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Szkoły i przedszkola wspólnie odśpiewały hymn!
W piątek, 8 listopada, punktualnie
o godzinie 11:11 odbył się ogólnopolski finał patriotycznej akcji „Szkoła do hymnu”, będącej kontynuacją
pomysłu zainicjowanego w 2018 roku
z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W całym kraju w akcji udział wzięło blisko 19 tysięcy szkół i placówek
oraz kilkadziesiąt placówek zagranicznych. W sumie prawie 4 mln
uczniów i prawie 400 tysięcy nauczycieli zaplanowało wspólne śpiewanie
czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku w akcji udział
wzięły ponownie jednostki oświato-

Przedszkole – Puńców

we z gminy Goleszów, które w tym
dniu zorganizowały wspólne śpiewanie hymnu.
Hymn zaśpiewali wspólnie uczniowie i nauczyciele z każdej szkoły,
a także część przedszkolaków. Naszą
najważniejszą pieśń narodową doniośle wykonali nauczyciele i dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Bażanowicach,
Szkoły Podstawowej w Cisownicy,
Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie
oraz Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Zaśpiewały również maluchy
z Punktu Przedszkolnego w Puńcowie
oraz oddziałów Przedszkola Publicznego w Goleszowie.

- Zaangażowanie w takie inicjatywy to wspaniały gest zarówno ze
strony najmłodszych mieszkańców
naszej gminy, jak i ich wychowawców.
Cieszę się bardzo, iż postawa patriotyczna, wyrażona poprzez gotowość
do udziału w takich akcjach, jest stale żywa w naszej gminie. Możemy być
dumni z tak szeroko przeprowadzonej
akcji w naszej gminie, która złączyła
nie tylko głosy, ale i serca ludzi w tym
pięknym pokazie szacunku do naszej
Ojczyzny – podkreśliła Sylwia Cieślar Wójt Gminy Goleszów.
UG

Zmiany organizacyjne w urzędzie gminy
Od kilku miesięcy w Urzędzie
Gminy w Goleszowie można obserwować zmiany zachodzące w schemacie organizacyjnym, dotyczącym
funkcjonowania biura podawczego
urzędu, a także najistotniejszych
z punktu widzenia mieszkańców
referatów Urzędu Gminy.
- Przystosowanie parteru Urzędu Gminy na potrzeby mieszkańców
naszej gminy jest efektem wniosków
i oczekiwań, które docierały do mnie
wraz z rozpoczęciem mojej kadencji
na stanowisku wójta gminy – komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
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Biuro podawcze

fot. T. Lenkiewicz

Jakie zmiany zostały wprowadzone?
Wchodząc do budynku Urzędu
Gminy, na parterze, po prawej stronie
zlokalizowane zostało biuro podawcze, w którym mieszkańcy mogą
składać korespondencję kierowaną
do urzędu, jak również załatwić sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na parterze
zlokalizowany został także Referat
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska, w którym uzyskać można
m.in. informacje dotyczące dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania, złożyć deklarację
dotyczącą odpadów komunalnych,
załatwić sprawy dotyczące podziału nieruchomości i nadania numeru
porządkowego, uzyskać wszystkie
niezbędne informacje dotyczące planowanej wycinki drzew oraz informacje na temat przeznaczenia działki
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Na parterze Urzędu Gminy znajduje się także Urząd Stanu Cywilnego,
w którym można m.in. złożyć wniosek o wystawienie nowego dowodu
osobistego, uzyskać odpisy aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także
załatwić wszystkie formalności związane z zawarciem małżeństwa oraz
uzyskać zaświadczenia dotyczące
zameldowana oraz wymeldowania.
Tuż obok Urzędu Stanu Cywilnego
znajduje się Referat Finansów Podatków i Opłat, w skład którego wchodzi m. in. kasa urzędu, czyli miejsce
w którym można uregulować opłaty
związane z podatkami oraz opłaty
skarbowe, za odbiór odpadów komu-

Urząd Stanu Cywilnego

nalnych oraz z tytułu posiadania psa.
W bezpośrednim sąsiedztwie kasy
wydawane są obecnie zaświadczenia
związane z podatkami, jak również
przyjmowane są dokumenty dotyczące zmiany właściciela nieruchomości.
Ważne numery telefonów:
- Biuro podawcze (pokój nr 1),
tel. 33 479 05 10, wew. 30,
- Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego (pok. nr 2),
tel. 33 479 05 10,
* wew. 22 - planowanie przestrzenne,
* wew. 28 - deklaracje śmieciowe,
* wew. 32 - planowanie przestrzenne,

* wew. 36 - wycinka drzew,
* wew. 43 - decyzje środowiskowe,
- Urząd Stanu Cywilnego (pokój nr 7
i 8), tel. 33 479 05 10,
* wew. 31 - USC,
* wew. 47 - dowody i ewidencja,
- Referat Finansów Podatków
i Opłat (pokój nr 5),
tel. 33 479 05 10, wew. 26 (kasa),
* wew. 25 - zaświadczenia dotyczące podatków oraz zmiany właściciela nieruchomości.
UG
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Kolejne inwestycje drogowe w gminie Goleszów doczekały się finału!
związane z przebudową ul. Stromej
w Kisielowie. Przebudowie poddana
została konstrukcja ok. 400-metrowego odcinka jezdni, wzdłuż której wykonano także czyszczenie przydrożnych
rowów. W ramach prowadzonych prac
przebudowano też cztery przepusty
o łącznej długości 36 mb. Inwestycja
drogowa w Kisielowie sfinansowana
została z budżetu Gminy Goleszów
oraz budżetu województwa śląskiego.
Wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej w Kisielowie został
przygotowany i złożony na początku
roku, umożliwiając szybką realizację
inwestycji. W listopadzie zakończył się
także remont 500-metrowego odcin-

ka ul. Jana Ożany w Cisownicy. Prace
w tym miejscu podzielone zostały
na dwa etapy. Pierwszy obejmował
gruntową przebudowę i odwodnienie ponad 250-metrowego odcinka,
której podbudowa i pobocze zostały
wzmocnione. Na pozostałym, ponad
260-metrowym odcinku wyrównano
i wzmocniono istniejącą podbudowę
drogi, a także odtworzono sąsiadujący
z drogą rów, który wyłożono nowymi płytami ażurowymi. Na koniec na
całym, remontowanym odcinku ul.
Ożany wyłożono nową warstwą asfaltu wykonując także zjazdy do posesji.
UG

fot. T. Lenkiewicz

Mowa o przebudowie dróg w Puńcowie, Kisielowie oraz Cisownicy. Na
przełomie października i listopada
zakończyły się roboty drogowe związane z ułożeniem nowej warstwy asfaltu
na ul. Długiej w Puńcowie. Na odcinku o długości blisko 500 m, oprócz
nowego asfaltu, wykonane zostały
także prace związane z utwardzeniem
pobocza oraz montażem systemu drenującego, dzięki któremu udało się
zabezpieczyć drogę przed uszkodzeniami związanymi ze strony wody spływającej z pobliskich pól. Inwestycja
finansowana była ze środków finansowych Gminy Goleszów. Pod koniec
listopada dobiegły także końca prace

fot. I. Franek

fot. Z. Kohut

ul. Długa w Puńcowie

fot. T. Lenkiewicz

ul. Stroma w Kisielowie

ul. Jana Ożany w Cisownicy
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Podsumowanie ostatnich
Tytuł
tygodni
artykułu
pracy wójta i Rady Gminy
Szanowni Państwo!
Podsumowując ostatnie tygodnie
pracy wójta gminy Goleszów oraz
Rady Gminy, chciałabym przybliżyć
Państwu znaczenie dwóch uchwał,
których podjęcie już wkrótce może
otworzyć nowe możliwości przed
gminą Goleszów.
Pierwsza, jednomyślna decyzja
Rady Gminy Goleszów dotyczyła przystąpienia naszej gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą
w Bielsku-Białej. Stworzenie Aglomeracji Beskidzkiej jest odpowiedzią na podobne działania, które od
dłuższego czasu można zaobserwować w całym województwie. Wraz
z gminą Goleszów swój udział w stowarzyszeniu potwierdziły wszystkie
pozostałe gminy z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz
miasto Bielsko-Biała. Działając wspólnie, będziemy mogli pozyskiwać więcej środków zewnętrznych dla całego
subregionu południowego, z czego
sfinansowana zostanie realizacja najpilniejszych inwestycji wymagających
sporych nakładów finansowych. Z puli
tej korzystać będą wszyscy członkowie stowarzyszenia, które obecnie
przechodzi proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólne
działanie i intensywna współpraca
lokalna i regionalna to także silny głos
na forum województwa, a wzmocnienie znaczenia gmin z subregionu

południowego przekłada się bezpośrednio na wzmocnienie pozycji gminy Goleszów na arenie wojewódzkiej.
Druga decyzja Rady Gminy Goleszów podjęta podczas październikowej sesji dotyczyła wyrażania
zgody na wyznaczenie aglomeracji
Goleszów, która, po spełnieniu niezbędnych wymagań, ujęta zostanie
w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Idea utworzenia aglomeracji dla naszej gminy
była jednym z punktów mojego programu wyborczego, gwarantującego
jej zrównoważony rozwój i rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Dotychczas
byliśmy bowiem jedną z ostatnich
gmin w powiecie cieszyńskim, która
nie posiada wyznaczonej aglomeracji, co uniemożliwiało nam m.in.
ubieganie się o zewnętrzne, w tym
unijne środki na rozbudowę sieci
kanalizacji. Okazja do utworzenia
aglomeracji pojawiła się latem br.,
kiedy to ogłoszony został VI nabór
na stworzenie aglomeracji. Wszystkie
uzgodnienia w tym temacie zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie oraz przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Ostatnim etapem przed złożeniem wniosku było
więc podjęcie uchwały w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Goleszów,
co udało się spełnić podczas październikowej sesji Rady Gminy Goleszów.
Nasz wniosek czeka obecne na rozpa-

trzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oprócz
możliwości pozyskania zewnętrznych
środków na rozbudowę sieci kanalizacji pozytywna decyzja w tej sprawie umożliwi także naszej gminie
budowę zakładu oczyszczalni ścieków
oraz zakup niezbędnych pojazdów
i infrastruktury do obsługi oczyszczalni. W ramach opracowanej koncepcji
przeanalizowano już także dostępne środki finansowe, umożliwiające sfinansowanie proponowanych
działań w zakresie rozbudowy sieci
kanalizacji na terenie naszej gminy,
co podkreśla realność i dostępność
proekologicznych rozwiązań, na które
czekają mieszkańcy naszej gminy.
Chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie niezbędnych dokumentów,
umożliwiających złożenie wniosku
o utworzenie aglomeracji Goleszów,
a także radnym, którzy wyrazili zgodę
na jego rejestrację. Mam nadzieję, że
już wkrótce będą mogła poinformować Państwa o pierwszych, konkretnych efektach współpracy w ramach
powstającego Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka oraz stworzonej na
potrzeby naszej gminy aglomeracji
Goleszów.
Z poważaniem
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

