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Podsumowanie roku w gminie Goleszów

Dożynki 2019

w Kisielowie. Tę inwestycję drogową
zasiliła z kolei dotacja z budżetu województwa śląskiego. Ponadto niedawno zakończyły się roboty drogowe
związane z ułożeniem nowej warstwy
asfaltu i montażem systemu drenującego na ul. Długiej w Puńcowie. Udało się również przeprowadzić remont
500-metrowego odcinka ul. Jana Ożany w Cisownicy, a w ramach przyjętego planu zmodernizowane zostały
także gminne odcinki dróg na ulicach:
Pawła Łyżbickiego w Cisownicy, Pod
Chełmem w Goleszowie oraz Miodowej w Lesznej Górnej. Przed końcem
roku udało się także zakończyć prace
na ul. Górskiej w Goleszowie oraz ul.
Różanej, gdzie w odpowiedzi na liczne
prośby mieszkańców wykonana została mijanka umożliwiająca bezpieczny
przyjazd samochodów w tym miejscu.
W 2019 r. udało się również pozyskać
środki rządowe w wysokości 150 tys.
złotych na utworzenie w gminie Klubu
Seniora. Miejsce spotkań i wspierania
aktywności najstarszych mieszkańców
będzie działało w wyremontowanej
strażnicy OSP w Bażanowicach od
przeszłego roku.
Inwestycje i zmiany dotyczyły
również Urzędu Gminy w Goleszowie.

Od kilku miesięcy w goleszowskim
urzędzie można bowiem obserwować modyfikacje w najistotniejszych
z punktu widzenia mieszkańców referatach Urzędu Gminy. I tak oto na
parterze urzędu zlokalizowane zostały biura, w których obywatele mogą
załatwić najważniejsze sprawy.
Kolejne plany inwestycyjne gminy
Goleszów wychodzą daleko w przyszłość. W trakcie ostatnich sesji Rady
Gminy Goleszów przyjęte zostały dwie
ważne uchwały zaproponowane przez
wójt Sylwię Cieślar. Pierwsza dotyczyła
przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego Aglomeracja
Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. Jego członkowie będą ubiegać się
wspólnie o nowe środki finansowe,
umożliwiając sfinansowanie realizacji
najpilniejszych i wymagających znacznych nakładów finansowych inwestycji. Druga uchwała dotyczyła wyrażania zgody na wyznaczenie aglomeracji
Goleszów, która, po spełnieniu niezbędnych wymagań, ujęta zostanie
w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
- Gmina Goleszów była jedną
z ostatnich gmin w powiecie cie-

fot. T. Lenkiewicz

Koniec roku to idealny czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się może
naprawdę wiele, szczególnie, gdy na
początku mijającego roku wyznacza
się ambitne cele, zakładające wielokierunkowy rozwój i długo oczekiwane zmiany.
- Mijający rok w gminie Goleszów
był intensywny pod wieloma względami. Był to bowiem czas wielu modernizacji, zmian i realizacji nowych
inicjatyw. Wymagały one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania środków finansowych, jak również wykorzystania pojawiających się
szans rozwojowych. Wiele z nich już
dziś udało się zrealizować, a pozostałe
są nadal w realizacji, przez co na ostateczne efekty przyjdzie nam jeszcze
poczekać - mówi Sylwia Cieślar, Wójt
Gminy Goleszów.
We wszystkich zrealizowanych zadaniach ważne było, by w miarę możliwości odwoływać się do zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając
tym samym gminny budżet. Od stycznia na terenie gminy Goleszów zrealizowanych zostało w sumie 20 inwestycji infrastrukturalnych, których
wartość wyniosła blisko 5 mln złotych,
a znaczna część tej kwoty pochodziła
ze źródeł zewnętrznych.
Wśród najważniejszych inwestycji
drogowych warto wymienić modernizację ul. Osiedlowej w Goleszowie
Równi, gdzie oprócz wykonania nowej
nawierzchni udało się także wykonać
kanalizację deszczową oraz utwardzić
pobocza. Łączny koszt tego zadania
wyniósł ponad 2,2 mln zł, z czego ponad połowę kosztów dofinansowano
ze środków zewnętrznych. Końca dobiegły także prace związane z kompleksową przebudową 400 m ul. Stromej

