkanie, na które dzieci zaprosiły swoje
babcie i dziadków. Przedszkolaki pod
czujnym okiem swoich pań przedstawiły prawie godzinny, piękny
i bardzo urozmaicony program artystyczny. Zebrani goście nagrodzili dzieci gromkimi brawami. Nie
mogło zabraknąć drobnych upo-

Punkty przedszkolne w Puńcowie

minków, które dzieci wręczyły na
zakończenie programu. Po części

artystycznej na wszystkich zebranych czekał słodki poczęstunek.

W ostatnim czasie w Szkole
Podstawowej w Dzięgielowie mieliśmy wiele okazji do wspólnej zabawy, a także miłych spotkań.
Nowy rok rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Staży Pożarnej w Puńcowie,
którzy zaprezentowali uczniom
piękno brzemienia instrumentów
w orkiestrze oraz zachęcali ich do
rozpoczęcia nauki gry oraz do włączenia się w przyszłości w działalność orkiestry. Podczas tej pierwszej
z cyklu audycji muzycznej uczniowie
usłyszeli kilka pięknych utworów takich, jak marsze, polki i walce.
Styczeń to czas karnawału
i zabaw karnawałowych, stąd też
12 stycznia karnawałowy bal
przebierańców odbył się w Punktach Przedszkolnych „Biedronki”
i „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie,
a 14 lutego zabawę karnawałowo-walentynkową w formie balu przebierańców zorganizowano w szkole
dla uczniów wszystkich klas. Obie
imprezy były pełne słodkich księżniczek, groźnych wampirów, rycerzy
i żołnierzy, Greków, Rzymian i Egipcjan oraz wielu innych ciekawych
postaci. Niecodzienne stroje takie,
jak komputer, słup ogłoszeń, rakieta, mleko łaciate czy lizak zrobiły
ogromne wrażenie i były uzupełnieniem świetnej zabawy, na którą
składały się tańce, konkursy, zabawy i smaczny poczęstunek.
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Wspaniałe, rodzinne spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyło
12 lutego się w Punktach Przedszkolnych w Puńcowie. Dzieci zaprezentowały wspaniały program artystyczny, wypełniony tańcami, śpiewem,
serdecznymi życzeniami oraz upominkami. Po programie dzieci wraz
z zaproszonymi gośćmi cieszyły się
wspólnymi chwilami w przedszkolu
przy słodko zastawionym stole.
Do ciekawych spotkań w szkole na pewno należał czas spędzony
z młodzieżą z cieszyńskich szkół
średnich, która w ramach społecznego projektu „Zwolnieni z teorii”
zaprezentowała uczniom klas od
4 do 8 wiele ciekawych eksperymentów. Nasi uczniowie również mogli się włączyć w przeprowadzanie
doświadczeń, biorąc także aktywny
udział w formułowaniu wniosków.
Z ogromną radością dzielimy się
także sukcesem naszych uczennic

fot. SP Dzięgielów

Co słychać w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie?

Finalistki konkursów

- Amelii Lankocz i Karoliny Smolik,
które w tym roku szkolnym są finalistkami konkursów wojewódzkich, a obecnie przygotowują się do
ostatnich etapów tych konkursów.
Amelia doskonali wiedzę z języka
polskiego, zaś Karolina z religii.
SP Dzięgielów
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Niech
Tytuł artykułu
żyje bal!
W sobotę, 1 lutego, w pięknie wyremontowanym wnętrzu miejscowej OSP odbył się bal karnawałowy
organizowany przez Stowarzyszenie
Dzieci Stalmacha w Bażanowicach.
Wystrój sali, pyszne menu, dobra
zabawa przy świetnej muzyce. Zachwytom nie było końca!
Lista osób i firm, które wsparły organizację przedsięwzięcia, jest długa.
Stowarzyszenie dziękuje za okazaną
pomoc: Lucynie Bodak („Polmarket”
Bażanowice), Annie Ciapce („Fryzjernia” Cieszyn), Michałowi Habdasowi

(„Laserwood” Ustroń), Mariuszowi
Raindzie (kwiaciarnia „Mariusz” Cieszyn), właścicielom sklepu ogrodniczego „Zagroda” w Cieszynie, Krystynie Gałuszce („Wrzosowa Chata”
Ustroń). Charytatywnie grali dla nas
DJ-e Janusz Gawlik i Damian Furman,
zaś rodzice naszych uczniów upiekli
ciasta, przygotowali sałatki, pracowali
w kuchni, dostarczyli też fanty na loterię.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Reginy i Jana Poloków za ogromne zaangażowanie

w przygotowanie karnawałowej imprezy. Nie mogłaby się ona udać także bez
pomocy Wójt Gminy Goleszów Sylwii
Cieślar i pracowników Urzędu Gminy,
którzy dołożyli wszelkich starań, by bal
mógł się odbyć w terminie w pięknie
odnowionym i wyposażonym wnętrzu.
W remoncie i doposażeniu sali pomagało też wielu społeczników z Bażanowic,
którzy nie szczędzili swojego czasu i sił.
Słowo „dziękujemy” mieści za
mało, by wyrazić naszą wdzięczność.
Organizatorzy

