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Drodzy Mieszkańcy…
Mniej więcej od dwóch, trzech
miesięcy
wśród
mieszkańców
naszej gminy krąży wiele informacji na temat budowy w Goleszowie
zakładu odzysku odpadów innych
niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Są
wśród nich zarówno wieści prawdziwe, ale, niestety, równie wiele jest
informacji niesprawdzonych, wręcz
plotek. Te ostatnie są głównym źródłem niepokoju mieszkańców, którzy
w różny sposób reagują na wiadomości o rzekomo wydanej zgodzie
i rozpoczęciu w centrum Goleszowa
inwestycji, którą mieszkańcy nazywają „spalarnią opon”. Zapewniam
jednak, że tego typu komunikaty są
zupełnie nieprawdziwe! Trudno mi
ocenić intencje osób, które je tworzą
i powielają. Wierzę jednak, że nie są
one motywowane złymi zamiarami,
a wynikają jedynie z niedoinformowania i zwykłych, ludzkich obaw.
Jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że
wywoływanie negatywnych emocji
nikomu z nas nie służy. Jako wójt Gminy Goleszów zapewniam, że w swoim
postępowaniu kieruję się zasadami
legalności i rzetelności, a realizując
mandat zaufania, którym zostałam
obdarzona w ostatnich wyborach
samorządowych, reprezentuję także
interesy mieszkańców naszej gminy.
W dniu 29 września na boisku
szkolnym w Goleszowie miało miejsce spotkanie mieszkańców, którego
przewodnim tematem była budowa
„spalarni” na terenie dawnej cementowni. Niestety, zgromadzenie to
odbyło się w trakcie mojego urlopu,
o czym część osób zaangażowanych
w jego organizację doskonale wiedziała. Kilka dni wcześniej spotkały
się bowiem ze mną, by porozmawiać
i zasięgnąć informacji w sprawie
prowadzonego postępowania administracyjnego. Jest mi niezmiernie
przykro, iż nie miałam możliwości
pojawić się na tym spotkaniu, o którym w ostatniej chwili dowiedział się
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także mój zastępca. Mimo to cieszę
się z mobilizacji mieszkańców, którzy
wykazują zainteresowanie tym, co
dzieje się wokół nich. To przejaw podmiotowości naszej wspólnoty, którą
szanuję i doceniam.
Skoro nie miałam okazji spotkać się osobiście z mieszkańcami
pod koniec września, to, korzystając
z okazji, postaram się wyjaśnić, z jaką
sprawą mamy do czynienia, dlaczego gmina musi prowadzić w związku
z nią postępowanie administracyjne, a także, co dotychczas zrobiono.
Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że na żadnym etapie sprawa
nie była utajniona, wbrew opiniom
pojawiającym się w przestrzeni
publicznej. Dowodem tego niech jest
fakt, że wielu mieszkańców spotkało
się i rozmawiało ze mną o tej sprawie, a niektóre osoby zapoznały się
z dokumentami sprawy. Tak dzieje
się w każdym przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne. Dementuję jednocześnie
informacje, że w przedmiotowej
sprawie zostały już podjęte ostateczne decyzje, a nawet (cokolwiek by to
miało znaczyć), że gmina „już swoje
wzięła, a rozstrzygnięcie już dawno
zapadło”. Jednoznacznie stwierdzam,
że są to insynuacje mające na celu
wywoływanie u mieszkańców naszej
gminy poczucia bezradności i podważenia zaufania do wójta. Nieprawdziwe i naruszające moje dobra osobiste
informacje będę zatem kierować do
odpowiednich organów.
Pochylmy się zatem nad faktami.
Od marca br. toczy się postępowanie
administracyjne w sprawie budowy
zakładu odzysku odpadów innych
niż niebezpieczne wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą, które
zostało wszczęte w związku z wnioskiem złożonym przez prywatnego
przedsiębiorcę. Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
jest jednym ze wstępnych warunków,
które muszą zostać zrealizowane, by
potencjalny inwestor mógł podejmować jakiekolwiek dalsze działania.
W toku prowadzonego postępowania ocenia się potencjalną inwestycję
pod względem jej oddziaływania na
środowisko. Decyzja środowiskowa

może być dla inwestora negatywna,
pozytywna lub też uwarunkowana przeprowadzeniem określonych
zmian w projekcie. Zwracam na to
uwagę, bowiem wiele osób zostało
wprowadzonych w błąd i są przekonane, że sprawa dotyczy wydania
pozwolenia na „budowę spalarni”.
Złożenie wniosku przez inwestora wymusza na gminie konieczność
wszczęcia postępowania administracyjnego. Nie można w tej sytuacji
zadziałać według sloganu „nie, bo
nie” i odmówić rozpoczęcia procedury administracyjnej. Trzeba natomiast postępować zgodnie z zasadą
legalności. Dlatego, zgodnie z obowiązującym prawem, wystąpiłam do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Cieszynie (PPIS) oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach
z wnioskami o wydanie uzgodnień
i opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
potencjalnego przedsięwzięcia na
środowisko. RDOŚ w Katowicach
wskazał na konieczność przeprowadzenia wspomnianej wyżej oceny,
do czego jako wójt gminy zobowiązałam inwestora. Opracowany przez
niego raport wymagał uzupełnienia,
na co wskazywały uwagi zgłoszone
zarówno przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Katowicach,
jak i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Cieszynie. Przedstawiony przez inwestora
dodatkowy materiał został przesłany
do RDOŚ i PPIS. Pierwszy z organów
jeszcze nie wypowiedział się ostatecznie w przedmiotowej sprawie
(czekamy na odpowiedni dokument),
natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
wydał negatywne uzgodnienie.
Prowadząc od ponad pół roku
postępowanie administracyjne, gromadzimy materiał dowodowy (m.in.
raport przygotowany przez inwestora wraz z uzupełnieniami, opinie
i uzgodnienia innych organów). Cały
czas istnieje możliwość zapoznawania się z materiałami cząstkowymi
w sprawie, ale ze swojej strony staram
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Fakty w sprawie planów
Tytuł
budowy
artykułu
zakładu odzysku odpadów
się, by zgromadzona dokumentacja
była kompletna. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi
być bowiem przygotowana rzetelnie
od strony technicznej oraz z zachowaniem wszelkich obowiązujących
przepisów prawa. Dlatego warto
cierpliwie poczekać na zgromadzenie
całości materiału, by następnie go
przeanalizować. Należy podkreślić, że
stanowisko mieszkańców jest równie
ważne, jak wszystkich innych podmio-

tów uczestniczących w postępowaniu. Dlatego po zgromadzeniu całości
materiału dowodowego mieszkańcy
zostaną o tym fakcie powiadomieni
i będę oczekiwać na opinie wszystkich
osób zainteresowanych tą sprawą.
Mam nadzieję, że pozwoli to ustalić
prawdę obiektywną, a więc dokładnie – w oparciu o dokumenty i wiedzę – wyjaśnić stan faktyczny, który
stanowić będzie punkt odniesienia
do wydania decyzji administracyjnej.

Wierzę, że niniejszy tekst uspokoi
mieszkańców i pozwoli im spojrzeć na
fakty, a nie niepotwierdzone informacje przedstawiane i powielane przez
osoby nie do końca zorientowane
w zakresie prowadzonego postępowania. Jeszcze raz dziękuję wszystkim
mieszkańcom, którzy wykazują zainteresowanie tą sprawą.
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Wybory parlamentarne
W niedzielę, 13 października
odbyły się wybory parlamentarne. Frekwencja w gminie Goleszów
wyniosła 61,2%.
Największa frekwencja odnotowana została w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie, gdzie swój głos
oddało 66,7% osób uprawnionych do
głosowania. Ponad 60% frekwencja
odnotowana została także w Ewangelickim Domu Opieki „EMAUS”
w Dzięgielowie (64,52%), Szkole
Podstawowej w Kisielowie (62,88%),
Domu Ludowym w Goleszowie
(62,88%), OSP w Kozakowicach
Górnych (61,98%), Szkole Podstawowej w Goleszowie (61,64%), Punkcie Przedszkolnym w Puńcowie
(61,30%) oraz Gminnym Ośrodku
Kultury w Goleszowie (60,46%).
Nieco niższa frekwencja odnotowana została w Świetlicy Gminnej

w Cisownicy (59,86%), OSP w Bażanowicach (58,53%), OSP w Godziszowie (56,85%) oraz Świetlicy Gminnej
w Lesznej Górnej (56,42%).
Najwięcej głosów w wyborach do
Sejmu otrzymał Koalicyjny Komitet
Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N
IPL Zieloni: 33,27%. Na drugim miejscu uplasował się Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem
27,68%. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej (21,48%),
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (9,62%) oraz Komitet
Wyborczy Konfederacja Wolność
i Niepodległość (7,95%).
W wyborach do Senatu w gminie
Goleszów zwyciężył Hubert Maślanka reprezentujący Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
PO .N IPL Zieloni: 58,17%. Z kolei
Tadeusz Kopeć reprezentujący Komi-

tet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał poparcie 29,62%
głosujących, a Jerzy Jachnik z Komitetu Wyborczego Wyborców Przywrócić Prawo zyskał poparcie 12,21%
wszystkich głosujących.
- Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Goleszów za liczny udział
w wyborach parlamentarnych. Dzięki
Państwa zaangażowaniu udało się
poprawić wynik frekwencji sprzed
4 lat! W ostatnich wyborach parlamentarnych frekwencja w gminie
Goleszów wyniosła bowiem 61,20%,
co w zestawieniu z nieco ponad 50%
frekwencją w 2015 roku robi ogromne wrażenie! - podsumowała wyniki
wyborów Sylwia Cieślar, Wójt Gminy
Goleszów.
Redakcja

Zmiana godzin pracy Urzędu
Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców gminy, wójt gminy Goleszów wprowadziła zmiany
w godzinach pracy urzędu gminy.
Od 1 października br., w każdą
środę godziny pracy urzędu wydłużone zostaną do godz. 17:00.
- Zmiana ta jest odpowiedzią na
wnioski mieszkańców naszej gminy,
którzy zwracali uwagę na potrzebę
wydłużenia godzin pracy urzędu tak,

by mogli załatwić swoje sprawy po
powrocie z pracy – wyjaśnia Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar .
Od 1 października br., godziny
pracy Urzędu Gminy w Goleszowie
przedstawiać się będą następująco:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki
biura urzędu gminy będą czynne
w godzinach 7.00-15.00, a kasa
7.00-14.30,
- w środy biura urzędu gminy będą
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czynne w godzinach 7.00-17.00,
a kasa 7.00-16.30,
- w piątki biura urzędu gminy będą
czynne w godzinach 7.00-13.00,
a kasa 7.00-11.30.
W związku z wprowadzonymi zmianami w każdy ostatni
dzień miesiąca kasa Urzędu Gminy
w Goleszowie czynna będzie o 1,5
godziny krócej.
Redakcja
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Życzymy wszystkim uczniom
i przedszkolakom wielu sukcesów oraz radości ze zdobywania wiedzy, zaś nauczycielom
i pracownikom oświaty satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą.
SP Dzięgielów

Kącik oświatowy
Losy Gimnazjum
Dużym echem odbiła się sprawa zmian, wprowadzonych w efekcie niedawnej reformy oświaty. Zmusiła ona
gminy do podjęcia kroków zmierzających do likwidacji placówek gimnazjalnych i spowodowała konieczność podjęcia dalszych kroków mających na celu zagospodarowanie
budynków oraz mienia. Gmina Goleszów nie była wyjątkiem i także u nas podjęte zostały działania mające na celu
dostosowanie się do obecnego porządku prawnego. Już
w poprzedniej kadencji Rada Gminy Goleszów rozpoczęła
procedurę likwidacyjną obejmującą gimnazjum. Na wrześniowej sesji radni kontynuowali rozpoczęty wcześniej
proces i w drodze uchwały przyjęli, iż mienie likwidowanego Gimnazjum w Goleszowie przekazane zostanie Szkole Podstawowej w Goleszowie z siedzibą przy ul. 1 Maja 1.
Przekazanie zasobów jednej szkole wynikało z wymogów
prowadzonej procedury likwidacyjnej, przy czym warto
zaznaczyć, że brano pod uwagę potrzeby placówek z całej
gminy i czynny podział w zagospodarowaniu tych zasobów. Obecnie dyrektorzy w drodze porozumienia ustalają

podział pozostałych po gimnazjum zasobów i protokolarnie potwierdzają przyjęcie potrzebnych im materiałów.
Prowadzone są również działania mające na celu
zagospodarowanie pomieszczeń byłego gimnazjum.
1 sierpnia 2019 r. na spotkaniu wójt gminy Sylwii Cieślar oraz Dyrektora SP Doroty Wisełki uzgodniono, jakie
pomieszczenia zostaną przekazane do użytkowania przez
Szkołę Podstawową w Goleszowie. Zgodnie z ustaleniami Gmina Goleszów oddała w nieodpłatne użytkowanie
goleszowskiej postawówce pomieszczenia stanowiące ok.
70% powierzchni budynku byłego Gimnazjum w Goleszowie, tj.: piwnicę, salę gimnastyczną wraz z przyległymi
pomieszczeniami na parterze, I piętro oraz ciągi komunikacyjne.
W efekcie obydwa budynki nadal służyć będą celom
oświatowym, a pozostała część budynku po Gimnazjum
w Goleszowie przeznaczona będzie dla dobra ogółu
uczniów oraz mieszkańców Gminy Goleszów.
Redakcja

Dodatkowe zajęcia korekcyjne od 1 października
Oprócz realizowanej podstawy
pogramowej, w gminnych szkołach
podstawowych realizowane są również zajęcia dodatkowe. W ramach
realizacji projektu „Uczeń skrzydła
rozwinie w goleszowskiej gminie”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z dodatkowych zajęć
skorzystało już ponad 240 uczniów

goleszowskich podstawówek. W najbliższym czasie dodatkowe środki na
ten cel zostaną przeznaczone także
z budżetu gminy Goleszów. W tym
celu, jeszcze przez rozpoczęciem
aktualnego roku szkolnego, Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar
w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych zdecydowała, iż
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zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą
realizowane we wszystkich szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Goleszów w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.
Mają one na celu wpłynąć na poprawę zdrowia uczniów klas I-III.
Redakcja
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Łączy nas Śląsk Cieszyński
i nasi goście zza Olzy realizowali zajęcia projektowe, uczestniczyli w wyjazdach, a także brali udział w pracy nad
kartkami dla powstańców w ramach
projektu „BohaterOn- włącz historię”. Brali także udział w zajęciach
integracyjno-językowych,
czytelniczo-plastycznych, muzycznych, grach
i zabawach oraz popołudniowych zajęciach ze sportem.
W drugim dniu uczniowie z polskiej szkoły w Czechach mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach
edukacji regionalnej. W tym dniu
przyjechał do naszych szkół zespół
regionalny ZPiT „Goleszów”, który
zaprezentował zestaw żywych tańców
i śpiewów związanych z regionem cieszyńskim. Młodzież słuchała i oglądała
występy z wielkim zainteresowaniem,
a na koniec miała możliwość wypróbowania swoich sił w ciekawych elementach układów choreograficznych.
W tym samym dniu młodzież zapoznała się z trudną historią okresu II wojny
światowej na terenie Gminy Goleszów,
zwiedzając Izbę Oświęcimską, gdzie
z zainteresowaniem słuchali prelekcji
pani Anny Sikory i pana Pawła Stanieczka o podobozie Auschwitz, który
w trakcie II wojny światowej znajdował się w Goleszowie.
W trzecim dniu, w ramach zajęć
popołudniowych, nasi goście wraz
z uczniami klas 7 i 8 uczestniczyli w dniu
sportu, który zorganizowano na terenie Szkoły Podstawowej w Cisownicy.
Tam wzięli udział w wielu rozgrywkach