W Wigilię urzędy będą nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia (Wigilia) Urząd Gminy Goleszów,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Biuro podawcze – wew. 29, 30
Sekretariat Wójta – wew. 20
Przyjmowanie stron przez Wójta prosimy
uzgodnić w sekretariacie – wew. 20
Urząd Stanu Cywilnego – wew. 31
Dowody i ewidencja ludności – wew. 47
Zaświadczenia dotyczące podatków,
zmiany właściciela nieruchomości
wew. 25
Inwestycje gminne – wew. 45
Planowanie przestrzenne – wew. 22
Deklaracje śmieciowe – wew. 28
Planowanie przestrzenne – wew. 32
Wycinka drzew – wew. 36
Decyzje środowiskowe – wew. 43
Drogi, odśnieżanie (ul. Zakładowa 12)
– wew. 80, 81

Gospodarka nieruchomościami,
mieszkania komunalne (ul. Zakładowa 12)
– wew. 83
Cmentarze/pogrzeby (ul. Zakładowa 12)
– wew. 82
Promocja, sport, organizacje
pozarządowe, Panorama Goleszowska,
(ul. Zakładowa 12) – wew. 85,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cieszyńska 29, tel. 33 479 05 17
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 21
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 22
Centrum Usług Wspólnych
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 36 32
Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29, tel. 33 479 99 28
wew. 18,

Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5,
tel. 33 479 05 10
Biura urzędu gminy
Kasa urzędu
		
gminy – wew. 26
poniedziałek 7.00 - 15.00
7.00 - 14.30
wtorek
7.00 - 15.00
7.00 - 14.30
środa
7.00 - 17.00
7.00 - 16.30
czwartek
7.00 - 15.00
7.00 - 14.30
piątek
7.00 - 13.00
7.00 - 11.30
Uwaga! W każdy ostatni dzień miesiąca
Kasa Urzędu Gminy Goleszów czynna
będzie o półtorej godziny krócej!
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Zimowe utrzymanie dróg wTytuł
sezonie
2019/2020 na terenie Goleszowa
artykułu
Już wkrótce warunki atmosferyczne mogą spowodować konieczność uruchomienia odpowiednich
działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach przeSołectwo

biegających przez gminę Goleszów.
W drodze podstępowania przetargowego wyłonione zostały już firmy,
które zajmą się odśnieżaniem dróg
we wszystkich sołectwach gminy

Podmiot odpowiedzialny za zimowe
utrzymanie dróg:

Goleszów. Komu zgłosić ewentualne
uwagi i sytuacje wymagające reakcji w ramach zimowego utrzymania
dróg? Poniżej przedstawiamy przydatne informacje w tym zakresie.

Komu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi?

FHU „GRIN” ANNA GOJNICZEK,
ul. Przelotowa 3, Goleszów

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Urzędu Gminy Goleszów
tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Bażanowic
Jan Polok, tel. 691 975 980

Cisownica

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie,
ul. 1 Maja 13, Goleszów

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Urzędu Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Cisownicy Karol
Macura, tel. 697814978

Dzięgielów

FHU „GRIN” ANNA GOJNICZEK,
ul. Przelotowa 3, Goleszów

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Urzędu Gminy Goleszów
tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Dzięgielowa
Zbigniew Krzemień, tel. 602 740 832

Bażanowice

Godziszów

Goleszów Dolny

Goleszów Górny

Goleszów Równia

Kisielów

Kozakowice

Leszna Górna

Puńców

Referat Drogowy Urzędu Gminy Goleszów,
tel. 33 479 05 10 wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Godziszowa
Beata Jaworek, tel. 607 842 161
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Urzędu Gminy Goleszów,
FHU „GRIN” ANNA GOJNICZEK,
tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
ul. Przelotowa 3, Goleszów
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Goleszowa
Dolnego Karol Alkier, tel. 33 852 80 67
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Gmina Goleszów (Gmina nie startowała
Urzędu Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
w przetargu, ale będzie wykonywała zimowe wew.
80 i 81
utrzymanie dróg na terenie Goleszowa
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Goleszowa
Górnego)
Górnego Andrzej Czermak, tel. 506 588 492
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Urzędu Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
Instalatorstwo Elektryczne Lazar Mirosław,
wew. 80 i 81
ul. Wiejska 23, Goleszów
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Goleszowa
Równi Leszek Staś, tel. 663 753 939
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
SZAFARZ DANIEL Przedsiębiorstwo
Urzędu Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
Usługowo–Handlowe „RAJGRASS”,
wew. 80 i 81
ul. Jelenica 82, Ustroń
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Kisielowa Karol
Szostok, tel. 605 426 042
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie, Urzędu
wew. 80 i 81
ul. 1 Maja 13, Goleszów
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Kozakowic
Krzysztof Kohut, tel. 724 453 997
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
SZAFARZ DANIEL Przedsiębiorstwo
Urzędu Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
Usługowo–Handlowe „RAJGRASS”,
wew. 80 i 81
ul. Jelenica 82, Ustroń
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Lesznej Górnej
Anna Jaworska, tel. 515 590 423
- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy
Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie, Urzędu
wew.
80
i 81
ul. 1 Maja 13, Goleszów
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Puńcowa
Andrzej Ernst, tel. 600 237 004
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie,
ul. 1 Maja 13, Goleszów
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Wyjaśnienie –skrótów
rodzajów
odpadów:
Segregowane
plastikdotyczących
i metal, papier
i tektura,
szkło kolorowe i białe, odpady zielone (bioodpady).
segregowane:
plastik
i
metal,
papier
i
tektura,
szkło
kolorowe
i białe, odpady
zielone (bioodpady)
Bio* – w tym terminie odbierane są tylko worki z odpadami
zielonymi
(bioodpadami),
- bio* w tym terminie odbierane będą wyłącznie worki z odpadami zielonymi (bioodpadami). Jest to drugi termin odbioru bioodpadów w danym miesiącu,
jest toobowiązuje
drugi termin
odbioru frakcji
bioodpadów
w danym miesiącu,
obowiązuje
kwietnia
października
włącznie.
który
w miesiącach
od kwietnia
do października
(włącznie).który
W miesiącach
odod
listopada
dodo
marca
odpady BIO
odbierane będą w terminie odbioru
W miesiącach
od listopada do marca odpady BIO odbierane będą w terminie odbioru odpadów segregowanych.
odpadów
segregowanych.
Popiół
i odpady
zmieszane
gromadzimy
w osobnych
lub workach.
Popiół
ciepły
nie będzie
odbierany
. będzie odbierany!
- popiół
i odpady
zmieszane:
odpady należy
gromadzićkubłach
w osobnych
kubłach lub
workach.
UWAGA!
Ciepły
popiół nie
Pojemniki
worki
z odpadamikomunalnymi
komunalnyminależy
należy wystawić
godziny
7.00 rano,
w miejscu umożliwiającym dojazd samochoPojemniki
lublub
worki
z odpadami
wystawićwwdniu
dniuodbioru
odbioruodpadów,
odpadówdo
rano
do godziny
7.00,
dów
odbierających
odpady.
W
okresie
zimowym
dojazd
i
dojście
do
pojemników
oraz
worków
powinien
być
odśnieżony,
umożliwiający odbiór odpadów.
w miejscu umożliwiającym dojazd samochodów odbierających odpady.
Wszelkie
reklamacje
można
zgłaszać
w
Referacie
Planowania
Przestrzennego
i
Ochrony
Środowiska
Urzędu
Gminy
w
Goleszowie, tel. 33 4790510 wew. 28,
W okresie zimowym dojazd i dojście do pojemników oraz worków powinien być odśnieżony.
w terminie do dwóch dni od planowego terminu odbioru odpadów wyznaczonego w harmonogramie.
Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Goleszów, Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tel. 33 4790510 wew. 28 - do dwóch dni od terminu odbioru odpadów wyznaczonego w harmonogramie.
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Goleszów Równia,
Kozakowice Dolne i
Górne

Z uwagi na święta wypadające w poszczególnych miesiącach, niektóre terminy odbioru odpadów zostały przesunięte,
co zaznaczono w harmonogramie kolorem czerwonym.

CZERWIEC 2020

MAJ 2020

KWIECIEŃ 2020

MARZEC 2020

LUTY 2020

STYCZEŃ 2020

Miesiąc

Dzień odbioru w miesiącu

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 r.