Uczymy pomagać
dzieci i młodzież i mogliśmy zebrać
spore zapasy.
Potem wzięliśmy udział w akcji
organizowanej przez CME w Dzięgielowie, skierowanej do dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii, o nazwie
„Prezent pod choinkę”. Zebraliśmy
32 paczki, co dla naszej niewielkiej
uczniowskiej społeczności jest wyczynem nie lada. Na tym jednak nie koniec. Ósmoklasiści poświęcili swój czas
i pomagali pracownikom CME w przygotowaniu paczek do transportu.
Początek roku przyniósł finał
ogólnopolskich akcji „Góra Grosza” oraz „Misie Ratownisie”.
W obu tych przedsięwzięciach
nasi uczniowie okazali wielkie serce i chęć niesienia pomocy. Dzieci

i młodzież często narzekają, ale
kiedy widzą bezmiar biedy, ogrom
potrzeb i możliwość poprawy czyjegoś losu, często zaczynają dostrzegać też brak wdzięczności za swoją
codzienność. To jedna z wielu korzyści wolontariatu: dzielę się z innymi tym, co mam i zaczynam być
wdzięczny za to, co mam.
Kolejne akcje przed nami i jestem
pewna, że nasi uczniowie nie zawiodą!
Jolanta Chwastek

fot. SP Bażanowice

Zawsze bardzo podnosi mnie na
duchu, gdy, objuczona różnymi pomocami do lekcji, wysiadam z auta
na szkolnym parkingu i słyszę od
przechodzącego ucznia: „Mogę pani
pomóc?”. Albo gdy wieszam gazetkę
na szkolnym korytarzu i dzieci podbiegają, bo chcą potrzymać szpilki.
W młodych ludziach jest sporo chęci do pomagania i warto ten
potencjał wykorzystać. Robimy to
w naszej bażanowickiej szkole, umożliwiając uczniom udział w różnego
rodzaju akcjach charytatywnych.
W tym roku szkolnym było ich kilka.
Najpierw miłośnicy zwierząt zbierali
karmę dla schroniska AZYL w Cieszynie. Losem bezdomnych, porzuconych zwierząt przejęło się wiele
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Justyna Zwias medalistką
Tytuł
Mistrzostw
artykułuŚląska w lekkiej atletyce!
Pochodząca z Goleszowa Justyna Zwias zdobyła brązowy medal podczas Halowych Mistrzostw
Śląska juniorów młodszych, juniorów i seniorów
w lekkiej atletyce, które 25 stycznia odbyły się
w Ostrawie.

fot. z arch. zawodniczki

Mieszkanka Goleszowa wywalczyła brązowy
medal w biegu na 400 metrów seniorów, a wynikiem 60 sekund i 61 setnych pobiła swój dotychczasowy rekord życiowy o prawie 2 sekundy!
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych zawodach
reprezentantka AZS AWF Katowice również stanęła na podium. Wtedy wywalczyła 3. miejsce na
dystansie 300 m.
Mieszkance naszej gminy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Justyna Zwias na 3 stopniu podium

Młodzi piłkarze rywalizowali w Cisownicy

przyjaciół. Chciałbym podziękować
pani wójt Sylwii Cieślar za patronat,
ufundowanie nagród i napojów, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cisownicy - Przemysławowi Misiarzowi za bezpłatne udostępnienie sali
gimnastycznej, a także trenerowi
Jakubowi Molinowi za koordynację

rozgrywek – mówi prezes LKS Goleszów Wojciech Pilch.
Organizatorem halowego turnieju piłki nożnej w Cisownicy był
Ludowy Klub Sportowy „Goleszów”.
Więcej zdjęć z turnieju znajduje się
na goleszow.pl.

fot. T. Lenkiewicz

W sobotę, 18 stycznia w Szkole Podstawowej w Cisownicy odbył się halowy turniej piłki nożnej,
w którym zmierzyło się 8 drużyn
(po dwie) z Drogomyśla, Zabłocia,
Kończyc Wielkich i Goleszowa.
W przeciągu 5 godzin młodzi piłkarze z roczników 2005, 2006 i 2007
rozegrali w sumie 16 spotkań. Do
ostatniej chwili sportowe emocje
towarzyszyły uczestnikom meczu
o 3. miejsce. Zmierzyły się w nim
drużyny LKS „Goleszów” 1 oraz LKS
„Błyskawica” Drogomyśl 1. W regulaminowym czasie był remis 3:3,
a w rzutach karnych lepsi okazali się
goleszowscy piłkarze. W rywalizacji
o pierwsze miejsce zmierzyły się ze
sobą LKS „Goleszów” 2 z drugim zespołem z Drogomyśla, który okazał
się najlepszą drużyną turnieju.
- Dzisiejszy turniej mógł się odbyć
dzięki pomocy i wsparciu naszych

12

Panorama Goleszowska – luty 2020

W sobotę, 22 lutego w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach odbyło się noworoczno-karnawałowe spotkanie najstarszych mieszkańców sołectwa.
W wydarzeniu zorganizowanym
przez Jana Poloka - sołtysa Bażanowic wspólnie z Radą Sołecką uczestniczyło ponad 80 seniorów, którzy
dzięki środkom pozyskanym przez
Gminę Goleszów, w ramach programu „Senior+”, mogli spotkać się
w wyremontowanej sali OSP jeszcze
przed jej oficjalnym otwarciem.
Spotkanie rozpoczęło się od
życzeń złożonych seniorom przez
sołtysa, prałata Adama Drożdża,
proboszcza Marcina Brzóskę, Wójta Gminy Goleszów Sylwię Cieślar
oraz przewodniczącego rady Karola Lipowczana. Wśród gości znaleźli się jeszcze wikariusz Łukasz Gaś
oraz przewodnicząca miejscowego

fot. T. Lenkiewicz

Noworoczno-karnawałowe
Tytułspotkanie
artykułu seniorów z Bażanowic

Koła Gospodyń Wiejskich Bożena
Franek. W programie spotkania
znalazł się także wspólny posiłek
przygotowany przez panie z KGW
oraz występ kapeli „Beskidzcy Zbóje”, który dopełnił to wyjątkowe
popołudnie w Bażanowicach.
Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują Stowarzyszeniu

Miłośników Bażanowic, Stowarzyszeniu Dzieci Stalmacha oraz Kołu
Gospodyń Wiejskich za pomoc
i wsparcie organizacji noworoczno-karnawałowego spotkania seniorów. Więcej zdjęć ze spotkania
znajduje się na goleszow.pl.
T. Lenkiewicz