i różnorodnych zajęciach sportowych,
które odbywały się w plenerze, na hali
sportowej oraz na basenie.
W ostatnim dniu wizyty uczniowie
uczestniczyli w kilku lekcjach. Około godziny 10:30 klasy 7 i 8 oraz nasi
goście wyszli ze szkół i udali się w trasę na Tuł, gdzie mieli ostatnie już okazje do integracji, wspólnych rozmów
i zabaw. Międzynarodowe spotkanie
na Tule trwało kilka godzin. Uczniowie uczestniczyli w różnych formach
gier i zabaw sportowych, spędzali też
czas, podziwiając piękno krajobrazu
i rozmawiając. Po posiłku nastąpił czas
podsumowań i podziękowań.
Dyrektor SP w Dzięgielowie pani
Katarzyna Bogdał oraz Dyrektor SP
w Cisownicy pan Przemysław Misiarz
podsumowali wspólny tydzień działań
projektowych oraz podkreślili wartość, jaką mają dla naszych uczniów
nawiązane znajomości i zdobyte
doświadczenia. W imieniu Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, dyrektorzy przekazali również upominki wraz
z pozdrowieniami oraz słowa podziękowania wszystkim zaangażowanym
w realizację projektu.
Projekt był realizowany dzięki
dotacji Senatu RP oraz wsparciu Funduszu Rozwoju Zaolzia. Nadrzędnym
celem projektu było rozwijanie kompetencji językowych w naturalnym
środowisku użytkowników języka polskiego.
SP Cisownica, SP Dzięgielów

fot. I. Franek

POLSKA – CZECHY – ŁĄCZY NAS
ŚLĄSK CIESZYŃSKI – NASZA MAŁA
OJCZYZNA
Z inicjatywy Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, Szkola Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy
oraz Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie zaangażowały się w realizację
międzynarodowego projektu „Polska
– Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński
– nasza Mała Ojczyzna”, w ramach
którego 53 uczniów z polskiej szkoły
podstawowej w Czeskim Cieszynie
przez cały tydzień (9-13.09) uczestniczyło w lekcjach i innych atrakcyjnych
zajęciach dla nich przygotowanych
w polskich szkołach oraz integrowali
się z polską młodzieżą.
Niejednokrotnie uczniowie obu
klas polskiej szkoły z Czeskiego Cieszyna oraz młodzież klas 7 i 8 naszych
szkół w Cisownicy i Dzięgielowie
spotykali się i realizowali wspólny
blok tematyczny. Podczas pobytu
w naszych szkołach goście z Czeskiego Cieszyna uczestniczyli w zajęciach
z języka polskiego, fizyki, chemii, biologii, matematyki, historii i WOS-u.
Podczas lekcji mieli możliwość pracy
w grupach i w parach ze swoimi polskimi rówieśnikami, współpracowali ze sobą, wykonując wiele zadań
przygotowanych przez nauczycieli
z polskich szkół, a tym samym doskonalili umiejętność komunikowania się
w języku polskim.
W bloku zajęć popołudniowych
uczniowie z goleszowskich szkół, jak

6
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W zielonej pracowni

snych pomocy dydaktycznych. W celu
rozwijania zainteresowań przyrodniczych mogą wykorzystać nowoczesny
sprzęt audiowizualny.

fot. I. Franek

17 września Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar dokonała
oficjalnego otwarcia pracowni przyrodniczo-ekologicznej, która jest
utworzona w Szkole Podstawowej
w Goleszowie. Zielona Pracownia
powstała w sali lekcyjnej nr 47, a jej
modernizacja została dofinansowana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Ekopracownia ma służyć zarówno
do rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów, jak i mieszkańców.
W tym Zielonym Zakątku mają się
odbywać nie tylko zajęcia z przedmiotów obowiązkowych, takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia, ale
również warsztaty i zajęcia o tematyce
przyrodniczej otwarte dla mieszkańców. Uczestnicy zajęć zarówno obowiązkowych, jak i warsztatów mogą
korzystać z różnorodnych i nowocze-

Pierwszy z wykładów, jaki mogli
posłuchać mieszkańcy naszej gminy, odbył się 26 września. Główną
bohaterką tego wykładu była Jasieniowa Góra, a walory przyrodnicze
tego terenu przedstawił dr Tomasz
Beczała.
I. Franek

Narodowe czytanie
Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa”
Henryka Rzewuskiego.
W wydarzeniu udział wzięły szkoły z terenu gminy
Goleszów, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, a także
przedstawiciele goleszowskiego urzędu - wójt Sylwia Cieślar oraz radne Elżbieta Duraj i Dorota Skark-Pieprzka.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Redakcja

fot. I. Franek

W sobotę, 7 września w Goleszowie odbyło się Narodowe Czytanie.
Na tegoroczne czytanie wyznaczono osiem lektur:
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje
do strażaków” Bruno Schulza, „Orka” – Władysława Stanisław Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana
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Dzień Edukacji Narodowej

- Ostatnio obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej i właśnie z tej
okazji jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu
w urzędzie gminy. Pragnę podziękować Państwu za codzienny trud
i zaangażowanie wkładane w edukację najmłodszych mieszkańców gminy
Goleszów. Dziękuję także za bardzo
owocną współpracę i wykazaną chęć
wspólnego działania na rzecz rozwoju edukacji w naszej gminie – mówiła podczas spotkania Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.
Podczas spotkania w Urzędzie
Gminy przedstawiciele placówek
oświatowych otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz podziękowania, które
były wyrazem uznania za wykonywanie swoich zadań w sposób sumienny, ambitny i odpowiedzialny. - Warto
pamiętać, że edukacja jest dziedziną,
która przynosi długookresowe efekty
mające realny wpływ na przyszłość
naszego społeczeństwa. To w przedszkolach oraz szkołach kształtowane
i rozwijane są bowiem pasje, zainteresowania, uniwersalne wartości,
które w przyszłości pomogą wyzna-

fot. K. Grzybek

W poniedziałek, 21 października,
w ramach obchodów Dnia Edukacji
Narodowej, w Urzędzie Gminy Goleszów odbyło się uroczyste spotkanie
z dyrektorami, nauczycielami oraz
osobami zajmującymi się tematyką
oświaty w gminie Goleszów.

czyć młodym ludziom kierunek ich
dalszego rozwoju, a także stworzyć

własny kodeks etyczny – podsumowała wójt Goleszowa.

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
chciałabym przekazać kilka ciepłych słów do pracowników oświaty, nauczycieli,
pedagogów oraz dyrektorów placówek edukacyjnych z terenu gminy Goleszów,
którym z całego serca chciałabym podziękować za dotychczasową pracę na rzecz
wspierania rozwoju najmłodszych mieszkańców naszej gminy!
Każdy z nas był kiedyś uczniem i bez problemu jest w stanie wymienić pełnego pasji nauczyciela lub nauczycielkę, którzy w danym momencie naszego życia
potrafili wesprzeć nas dobrym słowem czy też zmobilizować do dalszej pracy. Wy
również jesteście takimi pedagogami, za co dziś chciałabym Wam z całego serca
podziękować. Przy okazji Waszego święta chciałabym Wam życzyć ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, jak również wdzięczności ze strony rodziców, którzy
każdego dnia powierzają Waszej opiece swój najcenniejszy skarb.
Wójt Sylwia Cieślar

Szkoły w naszej gminie wprowadzają mLegitymacje
Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy oraz Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie dołączyły do placówek oświatowych, które realizują
ministerialny projekt dotyczący mobilnej legitymacji.
mLegitymacja to mobilny dokument wprowadzany sukcesywnie przez
Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu mDokumenty. Jest elektroniczną
wersją zwykłej legitymacji szkolnej, do której dostęp możliwy jest z poziomu
telefonu komórkowego. Mobilna legitymacja jest równoważna z legitymacją
tradycyjną i zawiera te same dane. Stanowi nowoczesne narzędzie, dzięki któremu uczniowie nie muszą nosić papierowego dokumentu przy sobie. Z mobilnej
wersji legitymacji można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku
„tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji można potwierdzić status ucznia podczas kontroli biletów czy zakładania karty w bibliotece. Jest ona
również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.
Na wprowadzenie tego rozwiązania w swojej placówce na terenie naszej
gminy pierwsze zdecydowały się Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy oraz Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie. Reszta placówek jest w trakcie
wdrażania nowej usługi.
K. Grzybek
8
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Wyniki Dzieciaki
wyborówSadzeniaki
parlamentarnych
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Goleszowie wzięli udział w warsztatach dotyczących pielęgnacji roślin
i rozbudzających zainteresowania
przyrodą.

fot. SP Goleszów

Odbyły się one w sklepie Leroy
Merlin w Cieszynie. Dzieciaki Sadzeniaki to ogólnopolska akcja Leroy
Merlin Polska skierowana do przedszkolaków i uczniów młodszych klas
szkół podstawowych.
Twórcy akcji wyszli z założenia,
że dzieci najlepiej przyswajają wiedzę przez zabawę, dlatego Dzieciaki
Sadzeniaki to zabawa „w przesadzanie kwiatów”. Warsztaty odbyły się
w dwóch częściach: teoretycznej
i praktycznej. Po prezentacji dotyczącej ekologii i roślin dzieciaki sięgnęły po rękawiczki, łopatki, doniczki
i kwiaty, a następnie wzięły się za
przesadzanie kwiatków. Dzieci na spotkaniu dowiedziały się między innymi
o tym, że rośliny dostarczają nam tlenu niezbędnego do życia, oczyszczają
powietrze, a tereny zielone to miejsca zabaw i odpoczynku. Po starannym wykonaniu zadania przesadzania
rośliny każdy z uczestników otrzymał
dyplom Leroy Merlin i zabrał doniczkę z kwiatkiem do domu, gdzie będzie
mógł stosować poznane zasady dbania o roślinę.
Małgorzata Serafin
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Aktywnie w bażanowickiej szkole

na Uniwersytet Śląski w Katowicach,
uczestnictwo w IX Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia i VIII Narodowym
Czytaniu oraz w Europejskim Dniu
Przywracania Czynności Serca, organizacja Europejskiego Dnia Języków
Obcych, wyjazd klas młodszych na
spektakl teatralny oraz udział w biegach przełajowych. Dodatkowo nasze
dzieci i młodzież spędzają czas na

szkolnym podwórku, co pozwala im
na maksymalne wykorzystanie pięknej, jesiennej aury.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
wszystkie działania (te zwyczajne i te
niecodzienne) przyniosą zamierzone
efekty, które wszyscy – uczniowie,
rodzice i nauczyciele – będą mogli
zobaczyć pod koniec roku szkolnego.
Zatem... do dzieła!
J. Chwastek

fot. SP Bażanowice

Za nami już dwa miesiące roku
szkolnego. Uff… Trudno się „rozkulać”, ale udało się (i dotyczy to
zarówno uczniów, jak i nauczycieli)!
Tacy „rozkulani” nauczyciel
i uczeń, poddani sile rozpędu, powinni
już teraz dać sobie radę aż do czerwca. Ten pierwszy przyzwyczaił się już
do hałasu i ogarnął biurokrację. Teraz
działa ściśle według planu, by zrealizować swe cele (oczywiście, zgodnie
z wszelkimi odgórnymi wytycznymi).
Ten drugi przyzwyczaił się do wczesnego wstawania i prac domowych.
Teraz działa ściśle według planu, by
zrealizować swe cele. Szkoda, że cele
jednego i drugiego nie zawsze pokrywają się, ale jedno jest pewne – jak
powiedział brazylijski pisarz P. Coelho: „Jest tylko jeden sposób nauki.
Przez działanie”.
Zgodnie z tym, oprócz standardowych praktyk (czyli codziennych
i nieco żmudnych zajęć lekcyjnych),
podjęliśmy w naszej szkole wiele dodatkowych wyzwań. Były to:
wycieczki edukacyjne do kopalni
soli w Wieliczce (realizacja projektu
„Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”), do Cieszyna, w Beskidy,

10
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Polsko-niemiecka współpraca nabiera realnych kształtów
- Ogromnie cieszę się, iż udało się reaktywować współpracę
z naszą partnerską gminą Reiskirchen
z Niemiec. Pierwsze efekty współpracy można zaobserwować już dziś! Do
Goleszowa przybyła bowiem grupa
młodzieży, inaugurując tym samym
polsko-niemiecką wymianę młodzieży

z partnerskich gmin, mającej na celu
promocję udanej współpracy europejskiej. Mam nadzieję, iż efektem
wizyty niemieckiej młodzieży będą
długotrwałe znajomości i przyjaźnie,
które będą kontynuowane także po
realizacji projektu. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy zaangażowali się

fot. K. Grzybek

9 października zakończyła się
wymiana młodzieży z Niemiec, która odbywała się w ramach reaktywowanej
polsko-niemieckiej
współpracy Goleszowa z partnerską
gminą Reiskirchen z Niemiec. Jednym z celów wymiany była promocja
udanej współpracy europejskiej.
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fot. K. Grzybek

fot. T. Lenkiewicz

Polsko-niemiecka współpraca nabiera realnych kształtów

w przygotowanie i realizację tego
projektu. Szczególnie dziękuję rodzicom i opiekunom dzieci z naszych
gminnych szkół za ciepłe przyjęcie
i ugoszczenie gości w swoich domach.
To dzięki Waszym chęciom i wsparciu mogliśmy zrealizować wszystkie
zaplanowane działania. Składam
wyrazy wdzięczności dyrektorom
szkół za to, że ponownie stanęli na
wysokości zadania i włączyli się w to
przedsięwzięcie. Dziękuję ogromnie
również pani Elżbiecie Duraj, która
pełniła nie tylko rolę opiekuna i tłumacza w trakcie wymiany, ale i współ-

12

organizatora realizowanych działań
- to jej praca i poświecenie pozwala
nam dzisiaj zakończyć z powodzeniem nasz projekt wymiany młodzieży – komentuje Sylwia Cieślar, Wójt
Gminy Goleszów.
W trakcie wymiany młodzieży,
która miała miejsce na przełomie
dwóch pierwszych tygodni października, uczniowie ze szkół gminy Reiskirchen wraz ze swoimi rówieśnikami
ze Szkoły Podstawowej w Cisownicy,
Szkoły Podstawowej z Goleszowa oraz
Szkoły Podstawowej z Dzięgielowa
wspólnie uczestniczyli w wyjazdach,

warsztatach i lekcjach. Grupa młodzieży z Niemiec uczestniczyła m.in.
w wycieczce do Muzeum Zamkowego
w Pszczynie. Uczestnicy mieli również
okazję podziwiania widoków roztaczających się ze szczytu góry Równica
w Ustroniu. Polsko-niemiecka młodzież odwiedziła również ustroński
i cieszyński rynek, a także Wzgórze
Zamkowe i Teatr Adama Mickiewicza
w Cieszynie. Nie zabrakło również spacerów po gminie Goleszów. Odwiedzono goleszowską szkołę, Gminny
Ośrodek Kultury w Goleszowie, jezioro
Ton. Zdjęcia z wymiany można zobaczyć na www.goleszow.pl.
W poniedziałek i wtorek (7 i 8 października) polsko-niemiecka młodzież
uczestniczyła wspólnie w zajęciach
lekcyjnych w 3 szkołach podstawowych naszej gminy. Wspólna nauka
pozwoliła im nawiązać znajomości
i przyjaźnie, które z pewnością będą
trwać także po zakończeniu wymiany.
Grupa młodzieży z Niemiec odwiedziła także Wisłę, gdzie zwiedziła skocznię narciarską im. Adama Małysza,
następnie udała sie na rynek oraz
bawiła się w wiślańskim aquaparku.
W przedostatnim dniu realizacji
projektu, przed spotkaniem podsumowującym, uczniowie odwiedzili
powozownię Andrzeja Lacela w Puńcowie. Gospodarz z małżonką opowiedzieli uczestnikom o zbiorach
w skansenie i przedstawili kilka faktów związanych z historią sołectwa.
Później odbyły się zajęcia sportowo
-rekreacyjne, które zorganizowała
Szkoła Podstawowa w Cisownicy.
Polsko-niemiecka grupa od
początku do końca wykazywała się
dużą otwartością i chęcią wzajemnego poznania: – Jesteśmy z Was dumni, gdyż to Wasza postawa i dążenie
do nawiązania wzajemnego kontaktu
było podkreśleniem tego, że warto
realizować takie przedsięwzięcia. To,
że dziś możemy uznać projekt za udany, jest efektem Waszej przychylności
i wspólnego działania - podkreśliła
Wójt Gminy Sylwia Cieślar.
Przyjazd niemieckiej młodzieży
z partnerskiej gminy Reiskirchen był
możliwy dzięki finansowemu wsparciu ze strony Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
K. Grzybek
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Rajd rowerowy