Czyste ogrzewanie,
Tytuł artykułu
rozpalanie od góry
Rozpoczął się sezon grzewczy.
Część z nas ogrzewa swoje domy
gazem, inni węglem i drewnem.
Korzystając ze starego pieca c.o.,
można zastosować inny sposób rozpalania – rozpalanie od góry.
Rozpalanie od góry polega na
zastosowaniu w starych piecach
i kotłach oszczędniejszej techniki

palenia. Ta prosta zmiana pozwala
spalać węgiel i drewno bez kopcenia,
oszczędzać pieniądze i czas, którego
nie trzeba już spędzać w kotłowni.
Stary kocioł rozpalony od góry nie
będzie tak efektywny i wygodny jak
nowoczesne kotły, ale i tak w porównaniu z dotychczasowym stanem
poprawa będzie kolosalna, a jej

koszt – nawet nie zerowy a ujemny,
bo zaoszczędzisz na efektywniejszym spalaniu.
Jak działa rozpalanie od góry?
Cały trik w rozpalaniu od góry to
przeniesienie warstwy żaru z dołu
na górę paleniska. Budowa kotła nie
zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak
teraz żar pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością jak w paleniu
od dołu wędrował ku górze), a dym
wydostający się z warstwy zimnego
jeszcze opału musi przejść przez żar,
gdzie ulega praktycznie całkowitemu
spaleniu. Do komina lecą (niemal)
przezroczyste spaliny, a ze spalenia
dymu powstaje więcej ciepła. Rzecz
jasna nawet przezroczyste spaliny nie
oznaczają zerowej emisji zanieczyszczeń, ale badania pokazują, że spadek
emisji pyłów jest ponad 50-procentowy względem standardowego kopcenia. Nade wszystko spada zużycie
paliwa, a emisja z takiego paliwa
– którego nie trzeba było kupić i nie
zostało spalone – jest zerowa. Przebieg całego cyklu palenia przedstawia
rysunek. Palenie od góry z przyczyn
technicznych jest procesem cyklicznym, tj. wrzuca się na początku określoną ilość opału, rozpala i czeka do
jej wypalenia.
Pierwsze rozpalenie od góry
Jeżeli masz „wyczyszczony”
z sadzy, sprawny i bezpieczny kocioł,
pora na pierwszą próbę rozpalenia
od góry. Poniższe kroki wyglądają
identycznie, niezależnie od tego, czy
kocioł pracuje na naturalnym ciągu,
czy jest wyposażony w nadmuch.
Przygotuj węgiel lub drewno
w ilości ok. połowy pojemności paleniska, kilka szczap suchego drewna
oraz inną rozpałkę, jakiej zwykle używasz w nieco większej ilości (chrust,
słoma, papier - byle nie plastik,
łatwopalne płyny ani stare buty).
Na pusty ruszt wrzuć najpierw
grubsze bryły węgla, a potem przesyp drobniejszymi tak, by cała warstwa była równa. Podobnie, gdy
palisz drewnem - najpierw ułóż ciasno w poziomie grubsze kawałki,
a potem drobniejsze.
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Czyste ogrzewanie,
Tytuł artykułu
rozpalanie od góry
Na wierzchu węgla ułóż drewno
grubsze, takie na dwa palce, najlepiej, żeby przykryło całą powierzchnię
paleniska. Dodaj następną warstwę
drewna, tym razem już tylko na środku i z patyków grubości jednego palca. Na koniec w szczeliny pomiędzy
nie powtykaj bardzo drobne drzazgi,
kawałki słomy albo papieru, kawałek
podpałki do grilla itp. - coś, co będzie
już można odpalić zapałką.
Jesteś gotowy do pierwszej próby?

8

Zdajemy sobie sprawę, że lepszym
rozwiązaniem jest wymiana pieca
na nowoczesny i ekologiczny, dlatego zachęcamy do składania w Urzędzie Gminy wniosków o dotację do
wymiany starych kotłów węglowych.
Kwotę dotacji ustalono w wysokości
50% poniesionych nakładów finansowych na wymianę źródła ciepła, nie
więcej niż 4 000,00 zł.
Zima jednak za pasem i każda
metoda ograniczająca zanieczyszcze-

nie powietrza jest warta propagowania, tym bardziej taka, która nic
nie kosztuje, a wymaga tylko zmiany
naszych przyzwyczajeń. Więcej informacji na stronie CzysteOgrzewanie.pl
W kwestii dotacji do wymiany
starych kotłów prosimy o kontakt
z Referatem Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego, tel. 33
4790510, wew. 22.
Opracował Grzegorz Faruzel
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W Goleszowie uczczono pamięć poległych w czasie II wojny światowej

fot. K. Grzybek

Po zakończeniu XI Sesji Rady
Gminy Goleszów uczestnicy obrad
udali się pod pomnik poległych w II
wojnie światowej, by w symboliczny sposób oddać cześć ich pamięci.
Symbolicznego złożenia kwiatów oraz
zapalenia zniczy dla osób poległych,
którzy oddali swoje życie w czasie
walki o wolną ojczyznę, dokonali Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, przewodniczący Rady Gminy Karol Lipowczan oraz zastępca przewodniczącego
Rady Gminy Elżbieta Duraj. Zebrani
przed pomnikiem uczestnicy Sesji
Rady Gminy uczcili także minutą ciszy
pamięć ofiar poległych w okresie hitlerowskiej okupacji.
K. Grzybek

Wycieczka niespodzianka Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej
To już mała tradycja, iż na
zakończenie sezonu turystycznego Towarzystwa Miłośników Ziemi
Goleszowskiej, organizator wyjazdów przygotowuje wycieczkę niespodziankę, która w tym roku prowadziła
do Żor i Ochab.
Pierwszym przystankiem było
Centrum Ogrodnicze „Green house”
w Żorach, które charakteryzuje się
niezwykle bogatym i zróżnicowanym
asortymentem roślin i artykułów
dekoracyjnych, a także przyjazna strefa ogrodnika i kwiaciarnia. Ogrom-
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na część eksponatów znajduje się
w szklarniach, a pozostała część zabezpieczona jest indywidualnymi parasolami na wypadek niepogody. Po
godzinnym zwiedzaniu i niewielkich
zakupach członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Goleszowskiej udali
się do Centrum Ogrodniczego „Limba”
oraz Szkółki Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych Conica, które
podobnie jak „Green house”, znajdują
się w Żorach.
Kolejną niespodzianką tego dnia
była wizyta w Tradycyjnej Zagrodzie

Rolnej – Skansenie w Ochabach,
w którym Maciej i Urszula Bieniek gromadzą sprzęty, narzędzia i urządzenia
z gospodarstw domowych, rolnych
i rybackich, a także sprzęty używane przez rzemieślników pochodzące
z różnych okresów historii. Odrębną
kolekcję skansenu stanowią zabytkowe pojazdy konne i samochody.
Ostatnim punktem wycieczki niespodzianki był wspólny
posiłek w ustrońskiej restauracji „Skalny Młyn”.
Albin Klimczak
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Co słychać wTytuł
gminnych
artykułu
przedszkolach?
W Bażanowicach
W Przedszkolu Publicznym w Goleszowie – oddział
Bażanowice nie ma czasu na nudę, bo chociaż rok
szkolny niedawno się zaczął, w naszym przedszkolu
wydarzyło już bardzo dużo.
We wrześniu odwiedzili nas policjanci z Komendy Miejskiej w Ustroniu wraz z wielkim przyjacielem
wszystkich dzieci - psem Sznupkiem. Dzieci zdobyły
cenną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy. Twórczo uczciliśmy również
Dzień Marzyciela. Świętowaliśmy także Dzień Przedszkolaka. Witaliśmy Panią Jesień wszystkimi zmysłami.
Odwiedzili nas także pszczelarze z Pszczelego Miasteczka, którzy opowiedzieli nam o pszczołach i ich niezwykłych zwyczajach.
W październiku odwiedziliśmy Miejski Dom Kultury „Prażakówkę” w Ustroniu. Dzieci obejrzały spektakl
teatralny pt. „Baśń o Królowej Śniegu” w wykonaniu
Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Odbyło się również Pasowanie na Przedszkolaka oraz ognisko. Starszaki
wybrały się na wycieczkę do lasu, gdzie zapoznały się ze
środowiskiem przyrodniczym, jakim jest las, oraz poznały zwierzynę i roślinność tam występującą.
W listopadzie wspólnie z Rodzicami zorganizowaliśmy kiermasz przetworów na zimę. Dzieci wzięły udział
w konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód” (PP
w Goleszowie, oddział Cisownica). Obchodziliśmy także
Dzień Postaci z Bajek. Nasze przedszkole włączyło się
w akcję „Szkoła do hymnu” i wspólnego zaśpiewania
„Mazurka Dąbrowskiego”.