Noworoczne spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich z Dzięgielowa
na Bogdał - dyrektor miejscowej
szkoły, Bartłomiej Cywka – prezes
Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa oraz Zbigniew Krzemień –
sołtys Dzięgielowa.
Wydarzenie rozpoczęło się od
złożenia noworocznych życzeń
przez wójt gminy Sylwię Cieślar,
która wszystkim uczestnikom spotkania przekazała drobne upominki. W dalszej części Gertruda
Proksa – prezes Koła Gospodyń
Wiejskich podsumowała miniony
rok oraz przybliżyła plany działalności w 2020 roku. Wśród wymienionych działań KGW w Dzięgielowie w minionym roku znalazły się
m.in. warsztaty rękodzieła, szko-

lenia, uczestnictwo w wystawach
i różnorakich prelekcjach oraz wycieczki. Gertruda Proksa podziękowała także wójt Sylwii Cieślar
za pomoc i wsparcie udzielone
w ubiegłym roku. Wtorkowe spotkanie było także okazją do uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłej
koleżanki, a także powitania nowej
członkini.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie serdecznie
zapraszają w swoje szeregi. Szczegółowe informacje na ten temat
można uzyskać bezpośrednio
u Gertrudy Proksy - prezes KGW
w Dzięgielowie.
T. Lenkiewicz

fot. T. Lenkiewicz

We wtorek, 28 stycznia w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie
odbyło się noworoczne spotkanie
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Było okazją do podsumowania minionego roku, a także przybliżenie planów działalności koła
w 2020 roku.
Na zaproszenie organizatorów
noworocznego spotkania w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni
goście, a wśród nich Sylwia Cieślar
– Wójt Gminy Goleszów, Dorota
Skark-Pieprzka – radna gminy Goleszów, Danuta Kożusznik – prezes zarządu Rejonowego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Katarzy-
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W ramach projektu „FAScynująca świetlica”, realizowanego
wspólnie przez Gminę Goleszów
oraz Fundację „Fascynujący
Świat Dziecka”, w lutym 2020
r. swoją działalność rozpoczęła
specjalistyczna świetlica środowiskowa.
W dostosowanej do potrzeb
młodych uczestników salce, mieszącej się w budynkach Szkoły
Podstawowej w Goleszowie, realizowane są zajęcia rozwijające,
warsztaty, zajęcia socjoterapeutyczne i spotkania wspomagające
dzieci i ich opiekunów. Powstanie świetlicy jest jednym z założeń projektu dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych
działalnością

fot. K. Grzybek

Świetlica w Goleszowie już działa!

dzialnymi za rekrutację, którzy
dostępni są pod numerem tel.
691 103 691.
K. Grzybek

i wsparciem oferowanym w ramach partnerskiego projektu do
kontaktu z osobami odpowie-
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li na wszystkie zgłoszenia, które
dotyczyły interwencji na terenie
gminy Goleszów, jak również Cieszyna.
Silny wiatr występował na
terenie gminy Goleszów także
w kolejnych dniach lutego oraz

fot. A. Wapienik

Od 9 do 12 lutego na terenie
powiatu cieszyńskiego można
było zaobserwować skutki rozległego i gwałtownego niżu „Sabina”, który przetaczał się przez całą
Europę. W związku z niezwykle silnymi podmuchami wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40
km/h, w porywach do 100 km/h,
jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej działające na terenie gminy Goleszów pracowały
przy usuwaniu skutków wichury.
W okresie występowania silnych podmuchów wiatru strażacy
wyjeżdżali do zdarzeń blisko 50
razy. Powalone drzewa blokujące
przejazd drogami publicznymi oraz
naruszające linie średniego napięcia, zerwane linie telefoniczne,
uszkodzony blaszany garaż i poszycia dachowe czy złamane słupy energetyczne to główne akcje,
do których zostali wezwani nasi
strażacy. Strażacy z Bażanowic, Cisownicy, Dzięgielowa, Goleszowa,
Godziszowa, Lesznej Górnej oraz
Puńcowa w pocie czoła reagowa-

fot. K. Mencnerowski

Usuwanie skutków wichury w związku z niżem „Sabina”

na początku marca. Ostatnie zdarzenie, które odnotowane zostało
w strażackich raportach, miało
miejsce w pierwszy weekend marca w Goleszowie, gdzie wichura
zerwała dach domu jednorodzinnego.
Redakcja
Panorama Goleszowska – luty 2020

Co słychać
Tytuł artykułu
w GOK-u?
Dzień Babci i Dziadka, walentynkowy koncert w wykonaniu Mateusza Mijala, a także zaproszenie do
odwiedzenia wystawy poplenero-

wej Interdyscyplinarnego Zespołu
Badawczego Reflektory Instytutu
Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej -tak w skrócie przed-

stawia się podsumowanie ostatnich tygodni w Gminnym Ośrodku
Kultury w Goleszowie.

KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

fot. GOK

Tradycją stało się już to, że Dzień
Babci i Dziadka w Gminnym Ośrodku
Kultury w Goleszowie obchodzony jest
bardzo uroczyście. Z tej okazji, wzorem
lat ubiegłych, 31 stycznia zorganizowany został koncert dedykowany właśnie
babciom i dziadkom. W czasie koncertu na scenie wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne i taneczne do
goleszowskiego GOK-u. Swoje umiejętności zaprezentowali gitarzyści, pianiści
, skrzypaczki oraz wokaliści. Nie zabrakło również naszych roztańczonych
zespołów „Kids Dance” i „Acro Dance”.
Swój sceniczny debiut miały także małe
baletnice. Licznie zgromadzona publiczność swój zachwyt wyrażała gromkimi brawami, a w oku niejednej babci
czy dziadka zakręciła się łza wzruszenia
na widok swoich zdolnych i pełnych pasji wnucząt.