Pamiątkowe statuetki trafiły w ręce:
- najmłodszej kolarki Magdaleny Szturc z Goleszowa (rocznik 2014),
- najstarszego kolarza Jerzego Andrychowskiego z Cieszyna
(rocznik 1938),
- najliczniejszej rodziny rajdu: Marka, Magdaleny i Kacpra
Szturców z Goleszowa.
Laureatami konkursu sprawnościowego (rzut oponą do
celu) i wiedzy o regionie, gminie i kolarstwie (w formule
„Jeden z dziesięciu”) zostali:
- Janusz Pszczółka i Leszek Staszko (1. miejsce),
- Leszek Szlauer i Józef Salecki (2. miejsce),
- Józef Szturc (3. miejsce).
Zwycięzcy otrzymali nagrody, które ufundowała Gmina Goleszów.
Trasę zabezpieczali kolarze z sekcji kolarskiej PTTK
„Ślimoki» i strażacy OSP Kisielów. Komandor rajdu Marek
Węglorz podkreślił: Do mety w Goleszowie wszyscy dojechali cało i zdrowo, więc rajd zakończył się sukcesem. Ze
swojej strony bardzo dziękuję za zaangażowanie Gminy
w organizację kolejnej IV edycji rajdu. Dla mnie to była już
ostatnia edycja, ale mam nadzieję, że ktoś po mnie przejmie tę pałeczkę i tradycja rajdów rowerowych w Gminie
będzie kontynuowana.
K. Grzybek

fot. K. Grzybek

W sobotę, 21 września odbył się IV Rodzinny Rajd
Rowerowy Gminy Goleszów. Podczas tegorocznej edycji rowerzyści przejechali ok. 17 km trasą przebiegającą
przez Goleszów - Skoczów Bładnice - Kisielów - Godziszów
- Goleszów. Organizatorami wydarzenia było Gminne Koło
PTTK nr 19 „Ślimoki” oraz Gmina Goleszów. Patronat nad
IV Rodzinnym Rajdem Rowerowym objęła Wójt Gminy Sylwia Cieślar.
W imprezie wzięli udział mieszkańcy gminy Goleszów (z Goleszowa, Godziszowa, Cisownicy, Kozakowic
i Bażanowic) oraz mieszkańcy Cieszyna, Istebnej i Koniakowa.
Wyprawie rodzinnej na dwóch kołach niewątpliwie sprzyjało
bezchmurne niebo i przyjemna temperatura. W tym roku
grupa prawie 40 kolarzy wraz z rodzinami wyruszyła spod
fonatanny mieszczącej się w centrum Goleszowa.
Przed startem odbyła się odprawa, którą przeprowadził
komandor rajdu Marek Węglorz: - Jest to IV edycja imprezy w tej rodzinnej formule, którą realizują wspólnie gminne
koło PTTK „Ślimoki” oraz Gmina Goleszów. Każdego roku
odwiedzamy inne zakątki i gościmy u różnych gospodarzy.
Dziś w połowie trasy zawitamy do Kisielowa, gdzie czekał
będzie na nas poczęstunek i konkurencje z nagrodami.
Po przybyciu na półmetek, mieszczący się przy boiskach
w Kisielowie, uczestnicy odśpiewali nieoficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego „Płyniesz Olzo po dolinie”. Rowerzystów
na miejscu przywitał obecny tam Przewodniczący Rady
Gminy Karol Lipowczan: - Dziękuję wszystkim za dzisiejsze
uczestnictwo w tej imprezie. Cieszę się, że kolejny raz udało się zorganizować rajd, który pozwala promować piękne
zakątki naszej gminy, szerzyć wiedzę o niej oraz zachęcać
do rodzinnego spędzania czasu. Życzę, by dalsza trasa dalej
przebiegała bezpiecznie, z pięknymi widokami, dając satysfakcję z jej pokonania.
Później cykliści skorzystali z bufetu, który przygotował
sołtys Karol Szostok. Po krótkiej regeneracji przystąpiono
do dalszych punktów imprezy. W trakcie postoju w Kisielowie wyróżniono najmłodszą uczestniczkę rajdu, najstarszego kolarza oraz najliczniejszą rodzinę biorącą udział
w imprezie. Nagrody i wyróżnienia wręczał Przewodniczący
Rady Gminy Karol Lipowczan.
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Przyjaźni rowerzystom
Podczas konferencji prasowej
poświęconej organizacji Górskich
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Masters i Cyklosport gmina
Goleszów otrzymała tytuł „Przyjaźni rowerzystom”.
Otrzymany tytuł to efekt współpracy, jaką gmina Goleszów nawiązała z Komisją Masters Polskiego
Związku Kolarskiego oraz Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Rowerowych Cyclo Partner, mającej na celu
organizację Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Masters
i Cyklosport.
W ramach nawiązanej współpracy
w sobotę, 14 września do Goleszowa
zawitało ok. 200 uczestników górskiego wyścigu z całej Polski, którzy ścigali
się na pięknych trasach przebiegających przez gminy Goleszów, Dębowiec
oraz Skoczów.
- Gmina Goleszów jest przyjazna
rowerzystom i w takim kierunku będzie
nadal podążać. Mam nadzieję, że
uczestnicy Górskich Mistrzostw Polski
w Kolarstwie Szosowym podzielą opi-

nię Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego oraz Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Rowerowych
Cyclo Partner, od których otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł – komentowała podczas konferencji prasowej
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów,
która zabiegała o organizację Górskich
Mistrzostw Polski w Kolarskie Szosowym na terenie gminy Goleszów.
- Przyjazd kolarzy do Goleszowa
to świetna okazja do promocji walorów turystycznych naszej gminy. Mam
nadzieję, że będzie to także święto
dla mieszkańców naszej gminy, którzy

gościć będą zawodników z całego kraju – dodała wójt Goleszowa.
W konferencji prasowej udział
wzięli
organizatorzy
Górskich
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Masters i Cyklosport reprezentowani przez Grzegorza Turkiewicza
– przewodniczącego Komisji Masters
i Cyklosport PZKol oraz Wiesława
Legierskiego ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Rowerowych Cyclo
Partner, a także gospodarz głównej
części wyścigu Wójt Gminy Goleszów
Sylwia Cieślar.
Redakcja

Kolarskie Mistrzostwa Polski
Za nami pierwsza, niezwykle
udana edycja Górskich Mistrzostw
Polski w Kolarstwie Szosowym
Masters i Cyklosport. W sobotę, 14
września gmina Goleszów gościła blisko 200 uczestników wyścigu, którego
głównym celem była popularyzacja
kolarstwa szosowego i turystyki kolarskiej wśród kolarzy amatorów oraz
promocja aktywnego wypoczynku,
zdrowego stylu życia i rekreacji. Organizacja zawodów była także świetną
okazją do promocji tras i atrakcyjnych
terenów zlokalizowanych na terenie
gmin Goleszów, Dębowiec i Skoczów,
przez które przebiegała trasa wyścigu.
Najlepsi kolarze z całej Polski
rywalizowali ze sobą, przemierzając
trasy zlokalizowane na terenie gmin
Goleszów, Dębowiec i Skoczów. Honorowy start pierwszych zawodników
miał miejsce w centrum Goleszowa.
Od samego początku zawodów
zawodnikom, kibicom oraz organizatorom sprzyjała pogoda, która pozwoliła na sprawną organizację zawodów.
W trakcie mistrzostw zawodnikom
i kibicom towarzyszyło wiele atrakcji
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zorganizowanych w sportowym miasteczku. I tak oto najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli zmierzyć się
w konkurencjach sportowych zorganizowanych w edukacyjnym miasteczku
ruchu drogowego, w którym policjanci z powiatu cieszyńskiego uczyli zasad
bezpiecznego poruszania po drogach
publicznych. W kolarskim miasteczku zlokalizowanym przy Urzędzie

Gminy w Goleszowie rozbrzmiewała
też muzyka, a bieżące relacje z trasy
podawał komentator, który zachęcał
mieszkańców do aktywnego udziału w zawodach oraz do kibicowania
uczestnikom wyścigu. Jak zaznaczali
sami kolarze, pierwsze Mistrzostwa
Polski, które w znacznej mierze przebiegały przez teren gminy Goleszów,
okazały się strzałem w dziesiątkę,
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Kolarskie Mistrzostwa Polski
zację zajęć w ramach edukacyjnego
miasteczka ruchu drogowego. - To
było wyjątkowo udane wydarzenie.
Dziękuję organizatorom wyścigu za
zaufanie, jakim obdarzyli nas, wybierając naszą gminę jako jednego
z gospodarzy zawodów, gratulując
jednocześnie profesjonalnej organizacji całego wyścigu. Gratuluję także
wszystkim uczestnikom wyścigu. Dziękuję także mieszkańcom Goleszowa za
cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami w ruchu występującymi w trakcie zawodów, a także
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz strażakom i policjantom, którzy zaangażowani byli w organizację
Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Masters i Cyklosport!
- mówiła Wójt Gminy Goleszów Sylwia
Cieślar, zamykając zawody.
Najlepsi zawodnicy odbierali
nagrody z rąk Wójt Gminy Goleszów

Sylwii Cieślar, Wójta Gminy Dębowiec Tomasza Brannego, zasłużonego
kolarza Sławomira Kohuta (olimpijczyk z Aten 2004, specjalista od jazdy na czas) oraz dyrektora zawodów
Wiesława Legierskiego. Nagrody dla
najlepszych zawodników ufundowali
sponsorzy: Hotel Podium - Wisła oraz
centrum diagnostyki sportowej „Diagnostix”. Pamiątkowe statuetki zapewniła Gmina Goleszów przy współpracy
z firmą „Jerzy” z Dzięgielowa.
Rywalizacja toczyła się w 14 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.
Wyścig polegał na pokonaniu określoną ilość razy trasy, która liczyła 30 km
w zależności od wieku (od 30 km dla
zawodników, którzy mieli powyżej 80
lat, do pięciu rund o łącznej długości
110 km w grupach wiekowych M20
i M30). Kobiety miały do przejechania
3 rundy (70 km).
Redakcja

fot. K. Grzybek

pozytywnie zaskakując uczestników
różnorodnością trasy oraz profesjonalną organizacją imprezy. - Cieszę się,
że udało nam się zaskoczyć zawodników jakością trasy. Osobiście jestem
bardzo zadowolony komentarzami
kolarzy, którzy podkreślali, że trasa
była naprawdę ciekawa, a warunki wymagające - zaznaczył dyrektor
zawodów i główny organizator Wiesław Legierski.
Całe przedsięwzięcie udało się
zrealizować dzięki współpracy między
gminami Goleszów, Dębowiec oraz
Skoczów. Pieczę nad wyścigiem sprawował również Polski Związek Kolarstwa - Komisja Masters Cyklosport.
Trasę pomagali zabezpieczać strażacy
z OSP gmin Goleszów oraz Dębowiec.
Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwali też funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie, którzy
zaangażowali się również w organi-
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Co słychać w GOK-u?
Pożegnanie Lata z zespołem PAPA D

W piątek, 6 września po raz kolejny
pożegnaliśmy lato z GOK-iem. Tym razem
gwiazdą tego wydarzenia był zespół PAPA D!

PAPA D! Był to wspaniały, półtoragodzinny koncert, podczas
którego mogliśmy usłyszeć największe hity zespołu takie,
jak: „Monaliza”, „Naj story” czy „O-la-la”. I w taki to sposób
pożegnaliśmy lato w Goleszowie.
Dziękujemy bardzo sponsorom imprezy, a są to:
Firma Diehl Metering z Bażanowic,
Firma Seoyon E-HWA z Bażanowic,
Ludwig Czekolada Sp. z o.o. ze Skoczowa,
Kwiaciarnia Orchidea Grażyna Bojda.

fot. z archiwum GOK-u

Impreza rozpoczęła się od występów
zespołów tanecznych KIDS DANCE i ACRO
DANCE, które tworzą dzieci uczęszczające
na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie, gdzie uczą się tańca pod okiem
instruktorki Barbary Cieślar. Przed publicznością popisały się świetnymi umiejętnościami
tanecznymi
pracowitością,
o czym świadczy fakt, iż w trakcie przerwy wakacyjnej dzieci nie
miały treningów. Gratulujemy im serdecznie występu
i czekamy z niecierpliwością
na kolejne.
Tuż po nich swój koncert
dała Kasia Piowczyk, która
swoim pięknym głosem oczarowała przybyłą publiczność.
Wokalistka na
co dzień występuje z różnymi artystami polskiej sceny, między innymi
u boku Grzegorza Poloczka, a do Goleszowa
przyjechała z pianistą, który akompaniował
jej podczas koncertu. Panią Kasię w Goleszowie mogliśmy już usłyszeć w marcu, kiedy
przyjechała do nas, aby zaśpiewać wspólnie z Jackiem Silskim koncert charytatywny,
podczas którego Fundacja Zdrowia Śląska
Cieszyńskiego zbierała fundusze na zakup
sztucznej nerki.
Punktualnie o godz. 20.00 na scenie
pojawił się Paweł Stasiak wraz z zespołem

Z życia Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”
Wrzesień dla Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” rozpoczął się bardzo pracowicie. 7 września dzieci wystąpiły
podczas Olimpiady Gmin Partnerskich w Wędryni. Zaprezentowały tańce i pieśni cieszyńskie. 10 września w ramach
promocji zespołu zorganizowaliśmy małe tournée, odwiedzając szkoły gminy Goleszów. Młodzi artyści dali tego dnia
aż cztery koncerty w Dzięgielowie, Cisownicy, Bażanowicach i Goleszowie. Wszędzie zostali ciepło przyjęci, publiczność miała możliwość udziału w konkursach i próbach
sprawnościowych, zespół zaprezentował stroje z różnych
regionów Polski. 11 września Zespół został zaproszony do
występu podczas spotkania par małżeńskich, które w tym
roku obchodziły jubileusze 50 i 60 lat wspólnego pożycia.
Kolejny koncert odbył się 12 września w Ustroniu podczas
16

X Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Zespół wystąpił na zaproszenie Miejskiego Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu. Obecnie Zespół skupia się na pracy nad nowym
programem i integruje się z nowymi członkami. Nabór
wciąż trwa, zapraszamy serdecznie!
Do udziału w zajęciach Zespołu zapraszamy również
dorosłych, dla których próby odbywać się będą we wtorki
o godz. 17.30.
„ Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje”
(Lew Tołstoj)
Z pozdrowieniami dla czytelników
Dyrektor GOk – Jolanta Warsińska
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Co słychać w GOK-u?
Jesienny Koncert
Już po raz szósty z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kul- się spędzić to sobotnie popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się Jesienny Koncert, którego tury w Goleszowie. Już teraz zapraszamy do udziału w kolejgwiazdami wieczoru były trzy zespoły prezentujące muzy- nych organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych.
GOK
kę biesiadną oraz pop i rock. Jesienny koncert odbył się
19 października w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Na scenie zaprezentował się
zespół „Misiasty”, który tworzy multiinstrumentalista i kompozytor Wojciech Misiuga, a także rockowy Zespół
„Froont” tworzony przez Kubę Iwańskiego i Zdzisława Bagudę. Ostatnim
zespołem występującym w ramach
Jesiennego Koncertu w goleszowskim GOKu była „Blach-Kapela”, czyli
reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Jasienica na czele z kapelmistrzem
Tadeuszem Rozumkiem. Energetyczny
koncert utrzymany w stylu czeskiej
dechówki przy udziale wokalistów
spotkał się z wspaniałym odbiorem
publiczności. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali
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W sobotę, 7 września w Dzięgielowie odbyła się kolejna edycja
przełajowego biegu CROSS RUN
„O Złoty Dzięgiel”, w ramach którego
26 zawodników miało do pokonania
trasę o łącznej długości 9 km.
Zawody rozpoczęły się punktualnie o godz. 12.00, a sygnałem do startu był strzał z pistoletu startowego
oddany przez Wójt Gminy Goleszów
Sylwię Cieślar. Zawodnicy przebiegli
trasę wytyczoną leśnymi ścieżkami
Dzięgielowa i Goleszowa. W sumie do
pokonania była trasa o długości 9 km,
gdzie różnica wzniesień wynosiła ok.
200 m.
Pierwszy linię mety przebiegł
Tomasz Wróbel (0:37.35), drugi był
Piotr Andrzejewski (0:37.58), a trzeci Dominik Gawlas (0:38.46). Wśród
kobiet zwyciężyła Anna Barczuk
(0:47.55), druga była Paulina Kruk
(0:49.35), a trzecia Kinga Kowalska
(0:51.54).
Podczas tegorocznej edycji biegu przełajowego „O Złoty Dzięgiel”

fot. I. Franek

Biegli „O Złoty Dzięgiel”

jego organizator, czyli Misyjny Klub
Sportowo-Rekreacyjny „CENTRUM”
z Dzięgielowa świętował 20-lecie
swojego istnienia. Z tej okazji w dzięgielowskim zamku odbyły się uroczystości, podczas których Wójt Gminy
Goleszów Sylwia Cieślar wraz z radną
Dorotą Skark-Pieprzką złożyły na ręce

Adama Żwaka - prezesa klubu serdeczne życzenia dalszych sukcesów,
które skierowane zostały także do
członków oraz zawodnikow klubu.
Zawody CROSS RUN „O Złoty
Dzięgiel” były współfinansowane
przez Gminę Goleszów.
Redakcja

Jesienne zawody wędkarskie

Wędkarzy biorących udział w konkursowym łowieniu sklasyfikowano
w jednej kategorii Open. W zmaganiach
o tytuł najlepszego jesiennego wędkarza wzięło udział 24 zawodników.
Punktowało (ryby złapało) 9
zawodników.
Pierwsze
miejsce
wywalczył Krzysztof Owczarz (7920
pkt), drugą lokatę zajął Eugeniusz
Szurman (5220 pkt), a trzecią pozycję Jan Juroszek (4060 pkt). Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
otrzymali puchary i dyplomy, a pozostali pamiątkowe dyplomy. Wszyscy
biorący udział w zawodach zawodnicy otrzymali ciepły posiłek i napoje.
Organizatorem
„Jesiennych
Zawodów Wędkarskich” było Towa18

fot. K. Grzybek

W sobotę, 14 września na akwenie Towarzystwa Wędkarskiego
„TON” w Goleszowie przeprowadzono „Jesienne Zawody Wędkarskie”.

rzystwo Wędkarskie „Ton”, a sponsorem pucharów Gmina Goleszów.
Zawody odbywały się pod honoro-

wym patronatem Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar.
K. Grzybek
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Inwestycje w Gminie Goleszów
Na odcinku ponad 290 metrów został ułożony nowy
asfalt i utwardzono pobocza. Koszt inwestycji wyniósł
niespełna 60 tys. zł.

fot. I. Franek

Kolejna inwestycja drogowa w Goleszowie doczekała się finału. We wrześniu zakończyły się bowiem
roboty drogowe związane z ułożeniem nowej nawierzchni na ul. Pod Chełmem w Goleszowie

Zakończyły się roboty budowlane przy skwerze koło
biblioteki w Cisownicy.
Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Goleszów oraz rodzeństwu Henryki i Jerzego Szarców, którzy przekazali kostkę brukową, za co im
serdecznie dziękuję.
Podziękowania kieruję do rady sołeckiej oraz mieszkańców Cisownicy, którzy zaangażowali się w pracę przy
skwerze. A byli to: Dariusz Wantulok, Czesław Motyka,
Dariusz Rybica, Jan Kędzior, Jerzy Larysz, Henryk Samiec,
Michał Wojtas, Bartłomiej Breker, Ewa i Janusz Zielińscy.
Dziękuję również za transport materiałów budowlanych Januszowi Gajdzicy, Piotrowi Sikorze, Tadeuszowi Tomaszkowi, Janowi Gojniczkowi, Józefowi Malcowi,
Michałowi Gruchalowi.
Słowa podziękowania, za wsparcie finansowe i kulinarne, kieruję również do: Ireny i Władysława Wigłaszów,
Katarzyny i Damiana Marcolów oraz Magdaleny i Leszka
Samosiuków.

Przed remontem

W trakcie remontu
fot. T. Lenkiewicz

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki pomocy
wójta Sylwii Cieślar, za co bardzo dziękuję.
Wiosną na wyremontowanym skwerze zostaną
ponownie ustawione drewniane ławy.
Sołtys Karol Macura
Panorama Goleszowska wrzesień październik 2019
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Nowe wjazdy
Tytuł artykułu
do remiz OSP
W Bażanowicach zakończyły
się prace związane z utwardzeniem
wjazdu do części bojowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach.

fot. T. Lenkiewicz

Podobne prace prowadzone są
przed wjazdem do garażu jednostki
OSP w Dzięgielowie. Ich zakończenie
zaplanowano na przełom października i listopada.
W zakres prac w Bażanowicach
weszło m.in.: korytowanie, wykonanie podbudowy, układanie obrzeży
i kostki brukowej na powierzchni ok.
46 m. Całość została sfinansowana ze
środków Gminy Goleszów.
- Jestem przekonana, iż inwestycje na rzecz gminnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych to
niezwykle ważne i potrzebne działania, które z pewnością przełożą się
na komfort niezwykle cennej pracy
naszych Strażaków – komentuje obie
inwestycje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Redakcja

Nowe ogrodzenie w Lesznej Górnej
W pobliżu Transgranicznego Centrum Szkolenia Stra- punktem obsługi wodociągu w Lesznej Górnej – wyjaśnia
żaków w Lesznej Górnej, przeprowadzono niedawno Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.
prace modernizacyjne obejmujące ogrodzenie punktu
Redakcja
obsługi wodociągu.
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fot. T. Lenkiewicz

Prace polegały na wybudowaniu ogrodzenia wokół obiektu, dzięki czemu znacząco poprawione zostało bezpieczeństwo sieci
zaopatrującej mieszkańców w wodę. Zabezpieczanie punktu obsługi wodociągu w Lesznej
Górnej było jednym z postulatów, zgłaszanych
w trakcie zebrania wiejskiego, które odbyło
się w kwietniu br. - Staramy się reagować na
przedstawiane przez mieszkańców potrzeby
i szybko rozwiązywać zgłaszane przez nich
problemu. Nie zawsze jednak ostateczna
decyzja leży po stronie urzędu gminy,
a rozwiązanie problemu wymaga współpracy
i uzyskania zgody innych instytucji. Tak też było
w tym przypadku. Inwestycja została bowiem
sfinansowana i zrealizowana przez spółkę
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, która zarządza
Panorama Goleszowska wrzesień październik 2019

Biała Sobota w Cisownicy

Na wszystkich zainteresowanych
konsultacjami medycznymi czy badaniami czekali lekarze specjaliści oraz
pielęgniarki, którzy udzielali fachowych porad oraz wykonywali szereg bezpłatnych badań. W tym roku
uczestnicy „Białej Soboty” mogli
sprawdzić m.in. poziom cukru, zmierzyć ciśnienie tętnicze czy skorzystać
z badań mammograficznych. W sumie
z zaproszenia do bezpłatnych badań
i konsultacji skorzystało blisko 50
mieszkańców.
W tegorocznej edycji udział wzięli
lek. med. Tomasz Dembnicki (specjalista ginekolog, położnik, cytolog), dr n.
med. Antoni Guja (specjalista chorób
wewnętrznych, kardiolog), dr n.med.
Eugenia Wycisło-Guja (specjalista chorób wewnętrznych, analityk chorób
krwi), prof. dr hab. n. med. Monika
Mikulska (specjalista pediatra-neonatolog), lek. med. Barbara Miodońska
(specjalista chorób wewnętrznych II
st), dr n. med. Jan Midoński (specjalista neurochirurg, neurotraumatolog),
dr n.med. Jerzy Podżorski (specjalista
chirurg, ortopeda), dr n. med. Eugeniusz Zielonka (specjalista reumatolog) dr n. med. Halina Molak-Olczak
(porady w praktyce onkologicznej).
Profesjonalnych pomiarów ciśnienia
krwi oraz poziomu glukozy dokonywa-

fot. K. Grzybek

W sobotę, 21 września, z inicjatywy Rady Sołeckiej Cisownicy, Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy oraz
Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy
w Cisownicy, pod patronatem Wójta
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, odbyła się kolejna edycja akcji profilatycznej „Biała Sobota”.

ły pielęgniarki dyplomowane Janina
Godek oraz Izabela Machalica.
Organizatorów wspomogli również, pod okiem dyrektora Przemysława Misiarza i jego zastępczyni
Aleksandry Chmiel, uczniowie cisownickiej placówki. „Biała Sobota” odbyła się również dzięki pomocy Gminy
Goleszów. Wyrazy wdzięczności za pracę i przygotowanie wydarzenia przekazał Przewodniczący Rady Gminy Karol
Lipowczan: - Dziękuję za to, że poświęcają Państwo swój cenny czas dla
mieszkańców naszej gminy i naszych
gości, udzielając tych porad, w dobie
kiedy dostać się do specjalistów jest
naprawdę trudno, oraz za Państwa
zaangażowanie w to wydarzenie.
Wspaniałe efekty działania przekładające się na zwiększanie dostęp-

ności do usług medycznych było
wynikiem udanego dialogu, co podkreślił dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, w której
odbywały się konsultacje - Wspaniały
przykład wspólnej organizacji akcji
przez samorząd gminny, specjalistów,
przedstawicieli naszej społeczności
lokalnej i szkołę, która zawsze chętnie
włączy się w takie działania.
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim lekarzom i osobom, bez
których chęci, poświęcenia i pracy nie
byłoby możliwe przeprowadzenie tej
medycznej akcji. Wielkie podziękowania kierowane są również do Koła
Łowieckiego „Bażant” z Dzięgielowa,
które włączyło się w przygotowanie wydarzenia.
Redakcja

Zmiany w rozkładzie jazdy
Starosta Cieszyński oraz Rada
Przewoźników informują, iż w celu
zabezpieczenia przewozów szkolnych
wprowadzono zmiany w rozkładach
jazdy. Dotyczą one m.in. linii komunikacyjnej Cieszyn – Puńców – Dzięgielów - Cisownica Pod Tułem. Od
1 września reaktywowane zostały
także przewozy na trasie Goleszów Kisielów – Skoczów.
Zmiany na linii: Cieszyn – Puńców – Dzięgielów - Cisownica Pod
Tułem obejmują:

- utworzenie nowego kursu od Cisownicy Pod Tułem o godz. 4:50, skomunikowanego na przystanku Dzięgielów
Zamek z kursem do Cieszyna,
- utworzenie nowego kursu od przystanku Dzięgielów Szkoła do Cieszyna
o godz. 7:10,

Plac Wolności do Dzięgielowa Szkoły
o godz. 6:54,
- zmiana godziny kursowania autobusu z Dworca w Cieszynie do Cisownicy
Pod Tułem z godz. 7:40 na 7:30.

- zmiana godziny kursowania autobusu z Cisownicy Pod Tułem do Cieszyna
z godz. 8:25 na 8:10,

Informacje o wprowadzonych
zmianach w rozkładach jazdy są publikowane na stronie internetowej przewoźnika, tj. firmy TRANS-BUS www.
transbus.com.pl.

- utworzenie nowego kursu z Cieszyna

Redakcja
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Sukcesy sportowe mieszkanki Goleszowa

fot. z archiwum zawodniczki

21 maja w Katowicach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Śląska. Wśród najlepszych śląskich
zawodników znalazła się również mieszkanka Goleszowa – Justyna Zwias.
- Wraz z dziewczynami z katowickiej uczelni zdobyłyśmy złoto w sztafecie 4 x 100 m. Kilka dni później w Bielsku-Białej odbyły się Mistrzostwa Śląska.
W pierwszy dzień biegłam na 400 m - wywalczyłam brązowy medal oraz uzyskałam nowy, życiowy
rekord. W drugi dzień zawodów biegłam na 200 m byłam pierwsza. Niestety wiatr wiał zbyt mocno i mój
wynik nie mógł zostać zaliczony – mówi lekkoatletka
z Goleszowa.
Justynie Zwias gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów sportowych.
Redakcja

Wycieczka sołectwa Bażanowice
Morava”. Jest to wieża o wysokości
55 metrów, która znajduje się na zboczu góry Slamnik, na wysokości 1116
m n.p.m. Następnie pojechaliśmy do
Kłodzka. Tam zwiedziliśmy miasto,
zjedliśmy obiad i ruszyliśmy na podziemną trasę turystyczną w Kłodzku
liczącą około 600 metrów długości.
Ostatnim celem sobotniego dnia było
zakwaterowanie i kolacja w Zieleńcu.
Jest to część Dusznik-Zdroju położona
na wschodnim zboczu Gór Orlickich.
Następnego dnia po śniadaniu
wyruszyliśmy do Skalnego Miasta
w Adršpach. Przeszliśmy trasę ok.

3,5-kilometrową i mieliśmy czas wolny. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się nad urokliwym jeziorem,
by coś zjeść, po czym udaliśmy się
do domu.
Była to już kolejna wycieczka
sołectwa Bażanowice ciesząca się tak
dużym zainteresowaniem. Następna
planowana jest w Bieszczady. Prosimy czekać na informacje i zapisy,
pierwszeństwo na liście mają mieszkańcy Bażanowic.
Uczestniczka

fot. z archiwum uczestników wycieczki

W dniach 15-16 czerwca 2019
roku odbyła się wycieczka do
Czech i na Morawy. Uczestniczyli
w niej mieszkańcy Bażanowic wraz
z rodzinami i znajomymi z sąsiadujących miejscowości. Organizatorami tej wycieczki byli sołtys Jan Polok
z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich
i przewodnik Zenon Sobczyk, również
mieszkaniec Bażanowic.
W sobotę rano zebraliśmy się na
placu kościelnym w Bażanowicach
i wyjechaliśmy o 6:00 rano. Pierwszym punktem naszej wycieczki
była „Ścieżka w chmurach na Dolni
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Hodowcy gołębi
dokończenie z poprzedniego numeru PG
Skąd pozyskujecie środki na swoją pasję? Macie sponsorów, a może
wszystko pokrywacie z własnych środków?
Tak, jak każde hobby, hodowla
gołębi również wymaga nakładu finansowego. Koszty związane z hodowlą
(karma, odżywki, witaminy, szczepionki, opłaty lotowe) każdy hodowca musi
pokryć z własnych środków.

fot. I. Franek

Czy Wasza pasja jest doceniana,
nagradzana? Czy możecie pochwalić
się jakimiś znaczącymi sukcesami?
Po każdym sezonie lotowym odbywa się podsumowanie wyników na
każdym szczeblu związku. Hodowcy
sekcji Bażanowice odnoszą sukcesy
w wielu rywalizacjach na poziomie
Oddziału, Rejonu, Regionu oraz Polski.