fot. Karolina Lech

Karolina Lech
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Co słychać wTytuł
gminnych
artykułu
przedszkolach?
W Cisownicy
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dowej. Z okazji tego święta przygotowaliśmy laurki oraz złożyliśmy
życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty.
Początkiem listopada wybraliśmy
się na pobliski cmentarz. Zapaliliśmy
znicze w celu upamiętnienia bliskich
zmarłych oraz ofiar II wojny światowej. Z okazji Święta Niepodległości
wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do
hymnu” i uroczyście odśpiewaliśmy
nasz hymn narodowy. W naszym
przedszkolu zorganizowaliśmy również akcje charytatywne, jak „Prezent pod choinkę” i „Opatrunek na
ratunek”. Zebraliśmy podarunki dla
dzieci z ubogich rodzin oraz plastry,
bandaże i opatrunki dla dzieci z afrykańskich wiosek. Swoimi działaniami wsparliśmy ludzi potrzebujących
oraz nauczyliśmy się dzielić z innymi.
W październiku, również wspólnie
z rodzicami, zorganizowaliśmy kiermasz przetworów. W naszym przedszkolu zagościły słoiki z ogórkami,
kapustą oraz konfiturami z pysznych owoców. Były także domowe
kompoty, sałatki warzywne, grzybki
marynowane i wiele innych pysznych
smakołyków. Kiermasz cieszył się
ogromnym powodzeniem i przysmaki
bardzo szybko zniknęły z przedszkolnych regałów.
Justyna Smolik

fot. Przedszkole w Cisownicy

Nasze przedszkole jest pełne
radości i zabawy! Na początku roku
szkolnego odwiedzili nas Panowie
Policjanci wraz ze swoją uroczą
maskotką – Sznupkiem. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
zasad bezpiecznego przechodzenia
przez drogę oraz utrwaliliśmy znajomość znaków drogowych. We
wrześniu zorganizowaliśmy również „Sprzątanie Świata”. Wspólnie
porządkowaliśmy ogród przedszkolny, grabiliśmy liście i zbieraliśmy
śmieci. Pod koniec miesiąca zorganizowaliśmy Dzień Chłopaka. W tym
dniu odbyły się zajęcia sportowe,
motoryzacyjne i plastyczne. Z okazji Pasowania na Przedszkolaka wraz
z rodzicami pojechaliśmy na ognisko
w Ustroniu-Dobce. Przygotowaliśmy
program artystyczny, zorganizowaliśmy tańce i zabawy z rodzicami oraz
zaprosiliśmy wszystkich na wspólny
poczęstunek – kiełbaskę z grilla oraz
ziemniaka z ogniska, w ramach Dnia
Pieczonego Ziemniaka.
W październiku wybraliśmy się
do Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” na przedstawienie pt. „Baśń
o Królowej Śniegu”. Poznaliśmy historię Kaja i Gerdy i doceniliśmy wartość
prawdziwej przyjaźni. Wybraliśmy się
również do biblioteki w ramach akcji
„Z książką na start”. 14 października
obchodziliśmy Dzień Edukacji Naro-
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Co słychać w gminnych przedszkolach?
W Dzięgielowie

fot. Sylwia Chrapek, Gabriela Śliwka

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Dzięgielowie nie mogą narzekać na nudę i brak zajęć. Codziennie
w przedszkolu prowadzone są dla nich ciekawe zajęcia
wspierające ich rozwój, edukację i wychowanie. Dzieci spędzają również dużo czasu na świeżym powietrzu,
bawiąc się w ogrodzie oraz wychodząc na spacery po okolicy. Dodatkowo organizowane są specjalne imprezy okolicznościowe, wyjazdy oraz spotkania z ciekawymi gośćmi.
Już we wrześniu przedszkole odwiedzili pierwsi goście.
Byli to policjanci, którzy opowiedzieli dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pokazali również
dzieciakom swoje rekwizyty i, co było chyba największą
frajdą, pozwolili im wsiąść do radiowozu policyjnego.
20 września świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, w tym dniu nie zabrakło wesołych zabaw, konkursów i niespodzianek. Nasze przedszkole odwiedzili
również pszczelarze z pasieki w Dzięgielowie. Podczas ciekawej prelekcji poczęstowali dzieci pysznym miodem oraz
pokazali wszystko to, z czym wiąże się praca w pasiece.
30 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. W tym dniu
to chłopcy byli prawdziwymi super bohaterami i przyjmowali życzenia od dziewcząt.
W październiku dzieci pojechały do MDK „Prażakówka”
w Ustroniu na przedstawienie „Baśń o Królowej Śniegu”.
Było to dla dzieci niezwykłe przeżycie, dużą atrakcją okazała
się być również podróż autobusem. Jak co roku, w naszym
przedszkolu odbywają się tzw. kolorowe dni. W październiku świętowaliśmy Dzień Pomarańczowy. Tego dnia dzieci
w ubraniach koloru pomarańczowego uczestniczyły w różnych atrakcjach. Były gry i zabawy oraz pyszne i zdrowe,
pomarańczowe menu. 18 października odbyły się z kolei
zajęcia otwarte, połączone z pasowaniem nowych przedszkolaków. Rodzice i dzieci obecni na tych zajęciach wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością.

Dziękujemy tutaj bardzo rodzicom przedszkolaków
za wspólnie spędzony czas. Tego samego dnia maluszki otrzymały swoją nową nazwę „Kaczuszki”, a starszaki
„Mali Artyści”. W październiku świętowaliśmy także Dzień
Edukacji Narodowej. W tym miejscu bardzo dziękujemy za
wszystkie życzenia, miłe słowa i dowody sympatii. Pogoda nam sprzyjała, więc w październiku zorganizowaliśmy
Święto Pieczonego Ziemniaka. Imprezę udało nam się
zorganizować w ogródku przedszkolnym. Było prawdziwe
ognisko, pieczone ziemniaki oraz zabawy z ziemniakiem
w roli głównej. Końcem października nasze przedszkole odwiedziła również „Bohaterka Dnia”, czyli mamusia
Krzysia i Karolka K. Poświęciła ona swój cenny czas, aby
opowiedzieć dzieciom o swoim zawodzie. Dziękujemy
jej za to i, oczywiście, zapraszamy kolejnych bohaterów,
bo w naszym przedszkolu każdy może zostać Bohaterem
Dnia. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już nie
możemy się doczekać.
Sylwia Chrapek
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Co słychać wTytuł
gminnych
artykułu
przedszkolach?
W Goleszowie

fot. Przedszkole w Goleszowie

Początek roku szkolnego to czas
zawierania umów dotyczących właściwego zachowania i przestrzegania
zasad bezpieczeństwa. Wszystkie grupy poznawały warunki bezpiecznego
poruszania się po drogach. Zaproszono do przedszkola gości specjalnych –
policjantów.
Począwszy od tego roku szkolnego
wprowadzono projekt „Bohater dnia”.
Co jakiś czas do przedszkoli zapraszani
są goście specjalni, którzy dzielą się
z dziećmi swoja pasją lub opowiadają o ciekawym zawodzie. Przedszkole
w Goleszowie ma w ofercie bezpłatne
zajęcia dodatkowe dla grup starszych.
Są to religia, rytmika, język angielski i taniec nowoczesny.
Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach kulinarnych. Na jednych z nich wszystkie grupy przygotowały zdrowy,
warzywny sok. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka grupy starsze własnoręcznie przygotowały pizzę.
W ostatnim czasie dla dzieci zorganizowano wyjazd do „Prażakówki”. Obejrzały spektakl teatralny „Baśń o Królowej
Śniegu”. 22 października trzy grupy przedszkolne pojechały do Ustronia - Zawodzia, gdzie w domu „Leśnik” obejrzały
ekspozycję zwierząt żyjących na naszym terenie. Potem powędrowano „ścieżką edukacyjną”. Trafiliśmy na wspaniałą pogodę, przedszkolaki chłonęły piękno jesiennego lasu wszystkimi zmysłami.
„W rodzinnym ogródku, jaki skrywasz się ludku”, czyli konkurs na najciekawszą warzywno-owocową kukiełkę przerósł najśmielsze oczekiwania.
Uczestników konkursu było bardzo dużo. Wszystkie prace były pomysłowe,
dopracowane do perfekcji. Wyłoniono 5 zwycięzców oraz przyznano 9 wyróżnień. Pozostałe prace otrzymały nagrody pocieszenia i imienne dyplomy za
udział w konkursie.
Pod koniec października nasi najmłodsi zostali oficjalnie pasowani na
przedszkolaków. Grupa „Myszki” zaprezentowała zaproszonym rodzicom
swój pierwszy program artystyczny. Maluchy były bardzo dzielne. Otrzymały
pamiątkowy dyplom, książeczkę oraz maskotkę – Myszkę. Po występach odbyło się wspólne biesiadowanie.
Dziękujemy za zaangażowanie w życie naszego przedszkola. Dzięki niemu decydujemy się na coraz ciekawsze inicjatywy, a tym samym podnosimy
naszą ofertę.
Nauczycielki Przedszkola

Panorama Goleszowska listopad 2019
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13 października w Punktach
Przedszkolnych w Puńcowie odbył się
IV Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy o naszym kraju „Kocham Cię Polsko!” pod patronatem Wójta Gminy
Goleszów Pani Sylwii Cieślar.
W konkursie wzięły udział przedszkola z Goleszowa Równi, Cisownicy,
Dzięgielowa, Bażanowic, Zamarsk oraz
Puńcowa. Dzieci brały udział w wielu
konkurencjach. Były to zadania związane z wiedzą ogólną o naszym kraju,
o naszym regionie, a także zadania
sportowe, plastyczne i muzyczne. Każda drużyna dzielnie reprezentowała
swoje przedszkole.
Pytania były różnorodne, a wiedza dzieci tak duża, że bez dogrywki
nie można było jednoznacznie wyłonić zwycięzcy. Ostatecznie: - I miejsce
zdobyła reprezentacja z Puńcowa, - II
miejsce reprezentacja z Bażanowic, - III
miejsce przypadło drużynie z Zamarsk.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody indywidualne, dyplomy, a trzech
zwycięzców większą nagrodę dla
swojego przedszkola. Konkurs zakończył się słodkim poczęstunkiem dla

fot. I. Franek

„Kocham
Tytuł artykułu
Cię Polsko!”

naszych milusińskich. Atmosfera była
bardzo swobodna i wesoła. Wszyscy
dobrze się bawili.
Bardzo dziękujemy Komitetowi
Rodzicielskiemu (przede wszystkim
Pani Basi Holeksie) za czynne włączenie się w organizację konkursu oraz
zorganizowanie poczęstunku dla gości.
Dziękujemy również szanownemu