POPLENEROWA WYSTAWA
Zapraszamy do odwiedzenia
galerii goleszowskiego GOK-u
i obejrzenia poplenerowej wystawy Interdyscyplinarnego Zespołu
Badawczego Reflektory Instytutu
Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Jak mówią sami
organizatorzy, celem pleneru był
powrót do dobrej tradycji rysowania odręcznego, będącego zawsze
domeną zawodu architekta. Malownicze pejzaże sąsiadującego

z Goleszowem Dębowca, dwór,
kościoły, stodoły, zabudowania
gospodarcze, stara remiza strażacka, tężnia solankowa warte
były utrwalenia i zaprezentowania
szerszej publiczności, a także ukazania tych ziem w kontekście nie
tylko historii, ale i dziedzictwa architektury Śląska Cieszyńskiego.
Organizatorami pleneru byli: Iga
Herok-Turska (Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej)

oraz dr hab. Magdalena Żmudzińska-Nowak (profesor Politechniki
Śląskiej). Autorzy prac to: Paulina Błaszczyk, Julia Giżewska, Alina
Grzybowska, Andrzej Grzybowski,
Jurand Jarecki, Małgorzata Malanowicz, Bogusław Małusecki, Ryszard
Nakonieczny, Justyna Wojtas-Swoszowska, Tomasz Wagner, Katarzyna
Wiercińska, Jerzy Wojewódka, Magdalena Żmudzińska-Nowak.

KONCERT WALENTYNKOWY
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kiego, Seweryna Krajewskiego,
Michała Bajora czy Marka Grechuty w nowych, sentymentalnych
aranżacjach. Usłyszeliśmy również
najnowszy hit Mateusza „W Zakopanem cię poznałem”, a także piosenki „Winny” i „Góraleczko”. Na
widowni zasiedli fani i miłośnicy
talentu Mateusza, czego dowodem był potrójny bis artysty.

fot. GOK

W sobotę, 15 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się Koncert Walentynkowy w wykonaniu Mateusza
Mijala. Artysta wystąpił w ramach
swojego specjalnego projektu zatytułowanego „Gentlemen Projekt”, podczas którego wykonał
znane utwory wielkich polskich artystów, m.in.: Zbigniewa Wodec-
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Alpy Apuańskie to mały łańcuch
górski w Toskanii między dolinami
rzek Serchio i Magra a terenami Garfagnana i Lunigiana. Nazwa pochodzi
od ludu Apuanów z plemienia Ligurów, którzy żyli tu w starożytności.
Zacznę od tego, że w Toskanii nie
ma już Alp, a Alpy Apuańskie są częścią
Apeninów i leżą w ich górnej części
(okolice Massa Carrara). Nazwa wywodzi się od ligurskiego ludu Apuanów,
który w starożytności zamieszkiwał
te obszary. To dlaczego Alpy? W ten
sposób nazywano każdą górę, na którą można się było wspiąć. Nazwa Alpi
Apuane została oficjalnie zarejestrowana w 1798 roku.
Alpy Apuańskie są malutkie. Wyrastają bezpośrednio znad morza,
a raczej z gęsto zabudowanego nadmorskiego pasa miejscowości, które
nocą pięknie widać z grani. Długość łańcucha wynosi jakieś czterdzieści pięć
kilometrów, wysokość niespełna dwa
tysiące metrów. Po drugiej stronie ciągnie się pasmo Apeninów, a z tego, co
udało mi się zauważyć z daleka - mniej
urwistych, ale też pięknych. Z tamtych
mniej zaludnionych gór przeniosło się
w Apuany trochę wilków, poza nimi
w górach jest sporo chronionych zwierząt i roślin, między innymi, znane mi
z Sardynii, dzikie piwonie.
Apuany to ciekawe miejsce, jedno
z takich, o których się nie zapomina.
Jest łatwo dostępne, przyjazne wędrowcom (kilka dobrych schronisk
i kilka otwartych klubowych biwaków,
nikomu nie przeszkadza namiot). Są
dobrze oznakowane szlaki i niezwykli,
bardzo gościnni ludzie.
W 1985 roku powstał Regionalny
Park Alp Apuańskich. Jest to obszar
chroniony, z siedzibą w miejscowości Stazzema. W parku znajduje się
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fot. Z. Sobczyk

Toskania - mój przewodnik
Tytuł artykułu
subiektywny cz. 11

Apuany od strony wybrzeża Versilia
wiele różnorodnych środowisk górskich oraz słynne kopalnie białego
marmuru. Terytorium obejmuje około
20000 hektarów (200 km²), 4/5 całego
obszaru parku znajdują się w prowincji
Lukka. Od 2012 roku park stał się częścią sieci Geoparków UNESCO.
Góry występujące w obszarze,
utworzone przez wapienne skały,
przedstawiają typowe aspekty krasu.
Strumieni i rzek w tym obszarze
jest bardzo dużo. Z tego powodu większość wykorzystuje się do tworzenia
sztucznych jezior przeznaczonych do
produkcji energii elektrycznej.
Dwa naturalistyczne „rarytasy”
położone są na południowym zboczu Monte Sumbra: wielki naturalny
łuk Monte Forato i „marmitte dei giganti”. Bogata jest także sieć szlaków
turystycznych na całym obszarze, jednak wszystkie oznaczone są kolorem
czerwonym.
Największym skarbem wśród minerałów Alp Apuańskich jest biały
marmur carraryjski, z którego powstało wiele najcenniejszych rzeźb i budowli. Niestety, liczne kamieniołomy
na zachodnich stokach Apuanów spowodowały znaczą dewastację terenu
górskiego. U ich podnóża rozlokowały
się dziesiątki firm zajmujących się obróbką i sprzedażą białego marmuru.
W parku znajdują się niezliczone
opuszczone obecnie kopalnie, które
w przeszłości odgrywały fundamentalną rolę dla gospodarki. Ważne były
kopalnie Trimpello, niedaleko Grotta
del Vento, które były jedynym źródłem
wydobycia żelaza dla Estensi. Inne ko-