Zdzisław Grzegorz i Łukasz Smolik

Z Łukaszem Smolikiem rozmawiał
Tomasz Lenkiewicz
Nakład: 2000 egzemplarzy
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fot. T. Lenkiewicz

fot. Ł. Smolik

Wyróżnić należy hodowców, którzy uzyskali następujące wyniki na
szczeblu ogólnopolskim w 2018 roku:
– Przemysław Chruszcz - 12. Przodownik Polski w lotach gołębi młodych;
ponadto jego gołąb (PL-020-18-5216)
zwyciężył na Wystawie Ogólnopolskiej
w Sosnowcu w kategorii gołębi młodych;
– Zdzisław Grzegorz - 32. Przodownik Polski w kat. B (średni dystans).
W styczniu 2019 r. gołąb Przemysława Chruszcza zdobył złoty medal
w kategorii gołębi młodych na międzynarodowej Olimpiadzie Gołębi Pocztowych, która odbyła się w Poznaniu.
Jest to w ostatnich latach największy
sukces członka naszej sekcji.

Przemysław Chruszcz
Wszystkie wydania gazety w wersji
elektronicznej znajdują się na stronie:
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska
Materiały do następnego numeru można
dostarczać do 15 listopada 2019 r.
Dostarczone po tym terminie zostaną
umieszczone w następnym wydaniu
gazety.
Zdjęcie na okładce: pxhere.com

23

„Straż dzieciom” w Kisielowie

fot. z archiwum organizatorów

W niedzielę, 29 września na
nowym boisku w Kisielowie rozpoczął się coroczny festyn rodzinny pod
nazwą „Straż Dzieciom” organizowany przez OSP w Kisielowie.
Ze względu na niekorzystne
warunki atmosferyczne impreza, która początkowo miała odbyć się na
początku września, została zorganizowana w ostatnią niedzielę września.
Podczas rodzinnego festynu odbyły się
zawody sportowo-pożarnicze przeznaczone dla dzieci podzielonych na trzy
grupy wiekowe, a także atrakcje dla
dorosłych, które obejmowały m.in.
slalom w alkogoglach na czas.
Po zakończeniu rywalizacji, strażacy z OSP w Kisielowie przygotowali
pokaz z armatki wodnej wozu bojowego, a następnie zaprosili do kontynuowania festynu na terenie OSP, gdzie
na dzieci czekały dmuchane atrakcje
oraz poczęstunek.
Przy strażnicy odbył się także drugi
pokaz w wykonaniu strażaków-ochotników z OSP, który tym razem poświęcony został sposobom unieszkodliwiania
roju szerszeni. Powodem dla zorganizowania pokazu była prezentacja specjalistycznego kombinezonu, który od
kilku miesięcy jest w posiadaniu jednostki OSP z Kisielowa.
W czasie, gdy dzieci z rodzicami
korzystały z licznych atrakcji, druhowie podliczali wyniki z konkurencji
sportowo-pożarniczych, na podstawie
których ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.
Strażacy z OSP w Kisielowie dziękują Gminie Goleszów oraz licznym
sponsorom za ufundowanie nagród
oraz pomoc w organizacji imprezy i już
dziś zapraszają wszystkich mieszkańców na przyszłoroczny festyn rodzinny.
Krzysztof Tokarek
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Kolejny turniej szachowy za nami

W niedzielnym turnieju niewątpliwą gwiazdą była gruzińska
arcymistrzyni Keti Tsatsalashvili, multimedalistka mistrzostw świata i Europy
w kategoriach juniorskich.
W rywalizacji sportowej, która
miała miejsce w naszym ośrodku kultury, wzięli również udział wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej
Łukasz Turlej oraz prezesi Śląskiego
Związku Szachowego. „Pozycja Goleszowa i szachów na Śląsku Cieszyńskim jest znacząca i nadal rośnie, a to
za sprawą zaangażowania się w promocję tej dyscypliny prezesa Mokate
dra Adama Mokrysza” – mówi sędzia
główny zawodów Karol Linert.
„Konkurencja w tej dyscyplinie jest
ogromna. Sto tysięcy zawodników jest
zarejestrowanych w centralnym rejestrze Polskiego Związku Szachowego.
W naszym kraju odbywa się ponad
4000 turniejów rocznie. W gronie 92
uczestników wczorajszych zawodów
było aż 16 graczy z goleszowskiej
„Olimpii”, co bardzo cieszy” – dodaje
sędzia główny.
Pierwsze miejsce wywalczył Jerzy
Kyć (Skoczek Sędziszów Małopolski),
drugie Ladislav Langner (Slavoj Český
Těšín), a trzecie Eneasz Wiewióra
(SSz Gminy Pawłowice). Najlepszy
z goleszowskich zawodników - Michał
Cieślar – zajął 4. miejsce. Tuż za nim
uplasowała się Keti Tsatsalashvili (Gruzja).
Co warte podkreślenia, gruzińska
arcymistrzyni prosto z naszego turnieju pojechała na rozgrywki ekstraligi do
Chorzowa. Komentując przez Internet
zmagania najlepszych polskich szachistów, opowiedziała również o grze
w naszych rozgrywkach.
Przed ceremonią wręczania nagród
minutą ciszy uczczono pamięć Emila
Plinty - jednego z najbardziej utalentowanych śląskich szachistów, wieloletniego zawodnika „Olimpii” Goleszów.
„Kolejny goleszowski turniej rozegramy zostanie 24 listopada. Spo-

fot. T. Lenkiewicz

92 zawodników, w tym dziewięcioro z tytułami międzynarodowymi,
uczestniczyło w 37. Mokate Open
rozegranym w ramach Pucharu Gminy Goleszów 2019, który odbył się
1 września 2019 r.

dziewamy się bardzo mocnej obsady.
Będzie to też mój 150. turniej „pod
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szyldem Goleszowa” – mówi z uśmiechem Karol Linert.
T. Lenkiewicz
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 7
Lukka (Lucca)
Niektórzy mówią, że to najpiękniejsze miasteczko Toskanii, położone
nad rzeką Serchio. Nie wiem, czy tak
jest w istocie, jednak z pewnością jest
piękne i wspaniałe, a Giaccomo Puccini zapewne by się ze mną zgodził.
W końcu to jego miasto. Tu również
urodził się kolarski Mistrz Świata Mario Cipollini.
Lukka bywa nazywana także
„miastem 100 kościołów dzięki licznym, dobrze zachowanym budowlom
sakralnym. Jeśli myślisz, że wpadniesz
tu na chwilę i zaraz pojedziesz dalej,
muszę cię przestrzec. Lukka czaruje i wciąga tak mocno, że wcale nie
zechcesz jej tak szybko opuścić. Jeśli
pogoda będzie sprzyjająca, koniecznie wejdź na wieżę Torre Guinigi
i podziwiaj miasto z góry, a już na
pewno musisz być na słynnym Piazza
Anfiteatro. Proponuję ci rozpocząć
zwiedzanie od spaceru po murach
okalających miasto – le Mura di
Lucca. Nie pomija Palazzo Pfanner
(pałac i ogrody), Piazza San Michele
(centralny plac miasta z wspaniałą
bryłą kościoła Chiesa di San Michele in
Foro) i jeszcze Basilica di San Frediano
(co za wnętrze). Lukka jest nieco na
uboczu toskańskiego szaleństwa, ale
tym lepiej dla niej.
Zachowany został w dużym
stopniu układ urbanistyczny miasta
rzymskiego z I w. p.n.e. z licznymi
zabytkami. Wśród nich jest:
katedra w Lukce - rzymsko-katolicka katedra poświęcona Św. Marcinowi. Jest siedzibą arcybiskupa Lukki.
Budowa została rozpoczęta w 1063
roku przez biskupa Anselma. Z pierwotnej struktury pozostała wielka
apsyda z jej wysokimi arkadami i piękną dzwonnicą. Nawy katedry przebudowano w stylu gotyckim w XIV wieku,
natomiast zachodnia i przednia część,
została zapoczątkowana w 1204 roku
przez Guido Bigarelli Como, składa się
z ogromnego portyku trzech wspaniałych łuków, a nad nimi są trzy piętra
otwartych galerii ozdobione rzeźbami.
Fasada została zaprojektowana przez
Guidetta da Como.
San Michele in Foro to rzymskokatolicki kościół z tytułem bazyliki,
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zbudowany na starożytnym forum
rzymskim. Do 1370 r. była siedzibą
Consiglio Maggiore, najważniejszego
zgromadzenia gminy. Jest dedykowany Archaniołowi Michałowi. Obecnie
należy do zakonu franciszkanów.
Bazylika San Frediano to romański
kościół w Lukce (drugi co do wielkości po katedrze), położony przy Piazza
San Frediano. Fridianus był irlandzkim
biskupem Lukki w pierwszej połowie
VI wieku. Miał wybudowany w tym
miejscu kościół poświęcony św. Vincentemu męczennikowi z Saragossy
w Hiszpanii. Kiedy Fridianus został
w nim pochowany, kościół przemianowano na Ss. Frediano i Vincenzo.

Wśród wyposażenia wnętrza wiele jest
dzieł sztuki z XII-XIV w., w tym romańska chrzcielnica o bogatej dekoracji
rzeźbiarskiej zaprojektowana przez
Filippina Lippiego. Przepiękne są także
unikatowe freski.
Fortyfikacje bastionowe (mury
miejskie jedne z najlepiej zachowanych w Europie) powstałe w okresie od połowy XVI do połowy XVII w.
Mają 4 km i składają się z 11 baszt, 12
bastionów i 6 bram.
Flaga Lukki do złudzenia przypomina flagę Polski.
Zenon Sobczyk

fot. Z. Sobczyk

cd. z poprzedniego numeru PG
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 8
Południowo-wschodnie okolice
Florencji
Arezzo
To miejsce znane z filmu „Życie jest
piękne” Roberta Benigniego, Arezzo
było kiedyś jednym z najważniejszych
etruskich miast wielkiej dwunastki.
Dwa razy do roku odbywa się tu “Giostra del Saracino” (Turniej w Saracino).
To rodzaj średniowiecznego turnieju
rycerskiego, który polega na rywalizacji czterech dzielnic miasta. Po
porannej procesji w średniowiecznych
kostiumach odbywa się rywalizacja
jeźdźców o Złotą Lancę na Wielkim
Placu (Piazza Grande). Przedstawiciele
dzielnic mają za zadanie trafić w herb
figury Saracena (Araba), który w średniowieczu reprezentował największego wroga krzyżowców. Sam Dante
w swojej „Boskiej Komedii” nawiązywał do turniejów w Saracino.
Najcenniejszym zabytkiem Arezzo jest średniowieczny kościół Św.
Franciszka wybudowany w XIII w. z XV –
wieczną dzwonnicą. Większość ozdób
została usunięta w czasie modernizacji. Przetrwały jednak wspaniałe malowidła ścienne w kaplicy Biccich. Cykl
fresków, jeden z najbardziej znanych
w historii, nosi tytuł Legenda Krzyża
Świętego i jest zainspirowany Złotą
legendą Jakuba de Voragine. Według
tej historii, drewno krzyża Chrystusa
pochodziło z rajskiego drzewa wiadomości dobrego i złego, z którego jabłko zjedli Adam i Ewa. Freski wykonał
renesansowy malarz Piero della Fancesca. Warto również zajrzeć do XIII
– wiecznego kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny (La Pieve
di Santa Maria Assunta) przy Piazza
Grande. Stanowi on połączenie stylu
romańskiego z gotyckim. W kościele
przechowywane są relikwie Św. Donata – patrona Arezzo. Casa Bruschi to
muzeum z kolekcją Iwana Bruschiego,
który zgromadził ponad 10 tys. obiektów z całego świata. Piazza Grande,
jeden z najważniejszych placów Arezzo, ma kształt trapezu i przypomina
sieńskie Campo z uwagi na nachylenie oraz charakterystyczne brukowanie cegłą ułożoną w jodełkę. To tutaj
odbywa się opisane wyżej „Giostra
del Saracino”. Miasto szczyci się także

związkami z Francesco Petrarką. Dom,
w którym w 1304 r. urodził się atrysta,
znajduje się przy via dell’Orto 28. Ważnym kościołem Arezzo jest katedra
Św. Donata, dziś czci się go jako orędownika w czasie burz z piorunami.
Wewnątrz katedry znajdują się także
freski pochodzącego z Arezzo Piera della Francesca. Warto odwiedzić
gotycki kościół Św. Dominika, w którym znajduje się wielkie dzieło Cimabuego z 1260 r. – krzyż o przepięknych
proporcjach i barwach. W Arezzo na
świat przyszedł włoski architekt Giorgio Vasari – twórca Galerii Uffizi we
Florencji i ozdób większości najważniejszych obiektów stolicy Toskanii.
Cortona kusi turystów swym średniowiecznym charakterem i jednymi
z najstarszych we Włoszech średniowiecznymi domami. Rozsławiona
przez amerykańską pisarkę Frances
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Mayes poprzez biograficzno-wspomnieniową książkę „Pod słońcem
Toskanii”, wydaną w 1996 r. Książka
stała się bestsellerem i została przetłumaczona na 14 języków. W roku
2003 nakręcono komedię romantyczną w reżyserii Audrey Wells. W filmie zawarto polski wątek. W czerwcu
w Cortonie obchodzone jest święto
“Giostra dell’Archidado”. Korzenie
święta sięgają średniowiecza, a zostało oficjalnie ustanowione z okazji
ślubu władcy Cortony ze sieneńską
szlachcianką. Do dziś przypominają
nam o tym historycznym wydarzeniu
damy, rycerze, paź, łucznicy, których
można wtedy spotkać na tętniącym
życiem świątecznie udekorowanych
ulicach.
Zenon Sobczyk
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70-lecie KGW w Godziszowie
i kultywowanie tradycji związanej
z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie. Życzę wszelkiej
pomyślności oraz satysfakcji z tworzenia niezwykle ważnej organizacji,
która od wielu lat kształtuje naszą
gminę – powiedziała podczas uroczystości wójt Sylwia Cieślar. Wójt
gminy wręczyła następnie prowadzącej spotkanie oraz prezesce KGW
w Godziszowie Alinie Sobczyk okolicznościową tabliczkę, a sołtysowi
Beacie Jaworek puchar i nagrodę pieniężną za zdobycie trzeciego miejsca
w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w kategorii „Najlepsza
strona internetowa sołectwa”.
Gratulacje jubilatkom złożyli
również przybyli goście, m.in.: wiceprzewodnicząca Rady Gminy Goleszów Elżbieta Duraj, radny Sławomir
Żmija, delegacje z KGW z Kisielowa,
Dzięgielowa, Kozakowic, Bażanowic
oraz miejscowi strażacy. Po oficjalnej części przyszedł czas na wspomnienia i przybliżenie historii Koła
Gospodyń Wiejskich w Godziszowie,
którą przedstawił Kazimierz Wisełka, a także historii trzech Powstań
Śląskich, o których opowiedziała dr
Iwona Nowak. Spotkanie zakończyło

się występem zespołu muzycznego
z Brennej.
Uroczystości jubileuszowe odbyły
się w ramach projektu „Cztery pory
roku z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Godziszowie” dofinansowanym
z budżetu Gminy Goleszów i Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa
Sołecka” w 2019 roku. Dzięki realizacji przedsięwzięcia gospodynie
z Godziszowa zakupiły m. in. szafę
chłodniczą, garnki, rondle i patelnie.
Łączny koszt projektu to 13.000 zł.
Organizatorzy serdecznie dziękują pani wójt Sylwii Cieślar za pomoc,
wsparcie finansowe zarówno projektu, jak i uroczystości jubileuszowych
oraz za przekazanie wszystkim kobietom obecnym na spotkaniu słodkich
upominków. Więcej zdjęć z uroczystości znajduje się na www.goleszow.pl
T. Lenkiewicz