Jury, w skład którego weszły nauczycielki z zaprzyjaźnionych przedszkoli - Panie Gabrysia Śliwka i Angelika
Wawrzyczek oraz Pani Weronika Glajc
z SP w Dzięgielowie, za zaangażowanie
i sprawiedliwe ocenianie drużyn.
Punkty Przedszkolne w Puńcowie
przy SP Dzięgielów

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie zyskała 8 nowych tabletów

W warsztatach wzięło udział 57 osób, które dzięki
realizacji projektu miały możliwość pogłębić swoją wiedzę
z zakresu nowoczesnych technologii cyfrowych. Jednym
z narzędzi do realizacji celu projektu był zakup 8 tabletów
(na których szkoliły się osoby biorące udział w projekcie)
oraz szafki multimedialnej do ich przechowywania.
Pod koniec października br. Wójt Gminy Goleszów - Sylwia Cieślar przekazała nowy sprzęt uczniom dzięgielowskiej podstawówki, którzy nowoczesny sprzęt wykorzystują
od tego czasu do codziennej nauki. W trakcie uroczystego przekazania sprzętu w imieniu szkolnej społeczności
podziękowania dla Sylwii Cieślar – Wójt Gminy Goleszów
oraz Bogusławy Skark - skarbnika dzięgielowskiej organizacji pozarządowej, przekazali przedstawiciele klasy 6.
Projekt „Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów”, zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe
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Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa oraz Katarzyna Bogdał - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie
serdecznie dziękują Pani Wójt Sylwii Cieślar za wsparcie
i pomoc przy realizacji projektu oraz przekazany sprzęt. UG

fot. I. Franek

Gmina Goleszów wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Dzięgielowa zakończyła realizację projektu „Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe
mieszkańców Gminy Goleszów”, w ramach którego od
sierpnia br. w dzięgielowskiej podstawówce odbywały
się bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców
naszej gminy.

Uczniowie podziękowali wójt Sylwi Cieślar

Panorama Goleszowska listopad 2019

Pasowanie na uczniów
Tytuł artykułu
i na przedszkolaków
W ostatnim czasie uczniowie klas Ia i Ib SP Dzięgielów, jak również, dzieci z Punktów Przedszkolnych w Puńcowie, które rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę,
zostali uroczyście pasowani.
Pasowanie na ucznia miało miejsce 15 października. Uczniowie klas pierwszych zaprosili na tę uroczystość
swoich rodziców. Na sali gimnastycznej zebrali się również
wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
W czasie programu artystycznego dobra wróżka chciała pasować dzieci na uczniów, jednak ten plan zniszczyła
zła wróżka, rzucając zaklęcie. Dzieci, by uratować się przed
zgubnym działaniem zaklęcia, na prośbę księżniczki podróżowały do pięciu krain: śpiewu, pracy, mądrości, miłości
i tańca. W czasie podróży uczniom klas pierwszych towarzyszyli uczniowie klas starszych, którzy wspierali ich
w trudach. Pierwszaki śpiewały piosenkę, wykonywały
obliczenia matematyczne, mówiły wierszyki o miłości do
Polski i o bezpieczeństwie oraz tańczyły. W każdej krainie
udowodnili, że posiadają określone umiejętności i zdobyły
atrybuty potrzebne do odczarowania zaklęcia.
Wszystko zakończyło się szczęśliwie - księżniczka mogła
zrzucić złe zaklęcie, a dzieci przystąpiły do ślubowania
i zostały pasowane na uczniów.
5 listopada odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka
goście nagradzali je gromkimi brawami. Pasowania dokow naszych punktach przedszkolnych
Dzieci z obu grup pokazały się z jak najlepszej strony. nała Pani Dyrektor. Dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne
Przedstawiły bogaty program artystyczny: mówiły wier- upominki. Ostatnim elementem był wspólny poczęstunek.
szyki, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Licznie zgromadzeni
PP w Puńcowie

Co słychać w SP Dzięgielów?
Wiele różnych akcji i wydarzeń
patriotycznych, artystycznych i edukacyjnych miało miejsce w naszej
szkole od początku tego roku szkolnego. Pragniemy tu przytoczyć kilka
z nich.
25 października po raz szósty
odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy
,,Czytanie nie jest takie złe’’ organizowany przez naszą szkołę. W tym roku
uczestnicy zmierzyli się z treścią dwóch
książek. Było to: ,,W 80 dni dookoła
świata’’ Juliusza Verne oraz ,,Kolorowy
Szalik’’ Barbary Kosmowskiej.
W zmaganiach czytelniczych wzięli
udział uczniowie z trzech szkół podstawowych Gminy Goleszów: Cisownicy,
Goleszowa i Dzięgielowa.
Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce - Aleksander Kurdun SP
Cisownica, II miejsce - Wiktor Brudny
SP Cisownica, III miejsce - Julia Harwot
SP Goleszów, wyróżnienie - Justyna
Blak SP Dzięgielów, wyróżnienie Patryk Belka SP Goleszów.
Panorama Goleszowska listopad 2019

W pracach jury uczestniczyły:
Agnieszka Sztwiertnia, Ewelina Czermak-Najbor i Ewa Płaza. Wszystkim
uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział, a zwycięzcom gratulujemy sukcesów czytelniczych.
Nasi uczniowie po raz trzeci włączyli się w akcję BohaterOn- przygotowywali pocztówki, poznawali losy
bohaterów oraz tworzyli treści listów.
Powstały piękne pocztówki. Uczniowie przesłali wyrazy szacunku i uznania dla powstańców warszawskich.
Podziękowali za ich odwagę i gotowość do poświęcenia.
Nasza szkoła również po raz trzeci bierze udział w PROJEKCIE KROKUS zainicjowanym przez Holocaust
Education Trust Ireland. Początkiem
października uczniowie klasy 6 posadzili cebulki krokusów. Żółte kwiaty
zakwitną wiosną. Akcja upamiętnia
dzieci żydowskie zamordowane w czasie II wojny światowej. Jako szkoła włączyliśmy się również do akcji „Szkoła

Pamięta” odwiedzając grób nieznanego żołnierza na naszym dzięgielowskim cmentarzu. Wspólnie z ogromną
liczbą uczniów w całej Polsce zarówno
nasi uczniowie jak i przedszkolaki 8
listopada o godzinie 11:11 odśpiewali
hymn narodowy włączając się do akcji
MEN „Szkoła do Hymnu”.
Uczniowie uczestniczyli również
w wielu wycieczkach edukacyjnych:
klasa 8 we wrześniu rozwijała swoją
wiedzę na wydziale fizyki w Katowicach
podczas wykładów „Osobliwości świata fizyki”, klasa II i „Wesołe Pszczółki”
z Punktu Przedszkolnego w Puńcowie
rozwijały miłość do majsterkowania
w cieszyńskiej „Castoramie”, klasa III
pojechała do Banku Spółdzielczego
w Cieszynie i edukowała się w zakresie bankowości, a klasa II odwiedziła redakcję Głosu Ziemi Cieszyńskiej
i tam poznała kulisy powstawania
tygodnika.
SP Dzięgielów
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Co nowego
Tytuł artykułu
w GOK-u?
Wystawa prac malarskich Jana Gluzy
Do końca bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury
można podziwiać wystawę prac Jana Gluzy - goleszowskiego
artysty malarza, rzeźbiarza i grafika. Na wystawie znalazły
się głównie akwarele, obrazy olejne oraz szkice i linoryty.
Swój warsztat artystyczny rozwijał w Pracowni Plastycznej
Marynarki Wojennej, gdzie pod okiem artystów pana Baranowskiego i pana Litwina zgłębiał m.in. technikę linorytu.
Jan Gluza jest członkiem Koła Plastyków przy Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej. Swoje prace prezentował w cieszyńskich galeriach, a także w Gdyni, w Warszawie („Zachęta” oraz „Stara Kordegarda”), a także za granicą m.in. w Frydku-Mistku
oraz Riazaniu. Przez wiele lat był współpracownikiem firmy
„FOTO-PAM” w Bytomiu, gdzie zajmował się m.in. wykonywaniem matryc do wytłaczania z blachy miedzianej serii
„Poczet Królów Polskich” (wg Jana Matejki). Wykonał też
model krzyża Virtuti Militari, umieszczonego na pomniku
pomordowanych w czeskiej Stonawie oraz kopię płaskorzeźby z grobu Tadeusza Regera. W 2008 r. społecznie wykonał
mosiężną tablicę pamiątkową „Źródła potoku Malinka”, za
którą został uhonorowany przez Towarzystwo Miłośników
Wisły „Medalem im. Czesława Kuryatty”. W swojej twórczości Jan Gluza promuje piękno ziemi goleszowskiej oraz
Śląska Cieszyńskiego. Jego prace znajdują się w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie, w Urzędzie Gminy Goleszów, w goleszowskim Ośrodku Zdrowia, a także poza granicami kraju m.in.
w Austrii, Francji, Kanadzie i Niemczech.
GOK

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GOLESZOWIE ZAPRASZA NA

WYSTAWĘ

PRAC
MALARSKICH
JANA GLUZY

WYSTAWĘ MOŻNA PODZIWIAĆ
W GALERII GOK-U W OKRESIE
OD 04.11 DO 31.12.2019 R.