palnie znajdują się na górze Tambura
i w Verrucolette w gminie Minicciano. Minerały takie, jak miedź , siarka, srebro i cynk wydobywano z kopalni Versilia i Massa.
Na terenie Garfagnana znajdują
się liczne jaskinie o wielkim znaczeniu
(z mineralogicznego punktu widzenia),
które oferują możliwość organizowania wycieczek i zwiedzania z przewodnikiem:
- Cave of the Winds (Jaskinia wiatru): ogromny, podziemny kompleks
niedawno przeznaczony do zwiedzania; ta jaskinia jest uważana przez
ekspertów za prawdziwą naturalną
encyklopedię, biorąc pod uwagę niesamowitą różnorodność obecnych
skał i minerałów, jest to również jedyna jaskinia w Europie oferująca możliwość wyboru między trzema różnymi
drogami zarówno na długość podróży,
jak i na czas trwania;
- Antro del Corchia: jaskinia
otwarta dla publiczności i na nowo
wyposażona do wizyt, to największa
jaskinia we Włoszech znajdująca się
na górze Corchia w banku Versilia;
część, którą speleologowie zbadali do tej pory, wynosi około 75 km,
a część, którą mogą zwiedzać turyści, ma dgługość około 2 km.
Dzięki ochronie tego obszaru
w ostatnich latach zwiększyla się liczba
i różnorodność dziko żyjących gatunków zwierząt w Apuanach. Dla mnie
najciekawsze były kozice (lub owce
górskie?), których ogromna ilość na
szczytach gór zaskakiwała.
Zenon Sobczyk
Panorama Goleszowska – luty 2020

Zaplanowany na 6 lutego kulig
Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej okazał się niezwykłym
zaskoczeniem dla jego uczestników.
W momencie wyjazdu z Goleszowa nic bowiem nie wskazywało, by
śnieg miał towarzyszyć uczestnikom
kuligu, umożliwiając tym samym
jego organizację.
Zaskoczenie było zatem ogromne, gdy po półgodzinnej podróży
do Wisły oczom wszystkich ukazała
się przepiękna sceneria ze śniegiem
w roli głównej. Na uczestników wycieczki czekały już pięknie przystrojone zaprzęgi konne na płozach, które umożliwiły nam podróż wzdłuż
Białej Wisełki, której szum i plusk
pieścił nasze zmysły słuchowe. Małe
wodospady, cieśnie, a w szczególności potężna okiść na zwisających
gałęziach mijanych drzew pełnych
świeżego śniegu bijącego białym
blaskiem w oczy - to urok prawdziwie zimowego kuligu. Dojeżdżamy
do Koliby, skąd już z daleka przez
otwarte drzwi widać światło i słychać biesiadną muzykę. To akordeonista i kawalarz w jednym, a właści-

fot. A. Klimczak

Malownicza
Tytuł
sanna
artykułu
Białą Wisełką

cielka serdecznie wita naszą grupę.
Na długich, z ciosanego drewna stołach stoją gliniane „pącloki” pełne
pachnącego stopionego z mięsem
i przyprawami smalcem. Wnoszą
również koszyki z równie pachnącym
chlebem. Na środku sali płonie ognisko podsycane klocami z bukowego
drewna. Syk płomieni oraz trzask
płonących drewienek podsyca nasz
apetyt, więc smalczyk z chlebkiem

błyskawicznie znika ze stołów. Herbatki i doping do wspólnej zabawy
i śpiewu dodają nam animuszu, toteż zabawa zaczyna być przednia.
Lekko zmęczeni zabawami pobieramy z bufetu kiełbaski oraz osełki
bryndzy. Nakłuwamy je na długie
widelczyki, próbując opiec, a nie
zwęglić. Niektórym się to udaje, niestety, część znika wraz z dymem.
Albin Klimczak

Później niż zawsze, bo dopiero
30 stycznia odbyło się tegoroczne
spotkanie noworoczne Towarzystwa
Miłośników Ziemi Goleszowskiej.
Nieco spóźniona impreza była jednak niezwykle owocna, na co wpływ
miała także wysoka frekwencja
uczestników.
Spotkanie odbyło się w restauracji „Corient” w Goleszowie. Jednym
z punktów programu było uregulowanie bieżących składek członkowskich, co pozwoli na dalszy rozwój
Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. W trakcie spotkania zaplanowano kulig do Wisły Czarne,
a także przedyskutowano program
tegorocznych obchodów 20-lecia
Towarzystwa.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał terminarz wycieczek zaplanowanych w tegorocznym sezonie.
Po złożeniu sobie noworocznych
życzeń dalszego rozkwitu działalnoPanorama Goleszowska – luty 2020

fot. A. Klimczak

Spotkanie noworoczne Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej

ści Towarzystwa Miłośników Ziemi
Goleszowskiej uczestnicy przystąpili
do wspólnego posiłku, który przypominał kolację wigilijną. Podczas
spotkania wielokrotnie przegląda-

no także kronikę Towarzystwa, co
przywołało wiele miłych wspomnień
członków Towarzystwa Miłośników
Ziemi Goleszowskiej.
Albin Klimczak
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artykułuz terenu gminy Goleszów!
Przekaż 1% na rzecz osóbTytuł
i organizacji
W poprzednich numerach Panoramy Goleszowskiej zwróciliśmy
się do osób fizycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy do
przekazywania informacji dotyczą-

cych możliwości ofiarowania na
ich rzecz 1% podatku. To ogromne
wsparcie, które nic nie kosztuje
podatników, a forma przekazania
środków związana jest wyłącznie z
wpisaniem w odpowiedniej rubry-

ce formularza PIT nazwy i numeru
KRS organizacji pożytku publicznego. Poniżej publikujemy informacje, które dostarczone zostały
przed zamknięciem niniejszego
numeru.