fot. T. Lenkiewicz

W sobotę, 12 października
w Godziszowie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem działalności miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich.
Ponad 60 osób spotkało się, by
wspólnie świętować 70-lecie niezwykle prężnie działającej organizacji
w Godziszowie.
Zacna uroczystość rozpoczęła się
od uczczenia minutą ciszy zmarłej
kilkanaście dni wcześniej Irmy Podżorskiej, która ponad 40 lat sprawowała funkcję przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Godziszowie.
W dalszej części uroczystości Maria
Sobczyk, Halina Miech i Anna Szalbót
otrzymały „Order Serca Matkom Wsi”,
który przyznawany jest kobietom,
które wychowały m.in. trójkę dzieci.
W imieniu Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych odznaczenia
wręczyła Gertruda Proksa – przewodnicząca Rady Rejonowego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Po wręczeniu
odznaczeń przyszedł czas na życzenia
dla solenizantek z Godziszowa.
- Składam Paniom najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania
za wieloletnie oddanie dla pasji
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W Bażanowicach powitano nowy wóz strażacki!
le bojowym, a był pozyskany jako nagroda za współzawodnictwo sportowo-pożarnicze. Cieszymy się ogromnie
z nowego sprzętu i mamy nadzieję, że samochód będzie
nam bezawaryjnie służył.
Później każdy zainteresowany mógł przyjrzeć się
wozowi z bliska, zapoznać się z jego wyposażeniem czy
zasiąść w kabinie, by poczuć się jak prawdziwy strażak.
Szczególnie zainteresowane poznaniem każdego zakamarka wozu FUSO były dzieci, bacznie badające każdy
najmniejszy detal wnętrza, wyposażenia oraz wszechobecnych świateł zamontowanych wewnątrz, jak i na
zewnątrz wozu.
Walory i specyfikację wozu przedstawiał zainteresowanym naczelnik OSP Bażanowice Aleksander Szarzec: –
Pozyskaliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy klasy lekkiej
kategorii uterenowionej. Jest to samochód marki FUSO
wykonany przez firmę specjalistyczną Bocar. Parametry
tego samochodu przedstawiają się następująco: zbiornik na
wodę o pojemności 1010 litrów, do tego dochodzi zbiornik
na środek pianotwórczy o pojemności 110 litrów. Posiadamy w tym samochodzie pompę jednozakresową o wydajności 1330 litrów na minutę przy nominalnym ciśnieniu 8
bar. Samochód posiada na wyposażeniu podręczny sprzęt,
mamy agregat prądotwórczy, pompę szlamową i, oczywiście, węże, które są podstawowym sprzętem strażackim.
Redakcja

fot. K. Grzybek

W sobotnie popołudnie, 5 października 2019r. przy
remizie OSP w Bażanowicach zgromadzili się mieszkańców Bażanowic, a także pozostałych sołectw z terenu
naszej gminy oraz strażacy i zaproszeni goście. Okazją
do spotkania było powitanie nowego wozu bojowego,
który trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bażanowicach.
Zgodnie z planem, lekki wóz bojowy FUSO, w eskorcie
wysłużonego w służbie strażackiej „Żuka”, wjechał na plac
przed remizą punktualnie o godzinie 15:00. Strażacy przygotowali huczne powitanie nowego pojazdu. W korytarzu
przejazdu honorowego, przygotowanego przez jednostki
OSP Gminy Goleszów, rozbłysły kolorowe flary, obok rozbrzmiała muzyka, syreny, a w górę wystrzelono strumienie wody. W tej pięknej oprawie oczom zgromadzonych
ukazał się nowy wóz strażacki. Pierwszą załogę pojazdu
podczas jego honorowego przejazdu do strażnicy tworzyli Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz Prezes OSP
Bażanowice Andrzej Haratyk.
Po zaparkowaniu nowego wozu przed remizą wszystkim przybyłym na tę uroczystość podziękowała Wójt Sylwia Cieślar:
- Cieszę się, że możemy tutaj być i wspólnie witać nowy
wóz bojowy w Gminie Goleszów. Dziękuję z tego miejsca
wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły zrealizowanie tego zakupu. Dziękuję za pomoc przede wszystkim mieszkańcom Bażanowic, którzy chętnie włączyli się
w prowadzoną przez OSP zbiórkę. Pojazd udało nam się
zakupić dzięki wkładowi mieszkańców, Gminy Goleszów,
OSP Bażanowice oraz dofinansowaniu pozyskanemu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu województwa śląskiego.
W sumie wartość otrzymanego dofinansowania
wyniosła 200 000 zł, a promesę na dofinansowanie zakupu nowego wozu odebrano 9 maja 2019r. w Katowicach .
Prezes OSP Bażanowice Andrzej Haratyk zaznaczył:
- Samochód zastąpi wysłużonego, bo już z 40-letnim
stażem, „Żuka”, który do tej pory był na naszym oddzia-
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Jubileusze pożycia małżeńskiego
W środę, 11 września 2019 r. na
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie miało miejsce niezwykle miłe spotkanie par
małżeńskich z naszej gminy, które
w tym roku obchodziły jubileusze 50
i 60 lat wspólnego pożycia.

Krystyna i Stanisław Adamczykowie
(Leszna Górna), Zofia i Karol Alkierowie (Goleszów), Krystyna i Józef
Badurowie (Goleszów), Helena i Hen-

ryk Beczałowie (Goleszów), Danuta
i Czesław Biędziowie (Dzięgielów),
Jadwiga i Władysław Ćwiartkowie
(Goleszów), Dantua i Jan Jaworkowie
(Kisielów), Helena i Bernard Kleinowie (Dzięgielów), Anna i Józef Krzenkowie (Dzięgielów), Teresa i Karol
Łackowie (Puńców), Stefania i Czesław Mikołajczykowie (Bażanowice),
Aniela i Paweł Pasterni (Godziszów),
Maria i Jerzy Pilchowie (Bażanowice),
Teresa i Rudolf Raindowie (Puńców),
Irena i Józef Saleccy (Goleszów), Krystyna i Jan Szpernolowie (Godziszów),
Zofia i Jan Sztwiertniowie (Leszna
Górna), Anna i Władysław Troszokowie (Bażanowice).
Diamentową (60.) rocznicą ślubu
obchodzili Państwo:
Anna i Jerzy Boruccy (Goleszów),
Helena i Józef Cieślarowie (Cisownica), Marta i Karol Kiszowie (Cisownica), Helena i Franciszek Kotowiczowie
(Puńców), Joanna i Stanisław Michałkowie (Goleszów), Ewa i Paweł
Michuleccy (Goleszów), Małgorzata
i Stanisław Midowie (Puńców), Helena i Jerzy Miechowie (Godziszów),
Anna i Gustaw Ruccy (Goleszów),
Bogusława i Jan Szczepańscy (Goleszów), Emilia i Jerzy Śliżowie (Leszna Górna).
K. Grzybek

fot. K. Grzybek

Złoci jubilaci otrzymali nadane przez prezydenta RP Andrzeja
Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a diamentowym
parom wręczono przygotowane specjalnie z tej okazji dyplomy. W uroczystości uczestniczyli również Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz
Przewodniczący Rady Gminy Karol
Lipowczan, którzy wspólnie wręczali przyznane przez Prezydenta
RP odznaczenia.
Przybyłych seniorów oraz gości
powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Goleszowie Joanna Pilch: - Cieszę się bardzo, że
przyjęliście nasze zaproszenie i chcecie spędzić wspólnie z nami dzisiejsze
popołudnie, by spojrzeć razem na
minione lata, a może nawet podzielić się refleksjami. Minęło 50 lub też
u niektórych obecnych tu par 60 lat
od chwili, kiedy połączyliście swój los,
kiedy złączeni uczuciem i wzajemną
ufnością powiedzieliście sobie słowo
„tak” i włożyliście obrączki. Możecie
z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków
wobec siebie.

Na zebranych czekała również
muzyczna niespodzianka przygotowana przez Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”. Młodzi artyści, przy
akompaniamencie kapeli, wykonali
bliskie sercu zebranych pieśni regionalne. Program był urozmaicony
i każdy mógł znaleźć melodię cieszącą jego ucho. Nie zabrakło również
wzruszających pieśni „Płyniesz Olzo
po dolinie” oraz „Ojcowski dom”, którą wspólnie z zespołem odśpiewali na
stojąco również uczestnicy spotkania.
Najważniejszym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie prezydenckich medali, dyplomów oraz
koszów z upominkami przez reprezentantów władz gminy. W imieniu
wszystkich mieszkańców gminy Goleszów słowa uznania oraz życzenia
zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa
Bożego i kolejnych wspólnych spotkań złożyli Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar razem z Przewodniczącym
Rady Gminy Karolem Lipowczanem.
- Wszystkim parom życzę kolejnych
wspaniałych, wspólnych lat w zdrowiu oraz miłości, która wytrzymuje
próbę czasu i jest wieczna – życzyła
Sylwia Cieślar.
W 2019 r. medale z okazji 50 lat
pożycia małżeńskiego otrzymali:
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Niezwykle ważny rekord został pobity!
Od 6 lat z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji
16 października obchodzony jest Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem nietypowego święta jest przede
wszystkim popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy, w szczególności osobom, wśród których
wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Co roku, przy okazji niezwykle ważnego święta, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłasza akcję bicia
rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Pierwsza próba pobicia rekordu odbyła się w 2013 roku. Wtedy uczestniczyło w niej
83111, a pięć lat później już 116 342 uczestników. Próba pobicia zeszłorocznego rekordu odbyła się także w tym roku, a do
akcji włączyło się także 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Goleszowie oraz ponad 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Bażanowicach, którzy wspólnie z członkami Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bażanowicach prowadzili czynności ratujące
życie na siedmiu fantomach.
- Jestem dumna z udziału uczniów, którzy włączyli się do
tej niezwykle ważnej akcji edukacyjnej. Wiadomo bowiem,

fot. I. Franek

fot. SP Goleszów

że biciu rekordu towarzyszy
edukacja i budowanie świadomości i gotowości do podjęcia
działań mogących uratować
komuś życie. Dziękuję uczniom,
nauczycielom oraz strażakom
za podjęcie wyzwania i udział
w akcji – podkreśla Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
Co ważne, rekord udało się
pobić! 16 października w całej
Polsce w Rekordzie w Udzielaniu Pierwszej Pomocy wzięło
udział aż 150 560 osób w 1 380
instytucjach!
Redakcja
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Za nami muzyczne pożegnanie lata

fot. T. Lenkiewicz

W sobotę, 29 września w Goleszowie odbyło się polsko-czeskie „Muzyczne pożegnanie lata”. Impreza została
zorganizowana w ramach transgranicznego projektu, który
realizują wspólnie gmina Goleszów oraz gmina Wędrynia.
Wydarzenie rozpoczęło się od występu czeskich artystów. Punktualnie o godz. 17:00 przed publicznością zaprezentowała się Noemi Macura, która przy akompaniamencie
swojego męża Filipa zaśpiewała najpopularniejsze czeskie
i polskie utwory. Po prawie godzinnym występie artystów
z Trzyńca goleszowskiej publiczności zaprezentował się
miejscowy duet - Joanna Lipowczan-Stawarz (pianino) oraz
Krzysztof Durlow (skrzypce). Nasi artyści zagrali europejskie
szlagiery muzyki klasycznej.
– Zarówno mnie, jak i moim znajomym bardzo podobały
się oba występy. Dowodem tego były „bisy” wykonane przez
muzyków. Strzałem w „10” okazały się ustawione w namiocie promienniki, które dawały ciepło, ale jednocześnie stworzyły wyjątkowy klimat tego jesiennego wieczoru – mówi
jeden z uczestników.
„Muzyczne pożegnanie lata” odbyło się w namiocie
ustawionym obok urzędu gminy w Goleszowie w ramach
projektu Kultura bez granic / Kultura bez hranic, realizowanego wspólnie przez Gminę Goleszów i Wędrynię, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński, w ramach programu Interreg
V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020.
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_
010/0002016.
T. Lenkiewicz

Polscy artyści wystąpili w Wędryni
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fot. T. Lenkiewicz

3 października w Wędryni odbył się
„Dzień seniora” w polskim Domu Kultury „Czytelnia”, w którym udział wzięło
ponad 150 seniorów.
Przed seniorami zaprezentował się
zespół Slagr Parta, który wykonał czeskie utwory z lat 80. i 90., a także Zespół
Śpiewaczy „Przocielki” z Cisownicy oraz
Zespół Regionalny „Czantoria” z Lesznej
Górnej. Polscy artyści zaśpiewali regionalne utwory Śląska Cieszyńskiego.
Wydarzenie odbyło się w ramach
projektu Kultura bez granic / Kultura bez
hranic i było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński, w ramach programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.
4.120/0.0/0.0/16_010/0002016.
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We wrześniu członkowie Koła
Pszczelarskiego w Dzięgielowie przygotowali prezentacje, podczas których dzieci z przedszkoli naszej gminy
miały okazję poznać życie pszczół.
Podczas prelekcji usłyszały wiele
interesujących informacji na temat
korzyści dla człowieka i środowiska naturalnego, jakie wnoszą te
pożyteczne owady. Członkowie koła
pszczelarskiego demonstrowali sprzęt
pszczelarski oraz korzystali z przygotowanego przez siebie, dwukorpusowego ula dydaktycznego. Przedszkolaki
dowiedziały się, jakie działania można podejmować w celu zwiększenia populacji pszczół w środowisku,
poznały kwiaty i drzewa miododajne
występujące w naszym klimacie. Usłyszały o życiu pszczół, poznały pracę
pszczelarzy, miały też okazję spróbować różnych rodzajów miodu. Wielką atrakcją dla przedszkolaków była

fot. I. Franek

Pszczelarze w przedszkolach

możliwość przebrania się w stroje ochronne pszczelarzy, które zostały przygotowane specjalnie dla najmłodszych uczestników spotkania.
I. Franek

Strzelali w Goleszowie

fot. I. Franek

Zarząd Powiatowo - Miejski Ligi Obrony Kraju
w Cieszynie pod patronatem Wójta Gminy Goleszów
Sylwii Cieślar przeprowadził zawody strzeleckie
w systemie powszechnym z pistoletu sportowego.
Zawody odbyły się 22 września na strzelnicy
Myśliwskiego Koła Łowieckiego „Hubertus” w Goleszowie. Zawodnicy strzelali z pistoletu sportowego kaliber 5.6 mm. W zawodach wzięło udział 35
zawodników. Zawody zaliczane są do turnieju o tytuł
Najlepszego Strzelca Powiatu Cieszyńskiego.
Puchary, medale i dyplomy sfinansowała Gmina
Goleszów.
I. Franek
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Kącik poetycki
ŚWIYNTO RECHTORóW
Szternostego je ważne świynto
I mocka dziecek ło nim pamiynto.
To Dziyń Rechtora, zapamiyntejcie,
Na naszóm godke se pozór dejcie.
Po klasach ściepki na bukiety,
Łobrozki, wazóny i maszkiety.
Tu bombóniera z czekuladóm,
A może bómbon dać wypado???

Nale dyć, dziecka, dejcie se pokuj
I posłóchejcie chocioż roz w roku:
Na dyć rechtorzy isto by chcieli,
By nigdy wrzeszczeć nie musieli.
By mogli zapómnieć ło
karnych kartkówkach,
Wrzasku na lekcjach i pyskówkach.
By lipiec z siyrpniym sie wydłóżyły,
A dziecka naprowde szykowne były.

Zamiast czekulad, kwiotków, wazónów
Pójmy se wszyccy gibko do dómów.
I niech se spocznóm nasi rechtorzy,
Co by na gardło nie byli chorzi.
My im życzymy świyntej ciyrpliwości
I do nas, dziecek, wyrozumiałości.
Niech pamiyntajóm, że niedowno sami
Do swoich rechtorów gónili
z kwiotkami...
J.Ch.