Wraz z początkiem listopada Zespół Pieśni i Tańca Goleszów
uczestniczył w „Spotkaniu Jesiennym”
organizowanym przez Ewangelicki
Dom Opieki „EMAUS” z Dzięgielowa.
Niezwykle wartościowe spotkanie
zorganizowane zostało z myślą o podopiecznych ośrodka, który od wielu
lat zajmuje się opieką nad osobami
w podeszłym wieku, niezależnie od
ich wyznania. Członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca Goleszów zaprezentowali niezwykle różnorodny program,
w którym nie mogło zabraknąć jednej z najbardziej charakterystycznych
pieśni Śląska Cieszyńskiego „Ojcowski
Dom”, którą goleszowski zespół wykonał wspólnie z uczestnikami spotkania.
W połowie listopada Zespół Pieśni i Tańca Goleszów wziął także udział
w koncercie „Niepodległość folklorem
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fot. GOK

Z życia Zespołu Pieśni
i Tańca Goleszów

pisana”, który odbył się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głubczycach. Artyści z Goleszowa byli gwiazdą patriotycznego koncertu, dzięki czemu rodzimy,
tj. goleszowski i cieszyński folklor mógł
być zaprezentowany uczestnikom spotkania w pełni okazałości.

Po dwóch niezwykle wartościowych występach, teraz czas na przygotowania i intensywne próby przed
kolejnymi zaplanowanymi koncertami, na które już dziś w imieniu zespołu
serdecznie zapraszam.
Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska
Panorama Goleszowska listopad 2019

Toskania - mój przewodnik subiektywny cz. 9
wojenny. Silna flota gwarantowała Pizie władzę w pobliskim rejonie
Morza Tyrreńskiego. Podatki i cła
z portu morskiego pozwoliły miastu na wzniesienie kilku znaczących
budowli, w tym romańskiej katedry,
baptysterium oraz dzwonnicy, dziś
znanej jako “krzywa wieża”.
W 1284 roku Piza została podbita przez Republikę Genueńską.
Zlikwidowano wówczas port i celowo zaniedbano odmulanie rzeki, co
miało doprowadzić do odcięcia portu
od morza. Dopiero w XV wieku dzięki Medyceuszom (Piza znalazła się
wówczas pod panowaniem Florencji)
miasto zaczęło na nowo rozkwitać.
Założono tu w 1343 roku uniwersytet
(jeden z najstarszych na świecie). Piza
jest miejscem urodzenia i pracy Galileusza, słynnego matematyka, fizyka,
astronoma i odkrywcy. W 1837 roku
Campo dei Mira colo (Plac Cudów)
zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
To niespełna 90-tysięczne miasto
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Włoch na świecie.
Większość ludzi słyszała o istnieniu
krzywej wieży, ale niewielu wie, że
jest ona tylko częścią wyjątkowo

pięknego zespołu średniowiecznych
budynków. Sama Piza to nowoczesne
miasto z własnym międzynarodowym
portem lotniczym, ale też urokliwą
starówką położoną nad rzeką Arno.
Niespełna dziesięć kilometrów dzieli
centrum Pizy od mającego swój urok
wybrzeża Toskanii.
Po przekroczeniu murów kompleksu zobaczymy katedrę Santa
Maria Assunta oraz słynną krzywą
wieżę. To właśnie tutaj turyści z całego świata robią sobie pamiątkowe
zdjęcia, na których udają, że przytrzymują przekrzywiającą się budowlę.
W wakacje każdego dnia jest tu tłum
ludzi: Włosi, Polacy, Amerykanie,
Niemcy, Czesi, Japończycy czy Rosjanie. W związku z tym bilety wstępu na
wieżę kupujemy w kasie na konkretną
godzinę. Chodzi o to, aby zbyt wielu
turystów jednocześnie nie próbowało wejść na taras widokowy. Będąc
w Pizie wcześnie rano (w szczycie
sezonu), powinno udać nam się kupić
bilet na późne godziny popołudniowe. Wolny czas wykorzystajmy na
zwiedzanie całego kompleksu Campo
dei Miracoli oraz tutejszej starówki.
CDN w następnym wydaniu PG
Zenon Sobczyk

fot. Z. Sobczyk

Pisa (Piza)
Każdy wie, że Piza to Krzywa Wieża. Campo dei Miracoli (tzw. Pole
Cudów) jest, oczywiście, głównym
miejscem turystycznym, jednak niech
to nie będzie Wasz jedyny punkt na
mapie miasta.
Piza zasługuje na dużo więcej,
a urody jej wcale, ale to wcale nie
brakuje. Schowajcie mapę do kieszeni i udajcie się spacerem wzdłuż rzeki
Arno, podziwiajcie kolorowe kamienice, pałace, codzienne życie w mieście. Dopiero wówczas zobaczycie, jak
wspaniałe jest to miasto.
Piza jest jedynym miastem Toskanii, które ma połączenie lotnicze
z Polską. Dzięki portowi lotniczemu Aeroporto internazionale Galileo Galilei (największy port lotniczy
w Toskanii) docierają samoloty do
Warszawy, Krakowa (dwa loty tygodniowo) i Gdańska, obsługiwane
przez linię Ryanair.
HISTORIA
W IX wieku przed naszą erą
w okolice przyszłej Pizy przybyli Etruskowie. W II w. p. n. e. osada
Etrusków została zajęta przez Rzymian, którzy przy ujściu rzeki Arno
do morza Tyrreńskiego założyli port

Plac Cudów
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W piątek, 8 listopada na terenie
firmy Aluprof w Goleszowie odbyły
się Ćwiczenia Komendanta Gminnego ZOSP RP w Goleszowie, w których
udział wzięło osiem jednostek OSP
z terenu naszej gminy.
Celem ćwiczeń było m. in. doskonalenie taktyki prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów na
terenie zakładów produkcyjnych oraz
magazynowych, sprawdzenie alarmowania i gotowości bojowej jednostek OSP z terenu naszej gminy i ich
czasu dojazdu. Strażacy sprawdzali
swoje umiejętności w zakresie organizacji zasilania wodnego, lokalizacji
osób zagrożonych i ich ewakuacji,
schładzania butli z gazem oraz ewakuacji pracowników hal i współdziałania z przedstawicielami zakładu.
W trakcie ćwiczeń strażacy z jednostek OSP z terenu naszej gminy pokazali wysoki poziom przygotowania do

fot. T. Lenkiewicz

Strażacy ćwiczyli w Goleszowie

udziału w akcji, którą obejmował scenariusz ćwiczeń.
Wśród obserwatorów działań
byli przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej oraz Wójt Gminy

Goleszów Sylwia Cieślar. Zapraszamy
do obejrzenia fotoreportażu na www.
goleszow.pl
T. Lenkiewicz

W niedzielę, 20 października
na terenie strzelnicy myśliwskiej
„Hubertus” w Goleszowie odbyły się
Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów.
W zawodach rozegranych w pięciu
kategoriach udział wzięli mieszkańcy gminy Goleszów, w tym uczniowie
szkół ponadpodstawowych oraz radni gminy Goleszów. Słoneczna pogoda stanowiła nie lada wyzwanie dla
uczestników zawodów, którzy w zależności od kategorii oddali 10 lub 20
strzałów w karabinku sportowego.
Najlepszym strzelcom puchary, medale i dyplomy wręczali wspólnie Przewodniczący Rady Gminy Goleszów
- Karol Lipowczan oraz Wójt Gminy Sylwia Cieślar.
Poniżej przedstawiamy wyniki
w poszczególnych kategoriach.
- Kategoria: Kobiety (20 strzałów)
1. miejsce: Magdalena Panek - KŻR
LOK OSP Dzięgielów.
- Kategoria: Mężczyźni (20 strzałów)
1. Seweryn Kędzior - KŻR LOK OSP
Dzięgielów,
2. Tomasz Kolasiński - KŻR LOK OSP
Dzięgielów,
3. Ryszard Moiczek- KŻR LOK OSP Dzięgielów.
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fot. I. Franek

Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów

- Kategoria: Weterani - 50 lat i starsi
(20 strzałów)
1. Jan Żarski - KŻR LOK Korona Gumna
2. Erwin Mrózek - CBK Cieszyn,
3. Krzysztof Dybał - LOK Kraków.
- Kategoria: Dziewczęta (10 strzałów):
1. Aleksandra Moiczek - ZS im. W. Szybińskiego Cieszyn,
2. Roksana Plucińska - ZSwC ZDZ Katowice,
3. Paulina Plucińska - ZSwC ZDZ Katowice.

- Kategoria: Chłopcy (10 strzałów):
1. Błażej Plina - ZS im. Wł. Szybińskiego
Cieszyn,
2. Piotr Pilch - ZSwC ZDZ Katowice,
3. Grzegorz Jasiczek - ZSTiO Skoczów.
Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu, który znajduje się na stronie
www.goleszow.pl.
I. Franek

Panorama Goleszowska listopad 2019

W piątek, 15 listopada na cieszyńskim
Wzgórzu Zamkowym zainaugurowano 45. edycję Rajdu Cieszyńska Barbórka, którego jeden
z odcinków specjalnych przebiegał przez Leszną
Górną oraz Cisownicę.
Ponad 8-kilometrowy RADEX prowadził ulicami: Główną oraz Podlesie w Lesznej Górnej,
ulicami: Budzin, Cisową, Gajdzicy, Pod Czantorią
w Cisownicy, a także odcinkiem drogi pomiędzy ul.
Jury Gajdzicy a ul. Pod Czantorią.
Najszybsza na wszystkich siedmiu odcinkach
specjalnych okazała się załoga Łukasz Byśkiniewicz
oraz Zbigniew Cieślar jadąca hyundaiem i20 R5. Na
metę, zlokalizowaną na cieszyńskim Rynku, wjechała z przewagą blisko dwóch minut. Załodze puchar
wręczyła Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.
Zwycięzcami 45. Rajdu Cieszyńska Barbórka
zostali reprezentanci automobilklubów Śląskiego
i Beskidzkiego - Maciej Sordyl i Krystian Korzeniowski. Ta sama załoga zdobyła także tytuł Rajdowych Samochodowych Mistrzów Śląska 2019.
W rywalizacji wystartowało również kilkunastu zawodników z naszej gminy. Zasiadali oni za
kierownicami samochodów uczestniczących w rajdzie, jak również pełnili niezwykle ważną funkcję

fot. I. Franek

45. edycja Rajdu Cieszyńska Barbórka

pilota. Mieszkańców gminy Goleszów można było dopatrzeć się m.in.
wśród załóg: Jacek Majewski i Marcin Padek, Kamil Bolek i Marcin Gaś,
Szymon Żarłok i Krzysztof Pietruszka, Sławomir Sikora i Jakub Sikora,
Krzysztof Szturc i Rafał Kurpios, Krystian Holubek i Sebastian Jaźwa,
Krzysztof Macura i Tobiasz Spratek, Adam Bujok i Sebastian Drużkowski, Łukasz Roik i Natalia Bujok, Marcin Stefaniuk i Agnieszka Niemczyk. Fotoreportaż z zawodów znajduje się na www.cieszyn.rsmsl.pl.