1% NA RZECZ OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z POWAŻNYMI CHOROBAMI
WYMAGAJĄCYMI KOSZTOWNEGO LECZENIA LUB REHABILITACJI:
Tomasz Cichy z Goleszowa || KRS: 0000026054 z dopiskiem na pomoc
i rehabilitację Tomasza Cichego
Nazywam się Tomasz Cichy i w 2007 roku uległem poważnemu wypadkowi. Od tego czasu jestem sparaliżowany i poruszam się na wózku.
Czasem budzę się z bólem pleców, złapie mnie jakaś infekcja, szybciej się
męczę i nie mam już tej wytrzymałości. Niedawno miałem 40. urodziny,
na głowie pojawiły się już siwe włosy. Na ogół jestem zadowolony z tego,
co mam, z tego, co udało mi się wypracować. Jestem ciekawy świata
i ludzi. Nadzieja umiera ostatnia, więc wierzę, że jest szansa, że mój stan
się poprawi. W dalszym ciągu chcę ćwiczyć, rehabilitować się – dla siebie
i dla moich bliskich, żeby im było lżej. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy.
Jeśli chcesz mi pomóc, możesz się podzielić swoim 1% podatku.
Daniel Greń z Goleszowa || KRS: 0000099847, Towarzystwo Opieki
nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, cel szczegółowy: Na pomoc Daniela
Grenia
Ma prawie 15 lat, urodził się z Zespołem Downa. Ma niedorozwój intelektualny. Musi być pod stałą kontrolą: neurologa, endokrynologa-niedoczynność tarczycy, kardiologa. Od 9 lat mieszka w Goleszowie ze swoją
nową rodziną - Zwiasów. Z pomocą rodziny oraz pracowników Ośrodka
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu uczestniczy
w zajęciach indywidualnych oraz uczy się z innymi dziećmi. W tym roku
próbuje na swój sposób się porozumiewać, czego nie wykazywał wcześniej.
Ma pragnienie komunikacji. Chce nadal robić postępy. Możesz mu pomóc, przekazując 1% procent podatku.
Jonathan Lach z Goleszowa || KRS: 0000387207, cel szczegółowy:
Jonathan Lach
Jonathan, bliźniak jednojajowy, przyszedł na świat w 27. tygodniu ciąży, w lipcu 2018 roku, jako trzecie dziecko w naszej rodzinie, z ekstremalnie niską masą
urodzeniową 997 g. Niestety, w czasie ciąży doszło do przetoczenia bliźniaczego i jego braciszek bliźniak umarł 8 godzin przez przedwczesnym rozwiązaniem
ciąży. W pierwszej dobie swojego życia walczył o przeżycie, był reanimowany
i zaintubowany ze względu na ostrą niewydolność oddechową. Zmagał się z wysiękiem osierdziowym, martwiczym
zapaleniem jelit, sepsą, anemią (przeszedł kilka transfuzji) oraz wieloma innymi nieprawidłowościami spowodowanymi komplikacją ciąży i wcześniactwem. USG i MRI potwierdziło rozległą leukomalację okołokomorową w lewej
półkuli mózgu, gdzie doszło do niedotlenienia oraz wylewu – diagnoza: porażenie prawej strony ciała. Codzienna
rehabilitacja to jedyna szansa na lepsze życie naszego syna. Fizjoterapia, rehabilitacja, terapia zajęciowa to codzienność Jonathana w walce o sprawność ruchową. Boryka się on z przybieraniem na wadze, stąd codzienna suplementacja posiłków jest wymagana. Opieka dietetyka, neurologopedy, psychologa jest niezbędna w dalszym leczeniu
syna. Jonathan jest pod stałą opieką neonatologa, neurologa, kardiologa, pediatry, okulisty, gastroenterologa, osteopaty. Możesz mu pomóc, przekazując 1% procent podatku.
18
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artykułuz terenu gminy Goleszów!
Przekaż 1% na rzecz osóbTytuł
i organizacji
Kinga Szołtys z Kozakowic || KRS: 0000037904, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, cel szczegółowy: 22278
Szołtys Kinga
Kinga ma 11 lat, urodziła się z wadą genetyczną - Zespół
Downa, towarzyszą temu wada serca, niedoczynność tarczycy. Rozwój przebiega z opóźnieniem fizycznym i umysłowym.
Możesz pomóc Kingusi w walce o samodzielność, przekazując
swój 1% podatku.
Zuzanna Kozyra z Goleszowa || KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 25279
Kozyra Zuzanna
Zuzia od 2014 roku walczy z padaczką lekooporną. Nie jest to jedyne
schorzenie, z którym się zmaga. Zuzia jest również pod opieką poradni: hematologicznej, endokrynologicznej, nefrologicznej, gastroenterologicznej,
rehabilitacyjnej, wad postawy, psychologicznej. Z uwagi na postęp choroby
i coraz większe problemy zdrowotne w roku 2019 rozpoczęliśmy diagnostykę genetyczną - jest to proces długotrwały i bardzo kosztowny. Zuzia wymaga intensywnych terapii i wielospecjalistycznej opieki lekarskiej. Koszty
leczenia są z roku na rok coraz większe, dlatego zwracamy się do Państwa
z prośbą o przeznaczenie 1% podatku Zuzi.

Ewelina Wilczęga z Bażanowic || KRS 0000338389
Jestem Ewelina, mam 43 lata i stwardnienie rozsiane. Mój dzień zaczyna się od
otwarcia oczu, nie podnoszę się, leżę - podnosi mnie mąż i przewija pampersa, karmi mnie - tego też nie potrafię zrobić. W ciągu dnia parę razy usiądę (przy pomocy
męża), gdy moje mięśnie słabną, zostaję położona. Widzę moje dzieci (14 i 9 lat)
i nie potrafię sama ich przytulić, moje ręce są za słabe - lewa zupełnie jest nieruchoma, podobnie jak lewa noga. Mam aparat słuchowy, dzięki niemu słyszę ich
głosy i opowieści z całego dnia. Nie potrafię sama usiąść, ubrać się, nakarmić, przytulić dzieci, męża, nie potrafię zrobić kroku, klasnąć w ręce, poczesać się. Jest za to
coś, co potrafię. Potrafię poprosić Cię o pomoc. Proszę zatem, jeśli możesz, przekaż mi 1% swojego podatku, abym mogła intensywnie się rehabilitować, a także
pojechać na turnus rehabilitacyjny, który wzmocni moje mięśnie i ciało. Codziennością mojego dnia jest ból, aby nie był tak duży, potrzebuję platformy wibrującej
(która obniża napięcie mięśni), której koszt to ok. 20 tys. zł. Do porozumiewania
się z otoczeniem bardzo przydatne jest Cyber Oko, którego koszt wynosi ok 20 000 zł. Z góry dziękuję! Ewelina.

1% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP || KRS: 0000116212, cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna
w Bażanowicach. Prosimy o przekazanie 1% podatku, który przeznaczony zostanie na działalność ratowniczą oraz
na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Ludowy Klub Sportowy Goleszów || KRS: 0000114212
Prosimy o przekazanie 1% podatku, który przeznaczony zostanie na zakup potrzebnego sprzętu oraz szkolenie najmłodszych wychowanków klubu.
Zachęcamy mieszkańców gminy Goleszów do przekazywania i przesyłania informacji o możliwości ofiarowania 1% podatku na rzecz organizacji i osób z terenu
gminy Goleszów. Opublikowane zostaną w kolejnych
numerach „Panoramy Goleszowskiej”. Informacje możPanorama Goleszowska – luty 2020

na przekazywać osobiście, tj. w Goleszowie, przy
ul. Zakładowej 12, telefonicznie pod nr telefonu:
33 479 05 10, wew. 85 oraz mailowo: panorama@
goleszow.pl.
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Trwa zbiórka na zakup USG
Tytuł
Dopplera
artykułu
dla cieszyńskiej Stacji Dializ
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego prowadzi zbiórkę
mającą na celu zakup aparatu ultrasonograficznego wykorzystującego tzw. efekt Dopplera. Badanie to pozwala dokładnie ocenić stan naczyń krwionośnych, przede wszystkim tętnic i żył. Koszt zakupu nowoczesnego sprzętu, który
wykorzystuje się m.in. u pacjentów ze zmianami miażdżycowymi i chorobami zatorowymi oraz przy podejrzeniu tętniaków to 90 tys. zł.
- Dializy ratują życie wielu pacjentów, i tych którzy
czekają na nową nerkę, i tych którzy - z wielu względów tej nerki nie dostaną. Cieszyńska Stacja Dializ jest przygotowana do całodobowej opieki nad pacjentem. Sztuczne
nerki są i pracują, ale coraz częściej pojawia się potrzeba
dogłębnego zbadania problemu zdrowotnego. Stąd prośba ordynatora oddziału o zakup niezbędnego aparatu do
wykonywania USG jamy brzusznej wraz z drugą głowicą
do wykonywania badań naczyniowych metodą Dopplera.
Są to metody umożliwiające lepsze diagnozowanie oraz
leczenia chorych z niewydolnością nerek – wyjaśniają organizatorzy zbiórki związani z Fundacją Zdrowia Śląska
Cieszyńskiego, która od wielu lat pomaga Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie.
Jak wesprzeć Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
w zakupie sprzętu?
Wpłaty na rzecz fundacji można dokonać poprzez
stronę internetową www.fundacja.cieszyn.pl (zakładki
„jak nas wspierać” oraz „wpłaty on-line”). Internetowa
zbiórka mającą na celu zakup aparatu ultrasonograficznego wykorzystującego tzw. efekt Dopplera prowadzona
jest także w serwisie www.pomagam.pl (Zbiórka na USG
Dopplera).

fot. archiwum FZŚC, sonolife.pl

W ubiegłym roku Mieczysław
Wojnar - plantator z Kisielowa rozpoczął uprawę arbuzów. Doświadczony ogrodnik, który na swoim
koncie ma już uprawę m.in. borówki amerykańskiej, jagody kamczackiej oraz truskawek, po raz pierwszy
zasiał arbuzy i zebrał zbiory w 2019
roku.
- Z zamiarem uprawy arbuzów
na otwartej przestrzeni, w naszych
warunkach glebowych i pogodowych, nosiłem się już kilka lat.
Nasiona zakupiłem w sklepach
ogrodniczych, wysiew odbył się
w okolicach maja, zaś sam zbiór
miał miejsce na przełomie sierpnia
i września – wyjaśnia pan Mieczysław.
Na polu o powierzchni blisko
5 arów zasadzone zostały dwa rodzaje arbuzów. W sumie udało się
20

fot. T. Lenkiewicz

Ciekawostki ogrodnicze, czyli arbuzy z Kisielowa!

zebrać ponad dwie tony słodkich warzyw, do uprawy i pielęgnacji których
pan Mieczysław nie używał żadnych
środków chemicznych. Ogrodnik

z Kisielowa planuje powtórzyć swój
wyczyn także w tym roku.
T. Lenkiewicz
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Co?
Tytuł
Gdzie?
artykułu
Kiedy?

Turniej tylko dla amatorów!
Organizatorzy serdecznie zapraszają
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O pszczołach w przedszkolu
sku pszczelego, a także zapoznać się
z przyrządami pszczelarskimi oraz
przygotowanym specjalnie dla celów
dydaktycznych
dwukorpusowym
ulem edukacyjnym. Dzieci usłyszały
także wiele ciekawych historii z życia
pszczół, poznały pracę pszczelarzy,
a także sprawdziły, jak smakują różne rodzaje miodu. Największą atrakcją dla przedszkolaków była jednak

możliwość ubrania strojów ochronnych pszczelarzy.
Spotkanie z przedszkolakami z Goleszowa Równi prowadzili Stanisław
Procner, Tadeusz Kojma, Bronisław
Wojnar. W tworzeniu świeczek dzieciom pomagały nauczycielki i opiekunki z przedszkola Wiesława Machalica, Elżbieta Wójcik i Magdalena
Samosiuk.
Redakcja

fot. I. Franek

W ramach pszczelarskiej edukacji najmłodszych członkowie Koła
Pszczelarzy w Dzięgielowie oraz jego
sympatycy przygotowali niezwykle
ciekawą prezentację skierowaną do
najmłodszych mieszkańców Goleszowa Równi.
W ramach spotkania przedszkolaki miały okazję własnoręcznie
wykonać świeczkę z plastrów wo-

Nakład: 2000 egzemplarzy

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
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Skład, przygotowanie do druku i druk:
Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena
sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn,
www.drukarniamodena.pl
Projekt graficzny winiety Panoramy
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka,
Cieszyn, www.arkadruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i
opracowywania redakcyjnego.