Ulica J. Ożany w Cisownicy przed i po remoncie
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Otwarcie Zielonej pracowni w SP Goleszów

w Kolarstwie Szosowym Masters i Cyklosport, w których udział wzięło blisko
200 zawodników z całej Polski.
W obszarze głównych działań gminy leży również dbałość o wysoki poziom oświaty. W gminnych szkołach
podstawowych prowadzone są zajęcia
dodatkowe realizowane ze środków
własnych oraz zewnętrznych źródeł.
Środki zewnętrzne stały się podstawą
do realizacji projektu „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”,
z którego skorzystało już ponad 240
uczniów goleszowskich podstawówek.
W 2019 roku Gmina Goleszów otrzymała również dofinansowanie na realizację projektu „Zielona pracownia
w SP w Goleszowie - Zielony zakątek”,
dzięki któremu od września działa nowoczesna i w pełni wyposażona ekopracownia ułatwiająca naukę przedmiotów ścisłych. Dzięki odnowionym
kontaktom międzynarodowym udało
się doprowadzić do wymiany szkolnej,
w ramach której młodzież z Niemiec
wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkół
z gminy Goleszów wspólnie uczestniczyła w wyjazdach, warsztatach
i lekcjach. Z kolei w ramach dbałości
o naukę i stały rozwój dorosłych
mieszkańców realizowany był wspólny projekt gminy Goleszów oraz Sto-

warzyszenia Miłośników Dzięgielowa
„Obywatel.IT”. Warto zaznaczyć, że
sprzęt zakupiony w jego ramach został
przekazany do użytku uczniom Szkoły
Podstawowej w Dzięgielowie.
Do końca tego roku realizowany jest
także transgraniczny, polsko-czeski projekt „Kultura bez granic”. Dzięki środkom pozyskanym w ramach funduszu
mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński udało zakupić się halę namiotową i zorganizowano szereg wspólnych
wydarzeń kulturalnych, takich jak:
„Dni Gminy Goleszów”, „Pożegnanie
lata”, „Spotkanie artystów i twórców
z Goleszowa i Wędryni”, „Wędryński
Karnawał”, „Olimpiadę gmin partnerskich” „Dzień Seniora” oraz „Gminne
Świętowanie”. W ramach tego ostatniego wydarzenia odbyło się, zainicjowane w tym roku przez wójt Sylwię
Cieślar, uroczyste rozświetlenie choinki.
Wymienione projekty, inicjatywy
i realizacje to dopiero początek zmian
wprowadzanych w gminie Goleszów.
- Zdaję sobie sprawę, że potrzeby
naszej gminy są dużo większe, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok po kroku realizowane będą
kolejne zadania i inwestycje, które
służyć będą wszystkim mieszkańcom
gminy - podsumowuje Sylwia Cieślar.

fot. T. Lenkiewicz

szyńskim, która nie posiada wyznaczonej aglomeracji, co uniemożliwiało nam m.in. ubieganie się
o zewnętrzne, w tym unijne środki finansowe na rozbudowę sieci
kanalizacji. Okazja do utworzenia
aglomeracji pojawiła się latem br.,
kiedy to ogłoszony został VI nabór.
Wszystkie wymagane uzgodnienia
w tym temacie zostały do tej pory
pozytywnie zaopiniowane - wyjaśnia wójt gminy Sylwia Cieślar.
Gmina, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, dba również
o dobrą współpracę ze służbami pożarniczymi. Środki w wysokości ponad 450 tys. zł przeznaczone zostały
na utrzymanie gotowości bojowej
i remonty. Ponadto w 2019 r. z inicjatywy Gminy Goleszów udało się
także pozyskać dofinansowanie na
zakup nowego wozu bojowego OSP
w Bażanowicach. W sumie wartość
otrzymanego wsparcia wyniosła
200 000 zł.
Urząd aktywnie współpracuje także
z organizacjami pozarządowymi, dzięki
czemu na jej terenie udaje się realizować m.in. międzynarodowe turnieje
szachowe, warsztaty edukacyjne, popularne gminne dożynki, turnieje pożarnicze, imprezy biegowe oraz rowerowe. Nie mniej istotne są działania na
rzecz rozwoju kultury fizycznej i wspomaganie klubów sportowych, działających na terenie gminy.
Oprócz udzielania dotacji na prowadzenie ich działalności statutowej
władze gminy wspierają zawodników,
a także zabiegają o współorganizację
zawodów sportowych mających rangę Mistrzostw Polski. Jednym z ostatnich przykładów efektów tych starań
były udane Górskie Mistrzostwa Polski