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów
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ważnym współudziale Ludowego Klubu Sportowego ,,Lesznianka” z Lesznej
Górnej. Cieszę się ogromnie z dużej
frekwencji oraz tak licznego udziału
najmłodszych zawodników. Wszystkim
Wam życzę wielu sukcesów i niegasnącego zaangażowania. Dziękuję także
za wspaniałą rywalizację i niezwykle
radosną atmosferę, która towarzyszyła całym zawodom. Słowa podziękowania chciałabym także skierować
w stronę wszystkich osób zaangażowanych w organizację turnieju, tj. członków klubu LKS „Lesznianka”, sędziów,
osób obsługujących zawody, a także
pani Katarzyny Bogdał - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, która

udostępniła salę na potrzeby turnieju
- komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Prezentujemy najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach:
- dzieci: 1. miejsce Kamil Racki, 2.
miejsce Błażej Lorc, 3. miejsce Samuel
Matuszny; - młodzież: 1. Jerzy Michalik, 2. Maciej Szarzec, 3. Tobiasz Nieboras; - amatorzy 16-49: 1. Dariusz
Skarbka, 2. Jakub Pustówka, 3. Daniel
Kuraś; - amatorzy 50+: 1. Ryszard Grądkowski, 2. Jacek Tarnawiecki, 3. Stanisław Ślęczka; - okręgówka: 1. Jacek
Balcar, 2. Robert Bałoń, 3. Sławomir
Brak; - open: 1. Dawid Dytko, 2. Dawid
Dziembała, 3. Piotr Ostachowski. UG

fot. I. Franek

W
sobotę,
16
listopada
w sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Dzięgielowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Goleszów, w którym udział wzięło 45
zawodników rywalizujących ze sobą
w 6 kategoriach. W zawodach mających na celu popularyzację gry w tenisa
stołowego wśród mieszkańców gminy Goleszów, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez
sport, a także integrację mieszkańców
poszczególnych sołectw gminy oraz
całego powiatu, udział mogli wziąć
wszyscy zainteresowani, którzy spełnili
warunki regulaminu zawodów.
Puchary najlepszym zawodnikom
wręczyła Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, która
podsumowując tegoroczne
zawody, zachęcała wszystkich
uczestników do dalszego rozwijania swoich sportowych
pasji.
- Serdecznie gratuluję
wszystkim uczestnikom oraz
zwycięzcom, którzy wzięli
udział w turnieju organizowanym przez gminę Goleszów,
przy aktywnym i niezwykle
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W poniedziałek, 11 listopada
odbyła się 22. uroczysta Sesja Rad
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej,
w trakcie której wręczone zostały
wyróżnienia Laurów Złotej i Srebrnych Cieszynianek. Nagrody te przyznawane są mieszkańcom, którzy
w szczególny sposób przysłużyli się
reprezentowanej przez siebie gminy,
a ich postępowanie może być uznane
za godne naśladowania i polecenia
jako wzór dla innych.
Honorowe wyróżnienia przyznane
zostały 15 osobom. Srebrne Cieszynianki otrzymało 14 reprezentantów
z naszego regionu - 12 z gmin powiatu
cieszyńskiego, 1 z gminy Jaworze oraz 1
reprezentant wybrany przez Samorząd
Powiatu Cieszyńskiego. Honorowy Złoty Laur przyznany został przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.
Zgodnie z wieloletnią tradycją
uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej odbyła się w Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
w rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Połączoną Sesję Rad Samorządów Powiatu Cieszyńskiej otworzył Starosta Cieszyński Mieczysław
Szczurek, który przywitał zebranych.
Uroczystość podzielona była na
część artystyczną i prezentację sylwetek laureatów oraz wręczenie im
nagród. W ramach pierwszej części
przed zgromadzoną publicznością
wystąpił Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic pod kierownictwem Jadwigi
Sikory. Nie zabrakło również nieoficjalnego hymnu górali beskidzkich „Szumi Jawor”, do którego tekst napisał
mieszkający w Wiśle, tegoroczny laureat Srebrnej Cieszynianki, Andrzej
Niedoba. W dalszej części programu
na scenie wystąpiły zespoły regionalne z gminy Zebrzydowice. Pokaz
swoich umiejętności wokalnych dał
Zespół Folklorystyczny „Małokończanie”, który połączył później swoje siły
z Zespołem Regionalnym „Nadolzianie”. Piękne wykonane utwory ludowe
przypomniały wszystkim o korzeniach,
pochodzeniu i bogactwie kultury, która jest charakterystyczna dla Ziemi
Cieszyńskiej. Całość uzupełnił pokaz
najmłodszych artystów z Dziecięcego
Zespołu Pieśni i Tańca „Kończaneczki”.
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fot. K. Grzybek

Laury Ziemi Cieszyńskiej 2019

Przewodniczący Karol Lipowczan, Zenon Sobczyk, wójt Sylwia Cieślar

Po zakończeniu bloku artystycznego, przystąpiono do uroczystego wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej. Na
scenie prezentowali się laureaci z gmin
wchodzących w skład Stowarzyszenia
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Srebrną Cieszyniankę przyznała także Gmina
Goleszów, która głosem radnych podjęła decyzję o przyznaniu tegorocznego Lauru Srebrnej Cieszynianki panu
Zenonowi Sobczykowi. Honorowe
wyróżnienie zostało mu wręczone
wspólnie przez Wójt Gminy Goleszów
Sylwię Cieślar oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Karola Lipowczana.
– Mamy zaszczyt wręczyć panu
Srebrny Laur Ziemi Cieszyńskiej w uznaniu starań podejmowanych na rzecz
rozwoju turystyki, promocji gminy
Goleszów oraz za całokształt działalności społecznej realizowanej na rzecz
lokalnej wspólnoty – mówiła podczas
przekazywania statuetki Sylwia Cieślar
- Wójt Gminy Goleszów, uzasadniając
tym samym przyznanie wyróżnienia
dla współzałożyciela Gminnego Koła
Polskiego Towarzystwa Turystyczno
-Krajoznawczego ,,Ślimoki”.
Oprócz Zenona Sobczyka, w gronie
laureatów Srebrnej Cieszynianki znaleźli się także: Stanisław Heller (Gmina
Brenna), Rozalia Buczek (Gmina Chybie), Eugeniusz Raabe (Miasto Cieszyn), Jan Żarski (Gmina Dębowiec),
Stanisława Figna (Gmina Hażlach),

Urszula Gruszka (Gmina Istebna),
Renata i Edward Postawni (Gmina
Jaworze), Halina Romańska (Gmina
Skoczów), Józef Sikora (Strumień),
Andrzej Piechocki (Miasto Ustroń),
Andrzej Niedoba (Gmina Wisła), Felicjan Szczypka (Gmina Zebrzydowice),
ks. Janusz Sikora (Powiat Cieszyński).
Laureatką Honorowej Złotej Cieszynianki została Danuta Koenig - działaczka kultury z Ustronia.
O laureacie Srebrnej Cieszynianki
z Goleszowa:
Zenon Sobczyk jest współzałożycielem Gminnego koła PTTK ,,Ślimoki”, w którym od 15 lat pełni funkcję
prezesa. Do Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego należy
od 1978 roku. Posiada uprawnienia
Honorowego Przodownika Turystyki
Górskiej na wszystkie góry w Polsce.
W trakcie swojej 36-letniej działalności
turystycznej poprowadził ponad 2000
wycieczek, a z jego inicjatywy zorganizowane były cykliczne imprezy turystyczne, jak Międzynarodowy Marsz
Pamięci, Rodzimy Piknik Turystyczny,
Młodzieżowy Rajd Szkolny ,,Ścieżkami
Spacerowymi Gminy Goleszów’’, Fotograficzny Konkurs Turystyczny i wiele innych.
Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na www.goleszow.pl.
K. Grzybek
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W niedzielę, 10 listopada w Zamku
rycerskim w Dzięgielowie odbyło się partiotyczne wydarzenie zatytułowane „Niepodległa w Dzięgielowie”. Blisko 120 osób wzięło
udział w drugiej edycji imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa.
Wydarzenie rozpoczęło się od spektaklu słowno-muzycznego w wykonaniu
uczniów miejscowej szkoły. Młodzi aktorzy
tańczyli, śpiewali, ale również zapraszali do
siebie osoby bezpośrednio związane z Dzięgielowem. Na scenie, usytuowanej w zabytkowej stajni, pojawili się: Tomasz Tuchowski,
który opowiedział o historii zamku, Ludwika
Czyż i Zofia Fober, które przybliżyły działalność dzięgielowskiego stowarzyszenia, Adam
Żwak, który mówił o budowie miejscowej sali
gimnastycznej oraz dyrektor Katarzyna Bogdał, która przybliżyła współdziałanie ze stowarzyszeniem oraz realizowane projekty.
Na scenie nie mogło zabraknąć miejscowych artystów - Bogdany Zakolskiej i Andrzeja
Macury, którzy swoimi wspomnieniami i wierszami wprowadzili zebranych w chwilę poetyckiej refleksji i zadumy, zaś Zbigniew Eysymontt
pokazał zdjęcia Dzięgielowa i opowiedział
o miłości do tej miejscowości. Pomysłodawcą
i reżyserem wydarzenia artystycznego była
Weronika Glajc, o oprawę muzyczną zadbała
Alina Kubaszczyk, a scenografię przygotowali
pracownicy dziegielowskiej podstawówki.
Śpiewanie 22 pieśni patriotycznych
przy akompaniamencie Krzysztofa Durlowa
(skrzypce) i Joanny Lipowczan-Stawarz (pianino), wykład Mariusza Jaszczurowskiego
na temat tradycji formacji policji na Śląsku
Cieszyńskim, z uwzględnieniem tematyki
odzyskania przez nasz kraj niepodległości, prelekcja Ireny Kwaśny związana z wojną czechosłowacko-polską i urbanistycznym podziałem
Śląska Cieszyńskiego oraz zwiedzanie zamku
dopełniły ten wyjątkowy dzień.
- Serdecznie gratuluję organizatorom spotkania, którzy zaprosili mieszkańców naszej
gminy na uroczyste świętowanie niepodległości. Wspaniała organizacja przedsięwzięcia pokazuje
ogromne zaangażowanie z jakim członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa oraz jego sympatycy podeszli
do tematu spotkania. Dziękuję równocześnie za otrzymane zaproszenie, które przyjęłam z ogromną radością – gratuluje Sylwia Cieślar Wójt Gminy Goleszów.Uroczystości
były również okazją do złożenia podziękowań. Za pomoc
i wsparcie realizacji licznych przedsięwzięć otrzymali je
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, Starosta Powiatu
Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek oraz Prezes Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Sławomira Godek.
W imieniu naszej gminy gratulacje i słowa podziękowania
Panorama Goleszowska listopad 2019
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Niepodległa w Dzięgielowie