Wszystkie wydania gazety w wersji
elektronicznej znajdują się na stronie:
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska
Materiały do następnego numeru
można dostarczać do 19 marca 2020 r.
Dostarczone po tym terminie zostaną
umieszczone w następnym wydaniu
gazety.
Zdjęcia na okładce: 1. strona - G. Fedrizzi
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Kącik
poetycki
Tytuł artykułu
W trakcie realizacji transgranicznego projektu „Kultura bez
granic / Kultura bez hranic” okazało się, iż gmina Goleszów posiada
wśród swych mieszkańców wielu
niezwykle uzdolnionych poetów.

Zgodzili się oni podzielić swoją
twórczością z czytelnikami „Panoramy Goleszowskiej”, dzięki czemu
powstał pomysł stworzenia stałej
rubryki, w której publikować będziemy zatem dzieła zarówno zna-

Wiosna
Piękne jest wiosny tchnienie
Lecz najpiękniejsze jej przebudzenie
Słońce z dnia na dzień mocniej grzeje
Śnieg powoli znika, przyroda szaleje
Przebiśniegi spod śniegu wyglądają
Białe główki do słońca pochylają
Złociste kaczeńce rosną nad potokiem
Niezapominajki mrugają modrym okiem
Bazie puchem aksamitu zachwycają
Bladożółte pierwiosnki przy płocie wyrastają
Ptaki z ciepłych krajów przylatują
Od wczesnego świtu arie wyśpiewują
Drzewa pąki kwiatów wypuszczają
Drobniutkie stokrotki łąki pokrywają
Zawilce i storczyki przybierają różne kolory
Do pola wjeżdżają ze sprzętem traktory
marzec 2008 r.
Złota Medalistka
Najpierw z młodzieżą pracowała
Później sił swoich sama spróbowała
Teraz „ Orlik” w łucznictwie reprezentuje
Miejsca najwyższe w Polsce często zajmuje

nych, jak i mniej znanych poetów
z naszej gminy. Wszystkich zainteresowanych publikacją poezji na
łamach „Panoramy Goleszowskiej”
zachęcamy do przesyłania swoich
wierszy wraz z krótką biografią.

Paweł Piotr Małysz –
urodził się w Goleszowie i
od ponad 60 lat jest z nim
związany. Wiersze pisze od
2003 roku. Tematem jego
wierszy jest m.in. sport. W
2007 roku, kiedy wstąpił do
Klubu Literackiego „Nadolzie” działającego przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, tematyka jego
wierszy znacznie się rozszerzyła. Swoje wiersze publikuje w prasie lokalnej oraz na imprezach okolicznościowych. Jego wiersze mają charakter rymujących się
kronik i tak jest postrzegany - jako rymujący kronikarz.
Od 2004 roku jest na emeryturze górniczej.
Jesień
Lato się skończyło, jesień znów nadchodzi
Słońce późno wstaje i wcześniej zachodzi
Rolnicy znów plony z pól zebrali
Zasiali oziminę, pola zaorali
W sadach ogrodnicy owoce z drzew obierają
Pożółkłe liście z nich już opadają
Ptaki się gromadzą nad naszymi domami
Za ocean odlatują wielkimi stadami
Z rana mrozik czasem na trawie się trzyma
Jak się skończy jesień to się zacznie zima
10 października 2010 r.
IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Chociaż warunków do treningów zbytnio nie miała
Latem w ogrodzie, zimą w kotłowni uparcie trenowała W trzecią sobotę - piękny dzień wrześniowy
Do Chorwacji na Mistrzostwa Europy pojechała
„Ślimoki” zorganizowały Rajd Rowerowy
Już w eliminacjach świetnie się spisała
Uczestnicy przy fontannie listę podpisali
Siedli na rowery w trasę pojechali
Raz tylko w myślach Pana Boga poprosiła
Krótko po starcie wpadka mała była
By się każda strzała w środek tarczy wbiła
Druga grupa rajdu z trasy zboczyła
W imponującym stylu w Poreczu medal złoty zdobyła Po krótkiej chwili grupy się połączyły
Chociaż sama do końca w to nie wierzyła
Zwartą grupą w dalszą drogę ruszyły
Na Bładnicach w drodze dziura się trafiła
Mazurka Dąbrowskiego szczęśliwa wysłuchała
Małemu chłopcu ból wielki sprawiła
Królową łuków bloczkowych w kraju została
Za przystankiem wszyscy przerzutki zmieniali
Teraz pięści za nią zaciskać trzeba
Wąską, stromą drogą do Kisielowa wjechali
Żeby jakiś sponsor spadł jej nagle z nieba
Na boisku z poczęstunkiem na nas czekali
Dali po kiełbasie, gorącą herbatą rozgrzali
By na Mistrzostwa Świata też pojechała
Organizatorzy konkursy przygotowali
Swoją klasę znów tam pokazała
Zwycięzcy konkursów nagrody otrzymali
Wszyscy chyba wiemy o kim w wierszu mowa
Na „Zadkach” całą grupą jeszcze jechali
To nasza Mistrzyni Ania Stanieczkowa
Później do swoich domów się porozjeżdżali
kwiecień 2010 r.
21 września 2019 r.
Panorama Goleszowska – luty 2020
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Zebrania wiejskie w gminie Goleszów
już w Bażanowicach, Goleszowie
Dolnym, Kisielowie, Goleszowie
Górnym, Dzięgielowie i Cisownicy.

Przed nami jeszcze zebrania
w pozostałych sołectwach.

fot. T. Lenkiewicz

fot. T. Lenkiewicz

Od 17 lutego do 4 marca na terenie naszej gminy odbyło się 6 zebrań
wiejskich. Spotkania miały miejsce

24 lutego, Goleszów Dolny

25 lutego, Kisielów

27 lutego, Goleszów Górny

2 marca, Dzięgielów

4 marca, Cisownica

fot. K. Grzybek

fot. T. Lenkiewicz

fot. I. Franek

fot. K. Grzybek

17 lutego, Bażanowice