Ulica Górska w Goleszowie przed i po remoncie
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Zmiany w naliczaniu podatków
W związku ze zmianami dokonanymi w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek położonych na terenie
Gminy Goleszów (ewidencja gruntów
i budynków), wprowadzonymi przez
Starostę Cieszyńskiego, dokonane zostaną korekty w naliczaniu podatku
od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.
Zmiany w naliczaniu podatku od
nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego są efektem przeprowadzonej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie
aktualizacji użytków gruntowych oraz
uzupełnienia danych ewidencyjnych
dotyczących budynków i lokali.
- Z uwagi na wiele pytań i uwag
mieszkańców gminy Goleszów chciałabym zaznaczyć, iż modernizacja ewidencji gruntów i budynków była działaniem niezależnym od władz gminy,
a zatem na jej efekty gmina nie miała

wpływu – wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt
Gminy Goleszów.
W wielu przypadkach naniesione
korekty oznaczają zmiany klasyfikacji
gruntów, co jest zauważalne przede
wszystkim w przypadku terenów nieruchomości nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie klasyfikacja gruntów
pod zabudowaniami została zmieniona
z gruntów rolnych zabudowanych na
tereny zabudowy mieszkalnej (nieruchomości) podlegające opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości.
Przy ustalaniu wysokości podatków
od nieruchomości Urząd Gminy w Goleszowie zobowiązany jest korzystać
ze wspomnianej wcześniej ewidencji
gruntów i budynków, którą zarządza
Starosta Cieszyński, do czego zobowiązuje art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), w którym
czytamy, iż „Podstawę planowania go-

spodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
oznaczania nieruchomości w księgach
wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią
dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków”.
Informacja o wyłożeniu do wglądu
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Cieszynie projektu operatu opisowo-kartograficznego złożonego z: rejestru
gruntów, rejestru budynków, kartotek
budynków i lokali, mapy ewidencyjnej
oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych znalazła się na naszej stronie
internetowej.
Wszelkie wątpliwości, zapytania
oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów prosimy kierować
bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Cieszynie - Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru, ul. Szeroka 13,
tel. 33 4777144.
UG

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10

• Deklaracje śmieciowe – wew. 28
• Wycinka drzew – wew. 36
• Decyzje środowiskowe –
wew. 43
• Drogi, odśnieżanie
(ul. Zakładowa 12) – wew. 80, 81
• Gospodarka nieruchomościami,
mieszkania komunalne
(ul. Zakładowa 12) – wew. 83
• Cmentarze/pogrzeby
(ul. Zakładowa 12) – wew. 82
• Promocja, sport, organizacje
pozarządowe, Panorama
Goleszowska, (ul. Zakładowa 12)
– wew. 85,
• GOPS, ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 05 17
• GOK, ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 05 21
• Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 22
• Centrum Usług Wspólnych
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 36 32
• Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 99 28 wew. 18.

UWAGA!

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

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

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

• Biuro podawcze – wew. 29, 30
• Sekretariat Wójta – wew. 20
• Przyjmowanie stron przez
Wójta prosimy uzgodnić w
sekretariacie – wew. 20
• Urząd Stanu Cywilnego –
wew. 31
• Dowody i ewidencja ludności –
wew. 47
• Zaświadczenia dotyczące
podatków, zmiany właściciela
nieruchomości – wew. 25
• Inwestycje gminne – wew. 45
• Planowanie przestrzenne –
wew. 22, 32
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Uprzejmie informujemy, że
24 grudnia (Wigilia) Urząd Gminy
Goleszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług
Wspólnych, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Ważne informacje
W Wigilię informację na temat
zgonów można przekazywać telefonicznie, pod numerem telefonu 662
090 631, w godzinach od 8:00 do
13:00.
27, 28 i 30 grudnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) będzie nieczynny.
31 grudnia (Sylwester) Urząd Gminy w Goleszowie, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Centrum Usług
Wspólnych będą otwarte do godz.
13.00. Nieco dłużej, bo do godziny
16:00 czynny będzie Gminny Ośrodek
Kultury. W ostatnim dniu roku całkowicie zamknięta będzie z kolei Gminna Biblioteka Publiczna.
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Zimowe utrzymanie drógTytuł
w sezonie
artykułu
2019/2020 na terenie gminy
Już wkrótce warunki atmosferyczne mogą spowodować konieczność uruchomienia odpowiednich działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa
na drogach przebiegających przez gminę Goleszów.
W drodze postępowania przetargowego wyłonione