dla organizatorów przedsięwzięcia złożył Przewodniczący
Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan.
Współorganizatorami wydarzenia były: Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, KGW i OSP Dzięgielów oraz Zamek rycerski.
Całość prowadził Tomasz Lenkiewicz, zaś inicjatorem
wydarzenia był Jerzy Franek.
„Niepodległa w Dzięgielowie” odbyła się dzięki wsparciu Gminy Goleszów, Powiatu Cieszyńskiego, Fundacji Orlen
w ramach projektu „Dar serca” oraz Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie”.
Więcej zdjęć znajduje się na www.goleszow.pl i www.ox.pl.
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FC Międzyświeć najlepszą drużyną goleszowskiej ligi
stając z okazji, chcę również serdecznie podziękować za pomoc wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację naszej Ligi Orlikowej, bo to
dzięki Wam możliwe było szczęśliwe
zakończenie rozgrywek. W szczególności chcę podziękować działaczom LKS Goleszów za zapewnienie
odpowiedniego zaplecza rozgrywek,
panu dyrektorowi Przemysławowi
Misiarzowi za pomoc w organizacji
wszystkich spotkań oraz sędziom za
obowiązkowość, a także opiekę nad
zawodnikami i sprzętem - podkreśliła
wójt Sylwia Cieślar.
Finalnie po 72 rozegranych
meczach, trwających łącznie 3600
minut, swoje zwycięstwo mogli
świętować piłkarze FC Międzyświeć.
Drugą lokatę zdobyła drużyna Goleszowa, a trzecie miejsce przypadło
piłkarzom CDF. Kolejne miejsca zaję-
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li: Canea, Nieckarz Team, Cisownica,
Ognioodporni, Oldboy oraz Immortal Boys.
Tytuł najlepszego strzelca ligi
przypadł w tym roku Leszkowi Krajewskiemu (FC Międzyświeć), który
swoją celnością wyraźnie przyczynił
się do zdobycia tytułu najlepszej drużyny rozgrywek. Najlepszego bramkarza ligi wybrano w głosowaniu
ankietowym. Decyzją zawodników
i sędziów na miano najtrudniejszego
do pokonania strażnika bramki zasłużył Grzegorz Fatalski (Immortal Boys).
Rozgrywki odbywające się na
goleszowskim boisku „Orlik” trwały
od kwietnia do października 2019 r.
Zostały one zorganizowane i sfinansowane przez Gminę Goleszów. Patronat medialny nad wydarzeniem objął
portal internetowy ox.pl.
UG

fot. K. Grzybek

W sobotę, 26 października
w Goleszowie odbyło się uroczyste
zakończenie rozgrywek odbywających się w ramach Goleszowskiej
Ligi Szóstek Piłkarskich 2019. Najlepsze drużyny oraz najskuteczniejsi zawodnicy odebrali z rąk wójta
Sylwii Cieślar pamiątkowe puchary,
dyplomy oraz nagrody.
Ostatnią, 18. kolejkę meczy rozegrano 17 października na terenie
kompleksu sportowego „Moje boisko
-Orlik 2012” w Goleszowie. Emocje
towarzyszyły zawodnikom i kibicom
aż do ostatnich rozgrywek, gdyż sytuacja w tabeli była bardzo wyrównana.
O tytuł najlepszej drużyny walczyło 9 drużyn z całego powiatu, a 107
zawodników strzeliło w sumie 756
bramek w 72 meczach.
W spotkaniu podsumowującym
rozgrywki ligi uczestniczyła również
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar,
która przywitała zawodników oraz
wręczyła nagrody indywidualne i drużynowe.
- Mam dziś wielką przyjemność
być z Państwem na uroczystym zakończeniu Goleszowskiej Ligi Szóstek
Piłkarskich. Cieszy mnie, że rozrywki
odbywające się już od lat na terenie
naszej gminy przyciągają do nas tak
liczną grupę miłośników tej odmiany
piłki nożnej. Jest to możliwe dzięki
Państwa pasji, która przekłada się na
promocję zdrowego stylu życia, a przy
okazji także naszej gminy. Wszystkim zawodnikom dziękuję za ogromne zaangażowanie, dzięki któremu
kolejne rozgrywki można uznać za
wyjątkowe i niezwykle udane. Korzy-

Skład, przygotowanie do druku i druk:
Wydawnictwo ARKA
ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn
www.arkadruk.pl
Projekt graficzny winiety Panoramy
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka,
Cieszyn, www.arkadruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie m. in. prawo ich
skracania i opracowywania redakcyjnego.

Wszystkie wydania gazety w wersji
elektronicznej znajdują się na stronie:
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska
Materiały do następnego numeru
można dostarczać do 10 grudnia 2019 r.
Dostarczone po tym terminie zostaną
umieszczone w następnym wydaniu
gazety.
Zdjęcie na okładce: gminne przedszkola
i szkoły
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Zaproszenie na Gminne Świętowanie
Święta Bożego Narodzenia
zbliżają się wielkimi krokami!
Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców
gminy Goleszów na uroczyste rozświetlenie choinki oraz
wspólne kolędowanie.
Dwudniowa impreza, której
towarzyszyć będą występy artystyczne oraz bożonarodzeniowy
jarmark, odbędzie się w sobotę
i niedzielę, 7 i 8 grudnia na placu
przed Urzędem Gminy w Goleszowie.
Uroczyste
rozświetlenie
choinki w towarzystwie Świętego Mikołaja oraz Aniołków rozpocznie się w sobotę, 7 grudnia
o godz. 16:00. Część artystyczna odbędzie się w ogrzewanym
namiocie przy Urzędzie Gminy,
gdzie zaprezentują się uczniowie
z partnerskiej gminy Wędrynia,
a także przedszkolaki i uczniowie
z gminnych placówek oświatowych, którzy zaprezentują kolędy
oraz występy artystyczne przygotowane specjalnie na tę okazję.
Dla najmłodszych mieszkańców
gminy Goleszów przewidziany
został słodki poczęstunek! Finalnym wydarzeniem tego dnia
będzie rozświetlenie choinki.
Drugiego dnia, tj. w niedzielę,
8 grudnia zapraszamy na wspólne kolędowanie, które rozpocznie się o godz. 16:00 w namiocie
rozstawionym przy Urzędzie
Gminy w Goleszowie. Oprócz
wspólnego kolędowania w programie imprezy zaplanowano
także występy chórów działających na terenie gminy Goleszów.
Nieco wcześniej, bo o godz.
11:00 rozpocznie się świąteczny jarmark, na którym wystawiane zostaną
upominki, rękodzieło, ozdoby świąteczne i zabawki przygotowane przez
lokalnych artystów i uczniów szkół
podstawowych. Organizatorzy imprezy zapraszają także do skorzystania ze
świątecznych stoisk gastronomicznych.
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Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Goleszów,
by odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia rozpocząć wspólnie przy choince, z najpiękniejszymi kolędami, do
których tekst wyświetlany będzie na
ekranie.
UG

Sprzedaż ryb
Towarzystwo Wędkarskie „TON”
w Goleszowie informuje, że w dniach:
20.12.2019 r. (piątek), w godz.
10.00 – 20.00, 21.12.2019 r. (sobota),
od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów
ryb na terenie łowiska „Ton” prowadzona
będzie sprzedaż KARPIA oraz innych
gatunków ryb, z możliwością ich
wypatroszenia w miejscu zakupu.
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SP Bażanowice
Przedszkole – Bażanowice

Przedszkole – Cisownica

SP Cisownica

SP Dzięgielów
Przedszkole – Dzięgielów

Przedszkole – Goleszów

SP Goleszów