Poniżej prezentujemy wiersze Jana Kazimierza Sokołowskiego z Cisownicy
POROZUMIENIE
Mówimy do siebie. Słowa...
Czy się rozumiemy ?
Mówimy do siebie. Gesty...
Czy się rozumiemy ?
Mówimy do siebie. Oczy...
Czy się rozumiemy ?
Czy chcemy ?
Może brak tam myśli ?
Może sami nie wiemy ?
Chyba różne są nasze języki.
Cisownica, 23 września 1999 r.

KOMU...?
Komu nieszczęście, komu cierpienie ?
Komu rozpacz i gorycz zawodu ?
Komu wrogiem brat i przyjaciel ?
Komu niedostatek ciepła,
A nadmiar przenikliwy chłodu ?
Czy temu, co lży świętość czucia,
Co sam sobie słońcem,
Światłością i natchnieniem...?
Wszelkim dobrem
I spełnieniem życia?
Czy też temu, co nie pragnie
Mędrcem zostać za młodu,
Ale dzieląc się drugiemu
Oddał serce pełne,
Jak dzban lipcowego miodu...?
Cisownica, 26 września 1999 r.

Jan Kazimierz Sokołowski urodził
się w Radomiu w 1923 roku w domu
pielęgnującym wartości patriotyczne. 1 września 1939 r. , mając 16 lat,
z błogosławieństwem Matki wyruszył
z ojcem walczyć z okupantem niemieckim w Warszawie. Działał w konspiracji pod pseudonimem FIZYK.
Został uwięziony na Pawiaku, skąd
wykupili go od Niemców hrabia Mau-

CNOTA
Gdzie jej szukać, jak znaleźć ?
Czymże ona w istocie...?
Co w niej tak wielkiego ?
Czy bogactwa krocie...?
Czy kunsztu wszelakiego,
Obfitości zbytku
I złota użytku ?
By mieć ją na własność,
Sięgnąć przyjdzie nieba...?
A może wprost przeciwnie,
By jej doznać, trzeba
Zakochać się w prostocie...?
Cisownica, 26 września 1999 r.

CZTEROLISTNA
KONICZYNA
Garść szarych nasion sypnęła
W zagon szarej ziemi. Gdzie ? Kto
powie ?
Być może dłoń człowieka,
A może wiatru poryw...?
Nieważne !
Pospolite wszystkie
I nikt w końcu nie wie,
Czy się coś rozpleni ...?
Bo cios jutra, zimy, a może jesieni.
Przychylny albo obcy w gniewie.
Ale do życia uśpiona gotowość
Każdemu ku słońcu podnosi

rycy Potocki z ks. Jerzym Modzelewskim. Uczęszczał na tzw. komplety,
gdzie uczyli go wspaniali profesorzy,
jak prof. Dorabialska, Pleśniewicz,
Miłobędzki, Klemensiewicz, Czetwertyński, Tatarkiewicz ... . Z zawodu
jest fizykiem z dziedziny atomistyki (budowa jądra atomu), ukończył
dziennikarstwo (publicystyka) . Po
wojnie zajął się odbudową Warsza-
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Zieloną, tylko trzech listków głowę.
Jednemu jednak więcej się udało,
Niż tym wszystkim, innym,
Pospolitym jednako.
Czwartym płatkiem swawoli...!
A czyjeś palce w radosnym olśnieniu
Z ułudą przesądu rwą ,
Jak kiedyś babka, a może i dziadek,
Nie wiedząc, że szczęście,
Rzadki wybryk losu,
Który zwykle kosztem innych
Zdarza się jako kapryśny przypadek.
Cisownica, 4 października 1999 r.

ŻYCIE
Kaprys natury.
Sublimacja zbytku.
Czy może tylko błąd w prostym
rachunku ?
Źle wyciągnięty pierwiastek z sinusa ?
A może szaleństwo ?
Lub wymysł tortury
Takiej, co żebraka zatapia w luksusie...?
Jeśli zła pokusa...?
Komu przeznaczona ?
W jakim celu... i kiedy...?
Chybione pytanie.
Postawione z głupoty.
Nie odpowie nikt na nie.
Cisownica, 30 października 1999 r.

wy, budową, uruchamianiem fabryk,
budowaniem domów dla pracowników fabryk, itd... Kiedy wykupiono go z Pawiaka, ukryty na pół roku
w Zakopanym w Charkliwej, napisał
pierwszą swoją powieść pt. „IRENA”,
jeszcze nie została wydana. Później
stopniowo powstawały kolejne książki i wiersze. Pisze pod pseudonimem
SŁAWOMIR JAKSA
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Strona internetowa Godziszowa nagrodzona

fot. T. Lenkiewicz

W czwartek, 10 października w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się wręczenie nagród
w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.
Wśród 21 nagrodzonych i wyróżnionych przez Zarząd Województwa
Śląskiego znalazła się również Gmina
Goleszów, która zdobyła III miejsce
w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa”. W imieniu naszej
gminy, która zgłosiła tę stronę do konkursu, nagrodę odebrała wójt Sylwia
Cieślar oraz radny Sławomir Żmija.
Strona Godziszowa www.kopernik.netus.pl/godziszow administrowana jest przez Grzegorza Ząbka
i mieszkańców tego sołectwa. Prezentuje ważne wydarzenia i informacje
dotyczące wsi położonej w paśmie
góry Chełm.
TL

Wyniki konsultacji
Wójt Gminy Goleszów informuje, że w dniach od 24
października 2019 r. do 30 października 2019 r. odbyły
się konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady
Gminy Goleszów w sprawie wyznaczenia aglomera-

cji Goleszów. W czasie trwania konsultacji nie złożono
żadnych opinii, uwag oraz wniosków do ww. projektu uchwały.
G.P-J

Nowa tablica w Kozakowicach

- Dzięki pomocy kilkunastu osób udało się spełnić moje marzenie – zamontowanie tablicy witającej mieszkańców naszej miejscowości oraz gości.
W przyszłym roku zamontujemy drugi, identyczny komplet przy wjeździe do Kozakowic od strony
Hermanic. Za sponsorowanie i pomoc przy pracach
związanych z wykonaniem tablic i ich zamontowaniem podziękowania kieruję do: Tadeusza Pogody,
Jarosława Maliny, Arkadiusza Karzełka, Damiana
i Kazimierza Hanusów, Mariana Machalicy, Roberta
Małysza, Marka Wałaskiego, Jarosława Jałowieckiego oraz Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar –
wylicza sołtys Kozakowic Krzysztof Kohut
Redakcja
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fot. T. Lenkiewicz

Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób udało
się zamontować nową tablicę, która wita wjeżdżających do Kozakowic kierowców zmierzających od
strony Goleszowa.

Krzysztof Kohut przy tablicy
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Olimpiada w Wędryni

Reprezentantki naszej gminy w konkurencji przeciągania liny

Reprezentanci naszej gminy w konkurencji przeciągania liny
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fot. T. Lenkiewicz

W sobotę, 7 września w czeskiej
Wędryni odbyła się „Olimpiada gmin
partnerskich”. W rywalizacji sportowej
wzięło udział 8 drużyn z Czech, Słowacji i Polski. Nasz kraj reprezentowały
drużyny z Goleszowa oraz Brennej.
Olimpiada rozpoczęła się od występu najmłodszych członków Zespołu
Pieśni i Tańca „Goleszów”, po którym
wójt Wędryni Raimund Sikora zapalił
znicz olimpijski, dając tym samym znak
do rozpoczęcia zmagań sportowych.
Polscy, czescy i słowaccy zawodnicy
rywalizowali w tajemniczo brzmiących
konkurencjach takich, jak: „Kangurza
ścieżka”, „Wyścigi psich zaprzęgów”,
„Tajemnica grobowca faraona” czy
„Pokusy lasu tropikalnego”.
Gminę Goleszów reprezentowała
dwunastoosobowa drużyna złożona
z radnych, sołtysów i mieszkańców
naszej gminy. W poszczególnych konkurencjach zawodnicy rywalizowali
o punkty dla swoich drużyn, ale również o indywidualne nagrody. W konkurencji przeciągania liny nasze panie
Beata Jaworek (Godziszów), Anna
Jaworska (Leszna Górna) i Anna Pancer
(Cisownica), po zaciętej walce, zajęły 3.
miejsce. Całe zawody wygrała Wędrynia (Czechy), przed Bystrzycą (Czechy)
oraz Lesztinami (Słowacja).
Wójt Gminy Goleszów Sylwia
Cieślar dziękuje wszystkim osobom
i podmiotom, które pomogły w przygotowaniu udziału reprezentacji gminy Goleszów w „Olimpiadzie gmin
partnerskich” w Wędryni. Szczególne podziękowanie należą się także
partnerskiej Gminie Wędrynia, z którą wspólnie realizowany jest projekt
„Kultura bez granic” oraz Lasom Państwowym, które bezinteresownie
wspomogły nasze wydarzenie poprzez
prowadzenie niezwykle ciekawych
zajęć na swoim stoisku.
Tegoroczna „Olimpiada gmin partnerskich” odbyła się w ramach projektu „Kultura bez granic/Kultura bez
hranic”, realizowanego wspólnie przez
Gminę Goleszów i Wędrynię, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za
pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg V-A
Republika Czeska- Polska 2014-2020.
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.
120/0.0/0.0/16_010/0002016.
TL

Konkurencje sprawnościowe
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Sesja Rady Gminy
W środę, 18 września odbyła
się X Sesja Rady Gminy Goleszów.
W trakcie posiedzenia obradowano
nad uchwałami dotyczącymi zarówno spraw finansowych, jak i przyszłego rozwoju gminy. Wśród podjętych
decyzji znalazły się również te otwierające nowe możliwości pozyskania
środków na inwestycje gminne. Rada
Gminy zdecydowała także o przyznaniu Lauru Srebrnej Cieszyniaki.
Pierwsza z podjętych uchwał
dotyczyła
przystąpienia
Gminy
Goleszów do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Aglomeracji Beskidzkiej. Przystąpienie do
aglomeracji ma ogromne znaczenie
w przyszłej współpracy w zakresie
realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. - Wspólne
działanie w tym zakresie zwiększa
możliwość naszej gminy w kwestii
ubiegania się o nowe środki i pozyskanie dodatkowego finansowania
niezbędnych inwestycji – wyjaśniała
podczas sesji Sylwia Cieślar – Wójt
Gminy Goleszów.
Z konkretnym pomysłem na rozwój turystyki rowerowej w naszym
regionie wiązało się także przyjęcie uchwały w sprawie partnerstwa

mającego na celu wspólną realizację
projektu „Rowerem przez Beskidy”.
- Projekt ten realizują już Ustroń,
Wisła i Brenna. Przystąpienie do projektu pozwala na pozyskanie środków zewnętrznych, między innymi na
nowe trasy rowerowe w naszej gminie
– wyjaśniała wójt gminy. W ramach
projektu „Rowerem przez Beskidy”
powstają trasy rowerowe łączące się
z już istniejącymi ścieżkami zlokalizowanymi w Ustroniu, Wiśle, Brennej,
Istebnej, a także ze ścieżkami biegnącymi przez Czechy i Słowację. Ich długość i stopień trudności dostosowane
są zarówno dla zawodników MTB,
jak i amatorów preferujących rodzinne wycieczki.
Przyjmowane projekty uchwał
miały swoje odzwierciedlenie w zmienionych w uchwalanych modyfikacjach budżetu gminy na 2018 r. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że zmiany
finansowe dotyczyły również zwiększenia wydatków na drogi gminne.
Radni przystali na propozycję, by pula
środków przeznaczonych na modernizację i remonty dróg zwiększyła
się jeszcze o 75 tys. zł. Pochylono się
również nad potrzebami infrastrukturalnymi i finansowymi klubów sportowych naszej gminy. Na potrzeby

remontów obiektów gminnych będących w ich utrzymaniu oraz polepszania jakości zaplecza przeznaczono 25
tys. zł
Kolejnym punktem obrad było
podjęcie decyzji o przyznaniu Lauru
Srebrnej Cieszynianki. Kandydatem
z terenu gminy Goleszów, zgłoszonym
przez gminne Koło PTTK nr 19 „Ślimoki” z Goleszowa, był Zenon Sobczyk.
Rada Gminy Goleszów biorąc pod
uwagę zasługi wieloletniego prezesa
koła turystycznego, a w szczególności jego zaangażowanie na rzecz promocji Gminy Goleszów, inicjowanie
i współorganizację imprez takich, jak
rajdy młodzieżowe, rowerowe czy
rodzinne pikniki turystyczne, zadecydowała o przyznaniu Zenonowi Sobczykowi Lauru Srebrnej Cieszynianki.
Uroczyste jej wręczanie odbędzie się
11 listopada, podczas uroczystej Sesji
Rad Ziemi Cieszyńskiej, która odbędzie się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.
Po przyjęciu bloku uchwał Radni
przeszli do ostatnich punktów obrad.
Po zrealizowaniu programu Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Karol
Lipowczan podziękował wszystkim za
udział i zamknął X sesję Rady Gminy.
K. Grzybek

Akty mianowania nauczycieli
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Podczas wręczenia aktów mianowania gratulacje obu
naczycielkom złożyla wójt gminy, życząc jednocześnie
ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, jak również
dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
Redakcja

fot. K. Grzybek

W połowie września w Urzędzie Gminy w Goleszowie wręczone zostały kolejne akty mianowania nauczycielkom z terenu naszej gminy.
Kolejny stopień awansu zawodowego zdobyły panie:
Weronika Mędrala - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie oraz
pani Joanna Włoch - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie, które 27 sierpnia br. przystąpiły
do egzaminu oceniającego wiedzę i dorobek naukowy,
uzyskując pozytywny wynik.
Wręczenia aktu mianowania dokonała Sylwia Cieślar
- Wójt Gminy Goleszów, która w obecności Renaty Rzymanek - inspektora ds. oświaty Urzędu Gminy w Goleszowie – przyjęła od nauczycielek uroczyste ślubowanie, na
które składają się słowa:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni
rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.
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3 października w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
odbyła się Gala Sportu.
Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za 2018 rok dla najlepszych sportowców, szkół oraz
gmin powiatu cieszyńskiego, a także jubileuszowe medale
i odznaki z okazji obchodów 20-lecia organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu cieszyńskiego.
Wśród 28 nagrodzonych i wyróżnionych sportowców
oraz trenerów znaleźli się również mieszkańcy naszej gminy: Ilona Sztwiertnia (tenis stołowy, Leszna Górna), Mateusz
Nieboras (kolarstwo górskie, Dzięgielów), Anna Stanieczek
(łucznictwo, Goleszów), Andrzej Pustówka (tenis stołowy,
Leszna Górna).
Z terenu naszej gminy jubileuszowe wyróżnienia za
koordynowanie i organizację szkolnych i gminnych zawodów sportowych oraz członkostwo w powiatowym szkolnym związku sportowym odebrali Przemysław Misiarz
(złota odznaka) i Adam Żwak (brązowa odznaka).
Dodatkowo, dyrektorzy szkół podstawowych z Dzięgielowa i Cisownicy - Katarzyna Bogdał i Przemysław Misiarz
- otrzymali medale za wspieranie rozwoju sportu.
Wszyscy uczestnicy gali otrzymywali nagrody z rąk wicestarosty Janiny Żagan, Przewodniczącego Rady Powiatu
Stanisława Kubiciusa, członka zarządu powiatu Christiana
Jaworskiego oraz Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Tadeusza Glosa. W imieniu Gminy Goleszów gratulacje naszym sportowcom, działaczom
i dyrektorom placówek oświatowych złożyła wójt Sylwia
Cieślar. - Gratuluję wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym. Swoją ciężką pracą i sportowym współzawodnictwem
dają Państwo wspaniały przykład innym. Każdy sukces, który odnoszą Państwo, to również okazja do radości dla całej
gminy – komentuje przyznane nagrody i wyróżnienia Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Osiągnięcia naszych sportowców, za które otrzymali
nagrody i wyróżnienia:

fot. T. Lenkiewicz

Gala sportu z udziałem najlepszych sportowców

1. Ilona Sztwiertnia, tenis stołowy – 7. miejsce drużynowo Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w Rumunii,
1. miejsce indywidualnie oraz 2. miejsce w deblu na Międzynarodowym Turnieju 2018 Egypt Junior & Cadet Open,
2. miejsce indywidualnie w 1. Grand Prix Polski Kadetek,
1. miejsce indywidualnie w 2. Grand Prix Polski Kadetek
i Kadetów, 1. miejsce indywidualnie, 1. miejsce drużynowo
oraz 3. miejsce w mikście w Mistrzostwach Polski Kadetów,
Klub Sportowy Bronowianka Kraków;
2. Mateusz Nieboras, kolarstwo górskie - srebrny medal
Mistrzostw Polski w kolarskim cross-country w kategorii
orlików U-23, Klub JBG-2 CryoSpace Ustroń;
3. Anna Stanieczek, łucznictwo - złota medalistka Mistrzostw Polski w konkurencji łuków bloczkowych
seniorek uczestniczka mistrzostw świata i Europy, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Goleszów;
4. Andrzej Pustówka, trener i sędzia tenisa stołowego,
działacz sportowy, współzałożyciel i prezes LKS „Lesznianka” Leszna Górna, wychowawca zawodników liczących
się na arenie polskiej i międzynarodowej, pierwszy trener
odnoszącej sukcesy Ilony Sztwiertni, Ludowy Klub Sportowy
„Lesznianka”.
T. Lenkiewicz