zostały już firmy, które zajmą się odśnieżaniem dróg we
wszystkich sołectwach gminy Goleszów.
Komu zgłosić ewentualne uwagi i sytuacje wymagające reakcji w ramach zimowego utrzymania dróg? Poniżej
przedstawiamy przydatne informacje w tym zakresie.

Sołectwo

Podmiot odpowiedzialny za zimowe
utrzymanie dróg

Bażanowice

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

Cisownica

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

Dzięgielów

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

Godziszów

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 Godziszowa
Beata Jaworek, tel. 607 842 161

Goleszów
Dolny

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 Goleszowa Dolnego
Karol Alkier, tel. 785 725 170

Goleszów
Górny

Gmina Goleszów (Gmina nie
startowaław przetargu, ale będzie
wykonywała zimowe utrzymanie
dróg na terenie Goleszowa Górnego)

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy Urzędu
Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Goleszowa Górnego
Andrzej Czermak, tel. 506 588 492

Goleszów
Równia

Instalatorstwo Elektryczne Lazar
Mirosław, ul. Wiejska 23, Goleszów

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy Urzędu
Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Goleszowa
Równi Leszek Staś, tel. 663 753 939

Kisielów

SZAFARZ DANIEL Przedsiębiorstwo
Usługowo–Handlowe „RAJGRASS”,
ul. Jelenica 82, Ustroń

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy Urzędu
Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Kisielowa
Karol Szostok, tel. 605 426 042

Kozakowice

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 Kozakowic
Krzysztof Kohut, tel. 724 453 997

Leszna Górna

SZAFARZ DANIEL Przedsiębiorstwo
Usługowo–Handlowe „RAJGRASS”,
ul. Jelenica 82, Ustroń

- w godzinach pracy urzędu: Referat Drogowy Urzędu
Gminy Goleszów, tel. 33 479 05 10, wew. 80 i 81
- po godzinach pracy urzędu: Sołtys Lesznej Górnej
Anna Jaworska, tel. 515 590 423

Puńców

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 Puńcowa
Andrzej Ernst, tel. 600 237 004
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Komu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi?
- 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
- 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. 697 814 978
- 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
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Spotkanie artystów i twórców
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Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

fot. T. Lenkiewicz

W sobotę, 30 listopada w namiocie rozstawionym przy Urzędzie
Gminy w Goleszowie odbyło się
transgraniczne „Spotkanie artystów i twórców z gminy Goleszów
i Wędrynia”, w którym licznie udział
wzięli mieszkańcy oraz zaproszeni
goście. Po gminnych dożynkach oraz
pożegnaniu lata spotkanie artystów
i twórców z partnerskich gmin było
kolejnym wydarzeniem odbywającym się w ramach projektu Kultura
bez granic / Kultura bez hranic.
Transgraniczne, polsko-czeskie
spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nagród w konkursie plastycznym
„Jesień za oknem” zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury. Dyplomy i nagrody rzeczowe najmłodszym mieszkańcom naszej gminy
wręczyli wójt Sylwia Cieślar oraz
dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska.
W kategorii 3-4 lat pierwsze miejsce
zdobyła Urszula Kojs, drugie Antoni
Galej, a trzecie Matylda Pala. Wyróżnienia otrzymali: Martyna Łyżbicka,
Mateusz Cziommer, Oliwia Zawada.
W grupie dzieci w kategorii wiekowej
od 5 do 6 lat najlepszy okazał się Dawid Soból, który wyprzedził Nikodema Chrapka i Lenę Cieślar. Wyróżnienia trafiły także do Hanny Poloczek,
Marleny Jaworskiej oraz Soni Zabraniak. W ostatniej kategorii wiekowej
(7-9 lat) pierwsze miejsce zajął Tymoteusz Galej, drugie Wiktoria Gajdzika,
a trzecie Miriam Cieślar. Z kolei wyróżnienia otrzymali Tymoteusz Cis,
Uliana Dubniuk, Adam Pajestka oraz
Jerzy Szarzec.
Następnie na scenie zaprezentowali się polscy i czescy artyści. Przed
publicznością wystąpili: Zespół Regionalny „Czantoria” z Lesznej Górnej,
Noemi & Filip Macura z Czech, Zespół
Śpiewaczy „Przocielki” z Cisownicy
oraz Zespół „Drnkalisti” z Czech. Pomiędzy występami artystów na scenie pojawiali się lokalni poeci, którzy
recytowali swoje wiersze. A byli to:
Paweł Małysz, Albin Klimczak, Teresa Waszut, Krystyna Morys-Grochal,
Andrzej Macura, Zenon Sobczyk
i Henryk Pasterny. W ogrzewanym
namiocie, w którym odbyła się polsko-czeska impreza, uczestnicy mogli
również podziwiać rękodzieło, obra-