9 października w Katowicach odbyła się uroczysta
gala II edycji programu „Moje miejsce na ziemi” Fundacji
Orlen.
Podczas tegorocznego wydarzenia 276 organizacji
pozarządowych z całej Polski otrzymało dotacje na realizacje swoich projektów.
Wśród laureatów znalazło się także Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, które otrzyma fundusze na
realizację projektu „Niepodległa w Dzięgielowie”. Warto
dodać, iż konkurecja w programie grantowym Fundacji
Orlen była wielka. W sumie w konkursie złożonych zostało
bowiem 2100 wniosków, a tylko 276 otrzymało wsparcie.
Oprócz Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa,
z terenu powiatu cieszyńskiego dofinansowanie otrzymały także Biblioteka Publiczna w Skoczowie oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Chybiu.
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fot. BM Skoczów

Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa z dotacją fundacji Orlen

Projekt „Niepodległa w Dzięgielowie”, realizowany
przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa odbędzie
się w pierwszej połowie listopada br. w Zamku rycerskim
w Dzięgielowie!
Redakcja
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Zmarła Irma Podżorska
Z przykrością informujemy, że 20 września 2019 r.
zmarła Irma Podżorska z Godziszowa. Pogrzeb odbył
się 24 września w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Goleszowie. Zmarła została pochowana na cmentarzu
w Godziszowie.
Była zasłużoną działaczką społeczną i animatorką
życia kulturalnego. W roku 1964 wstąpiła do Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie, a od 1975 r. do 2016 r.
pełniła funkcję przewodniczącej. W latach 1977–1978
KGW Godziszów, pod jej przewodnictwem, wsparło
Komitet Budowy Pomnika–Szpitala „Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie. Działała też na rzecz krajoznawstwa, organizując m. in. wycieczki z okazji Dnia Dziecka.
W latach 1988–2006 aktywnie wspierała inicjatywę

budowy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Godziszowie, bezinteresownie przygotowując posiłki dla biorących udział w pracach
godziszowian. W 2015 r. ś.p. Irma
Podżorska za swój bezinteresowny
wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności otrzymała Złotą Odznakę
Honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Władze samorządowe Gminy
Goleszów składają kondolencje rodzinie i bliskim śp. Irmy
Podżorskiej.
Redakcja

5 września 2019 r. w na terenie akwenu „TON”
w Goleszowie odbyło się zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Tym niewątpliwie uroczym
miejscem zachwycali się zaproszeni goście, m.in. Barbara
Wójcik – Dyrektor Podbeskidzkiego Centrum Mikroorganizmów wraz z małżonkiem oraz Antoni Mleczko – wielki
znawca i praktyk upraw roślin, szczególnie roślin leczniczych.
Prezes naszego towarzystwa Leszek Tyrna podsumował udział w zorganizowaniu Konkursu Kwiatów i Zieleni,
jak również w Korowodzie Dożynkowym naszej gminy.
Zasłużonym w pracach organizacyjnych Prezes wręczył
słodkie nagrody, co spowodowało ogólną wesołość
i wyśmienite humory zgromadzonych. Oczywiście, były
również kiełbaski z rożna oraz pyszne ciasta do kawy czy
też herbaty. Goście w swoich przemówieniach bardzo
dziękowali za zaproszenie, a w szczególności kustoszowi
Filii Muzeum Oświęcimskiego Pawłowi Stanieczkowi oraz

fot. z archiwum A. Klimczaka

Plenerowe zebranie

Adamowi Krzywoniowi, który przed zebraniem zorganizował gościom krótką, ale owocną wycieczkę po najciekawszych zakątkach naszej Gminy. Do opuszczenia tego
uroczego zakątka, w miłej jednak atmosferze, zmusiło nas
ukrywające się już za horyzontem słońce.
Albin Klimczak

Żwirkowisko – tak nazwano miejsce, gdzie 86 lat
temu, dokładnie 11 września 1932 r. ulegli tragicznemu
wypadkowi lotniczemu pilot Franciszek Żwirko oraz konstruktor samolotu RWD – 6 Stanisław Wigura. Lecąc tym
samolotem, kilka dni wcześniej zwyciężyli na największej
międzynarodowej imprezie lotnictwa sportowego, czyli
w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych „Chalengo” w Berlinie.
Obchody rocznicowe ich śmierci zainaugurowano
Mszą Świętą w Cierlicku (Republika Czeska), niedaleko
którego znajduje się „Dom Polski” świadczący o pochodzeniu tych ziem. Po mszy nastąpił przemarsz do Pomnika
Lotników, gdzie po przemówieniach okolicznościowych
złożono kwiaty. Liczne delegacje polonii czeskiej ludności
cywilnej, delegacje rządowe z Ostrawy i czeskich harcerzy
oraz przedstawicieli z Polski uczestniczyły w uroczystości.
Była również delegacja ze Szkoły Orląt z dalekiego Dęblina. W uroczystości wzięli udział również członkowie XVIII
Oddziału Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Goleszowie Rów40
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Rocznica tragedii

ni z Pocztem Sztandarowym oraz delegaci Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i mieszkańcy Goleszowa Czesław
Czyż i Albin Klimczak.
Po uroczystości delegacje spotkały się jeszcze raz
w „Domu Polskim”, gdzie przy kawie z ciastami w rozmowach powracały dawne wspomnienia lotniczych przygód.
Albin Klimczak
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Turniej piłki siatkowej w Goleszowie

Rywalizację
sportową wygrała drużyna
„Absolwentów”,
która
w finałowym starciu pokonała zespół „Chłopców
VIII”. Trzecie miejsce zajęła drużyna „Chłopcy VII”,
a czwarte zespół „Dziewczyny”. Wręczenia pucharów i nagród
dokonał trener sekcji piłki siatkowej
LKS „Olimpia” Goleszów wraz z kierownikiem sekcji - Andrzej Broda oraz
Marek Czyż. Po zakończonej rywalizacji każdy zawodnik został obdarowany „paczką słodkości”. Nagrody
otrzymali również wyróżniający się
podczas turnieju zawodnicy:
- z drużyny „Dziewczyny” – Julia Sikora, Natalia Kłapsia, Roksana Tomica,
- z drużyny „Chłopcy kl. VII” - Mateusz
Hladky, Łukasz Łukosz, Szymon Bodak,

fot. „Olimpia” Goleszów

17 października w hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Goleszowie
odbył się turniej piłki siatkowej, którego organizatorem był LKS „Olimpia”
Goleszów. W rozrywkach
uczestniczyły cztery drużyny z goleszowskiej podstawówki.

- z drużyny „Chłopcy Kl. VIII” - Kajetan Kaczorowski, Kacper Kaczorowski,
Michał Nowak,
- z drużyny „Absolwenci” - Dawid
Jachnicki, Michał Szczotko, Wojtek Kłósko.
LKS „Olimpia” Goleszów pragnie
podziękować dyrekcji goleszowskiej
podstawówki za udostępnienie hali
gimnastycznej do prowadzenia treningów oraz rozgrywania turniejów
siatkarskich. Zarząd Klubu składa
także serdeczne wyrazy uznania za

wkładany wysiłek, zapał oraz pełne
zaangażowanie dla Andrzeja Brody
oraz Marka Czyża.
Zadanie zostało wsparte środkami finansowymi Gminy Goleszów
oraz Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w związku z realizacją programu „Klub 2019”polegającego na
rozwijaniu sportu wśród dzieci i młodzieży.
Sekretarz LKS „Olimpia”
Goleszów
Marzena Gomola

„Kawalerowie kontra Żonaci”
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fot. I. Franek

30 sierpnia w Kisielowie odbył
się mecz towarzyski „Kawalerowie
kontra Żonaci”. Była to już druga
edycja tego wydarzenia. Mecz trwał
dwie połowy po 30 minut. Dla niektórych było to nie lada wyzwaniem. Na
boisku pojawili się „młodzi i starsi”
małżonkowie oraz młodzież i panowie, którzy jeszcze nie powiedzieli
sakramentalnego „tak”. Najmłodszy
piłkarz miał 10 lat, a wokół boiska
zgromadziła się publiczność, która
dopingowała wszystkich piłkarzy.
Zwycięzcą pojedynku zostali żonaci, a po meczu na wszystkich
czekała kiełbaska z grilla oraz zimne
napoje. Sołtys Karol Szostok i radny
Krzysztof Pońc, inicjatorzy wydarzenia, serdecznie dziękują wszystkim,
którzy wzięli udział w tegorocznym
meczu.
Organizatorzy
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Nie pal śmieci
Drodzy mieszkańcy!
Wielkimi krokami zbliża się sezon
grzewczy, a z nim nieunikniony smog.
Niestety, wiele osób z naszego
regionu ulega pokusie pozbycia się
śmieci, paląc je w piecach domowych.
Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić
na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się
przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.
Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500
stopni C. Z domowych palenisk do
atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne. Spalanie śmieci w domowych
warunkach powoduje uszkodzenia
instalacji i przewodów kominowych.
Lekarze alarmują
Zanieczyszczenia w powietrzu
wpływają na nasz organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są
widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ
na nasze zdrowie. Często dolegliwości
zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone
na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która
objawia się w formie alergii, a w dalszej kolejności astmy. Zanieczyszczenie
powietrza dwutlenkiem siarki powoduje trudności w oddychaniu, tlenki
azotu podrażniają płuca, tlenek węgla
powoduje zatrucia i ma negatywny
wpływ na centralny układ nerwowy.
Niekontrolowany proces spalania
śmieci prowadzi do przedostania się
do atmosfery związków nazywanych
dioksynami i furanami związanymi
z chorobami nowotworowymi.
Regulacje prawne
Przepisy prawne nie wystarczą,
aby chronić nas przed konsekwencjami
złych nawyków. W Polsce obowiązuje
ustawowy zakaz spalania odpadów
komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my
sami musimy mieć świadomość, na
co narażamy siebie i sąsiadów, paląc
śmieci w domowym piecu.
Statystycznie każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów rocznie.
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To dużo. Problemy z rosnącą ilością
odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy
z odpadami. Chcemy pozbywać się ich
w sposób efektywny i, co najważniejsze, bezpieczny.
Bezpieczne spalanie odpadów
Termiczne
unieszkodliwianie
odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega
ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się
w bardzo wysokiej temperaturze od
850 do 1150 stopni C, co ogranicza
możliwość powstania szkodliwych
substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy
proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów
i innych zabezpieczeń technicznych.
One rozkładają i redukują substancje
powstające podczas spalania. Ciągły
monitoring procesu spalania pozwala
na jego pełną kontrolę. W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji.
Spalanie śmieci w odpowiedzialny
i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże
rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów. Spalanie śmieci
w domowych piecach i kotłowniach
jest źródłem zanieczyszczeń, które są
szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Substancje, które wydzielają
się w trakcie spalania śmieci w niskich
temperaturach, są groźne dla zdrowia
i życia. Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET,
worków foliowych, a także opakowań
po sokach, mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna, mebli.
W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze
(200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:
• tlenek węgla (CO),
• nieorganiczne związki chloru (HCL),
• nieorganiczne związki fluoru (HF),
• tlenki azotu (NOx),
• dwutlenek siarki (SO2),
• metale ciężkie zaliczane do klasy
I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt,
nikiel, selen), III (ołów, chrom).

Dwutlenek siarki (SO2 ) powoduje: u ludzi trudności w oddychaniu,
a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści). Jest przyczyną powstawania
siarczanów i kwasu siarkowego, co
prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Odkładając się
w glebie, powoduje jej zakwaszenie
i zasolenie.
Tlenki azotu (NOx) mogą być
przyczyną zapalenia płuc i bronchitu. U roślin powodują uszkodzenia
liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który, odkładając się w glebie,
podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych.
Tlenek węgla (CO) jest trujący dla
ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu.
Oddziałuje także na centralny układ
nerwowy. Pył, odkładając się w glebie,
powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie
trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą
wodną aerozol kwasu siarkowego.
W wyniku samorzutnych reakcji
chemicznych z emitowanych pyłów
zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali
ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają szczególnie groźne
związki zwane dioksynami i furanami.
Należą one do grupy związków kancerogennych, czyli rakotwórczych,
a powstają jako produkty uboczne
spalania różnych odpadów. Dioksyny
to najbardziej szkodliwe substancje,
jakie zidentyfikowano w środowisku.
Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej
trujące od cyjanku potasu!
Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które
bez odpowiedniej technologii są dla
nas po prostu zagrożeniem. Spalanie
śmieci w naszych domowych piecach
nie jest oszczędne, tylko kosztowne bo nieekologiczne.
Główne źródło artykułu: www.niepalsmieci.pl
Referat Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Goleszów
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Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy
komunikat
Prezesa
Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu
grzewczego 2019/2020
Przypominam
właścicielom
i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin, będący bardzo istotnym
elementem budynku, chociaż zajmujący tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny,
szczególnie w przypadku pożaru
sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura
palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza!
A taki stan jest wielkim zagrożeniem
dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami
lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2018 odnotowano 15.882
pożary od urządzeń ogrzewczych na
paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów
od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu
19.09.2019].
Oprócz pożarów nieprawidłowa
eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem
węgla, popularnie zwanym czadem.
W
sezonie
ogrzewczym
2018/2019 Państwowa Straż Pożarna
odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym znalazły
się 2.024 osoby poszkodowane i 52
ofiary śmiertelne.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu
17.09.2019].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera
kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA!”
prowadzoną
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową
Straż Pożarną.
Kominy - instalację dymową,
spalinową oraz wentylacyjną należy
poddawać okresowej kontroli oraz

czyszczeniu przez uprawnionego
kominiarza. Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko formalność,
lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom,
spełniając jeden z podstawowych
warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem
Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną
„ZAPROŚ KOMINIARZA!”
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej
1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrzowi
kominiarskiemu. (Zgodnie z art. 62
ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz.1186).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca
lub użytkownik budynku są obowiązani w odpowiednim czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar,
wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych
przez wykwalifikowanego kominiarza
zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach,
w których odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych
i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesią-
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cu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem
stałym niewymienionych w pkt 1
– co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na
6 miesięcy;
4) z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów
może stanowić podstawę odmowy
wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski
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fot. Michał Kuźma

Kolarskie Mistrzostwa Polski