Występ Zespołu Regionalnego Czantoria

zy, wydawnictwa oraz pasje mieszkańców goleszowskiej gminy. Swoją
twórczością podzielili się: Andrzej
Pilch z Cisownicy (drewniane zabawki), Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy (wydawnictwa, rękodzieło),
Alina Giecek z Cisownicy (rękodzieło),
Krystyna Małysz z Goleszowa (rękodzieło), Albin Klimczak z Goleszowa
(zdjęcia, obrazy, rzeźby w arbuzach),
Weronika Paw z Dzięgielowa (obrazy), KGW Dzięgielów (rękodzieło),
Adam Krzywoń z Goleszowa (bonsai).
- Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom artystyczno-twórczego spotkania, które odbyło się
w Goleszowie, a w którym udział,
oprócz twórców naszej gminy, wzięli
także nasi przyjaciele z partnerskiej
gminy Wędrynia. Sobotnim wydarzeniem udowodniliśmy, iż dorobek artystyczny i twórczy po obu stronach
granicy jest niezwykle bogaty i zróżnicowany, co w projektach takich, jak

Kultura bez granic / Kultura bez hranic ma ogromne znaczenie i stanowią ogromną wartość. Dziękuję także
organizatorom oraz koordynatorom
projektu, dzięki którym kolejny raz
mogliśmy spotkać się w ogrzewanym
namiocie w centrum naszej gminy –
dziękuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy
Goleszów.
Wydarzenie, które poprowadziła
Lidia Lankocz, odbyło się w ramach
projektu Kultura bez granic / Kultura bez hranic współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów
Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk
Cieszyński, w ramach programu Interreg V-A CZ-PL. Patronat medialny
nad wydarzeniem objął portal www.
gazetacodzienna.pl.
Więcej zdjęć można zobaczyć
na www.goleszow.pl.
UG
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W czwartek, 5 grudnia w Wędryni odbyło się czesko-polskie „Śpiewanie z Mikołajem przy choince”.
Wydarzenie, które odbyło się w wędryńskim parku, rozpoczęło się od
uroczystego rozświetlenia choinki
i występów szkolnych chórów.
Kolędy i pastorałki wykonali
uczniowie z polskiej i czeskiej szkoły
z Wędryni oraz przedstawiciele naszej
gminy - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie i z Bażanowic,
którzy zaśpiewali „Gwiazdo świeć, kolędo leć”, „Pierwsza gwiazda” i „Gdy
zapada grudniowa noc”. Po występie
naszych uczniów na uroczystości przyjechał św. Mikołaj wraz z aniołkami i
diabełkami. Wyjątkowy gość przywitał
wszystkich uczestników i zaprosił do
wspólnego odśpiewania kolędy „Cicha noc”, którą częściowo po polsku i
czesku zaśpiewało blisko 600 uczestników wspólnego „Śpiewania z Mikołajem przy choince”. Po części artystycznej najmłodsi uczestnicy spotkania
otrzymali prezenty od św. Mikołaja.
- Chciałabym podziękować naszej zaprzyjaźnionej gminie Wę-

fot. T. Lenkiewicz

Wspólne śpiewanie i rozświetlenie choinki w Wędryni

Przedstawiciele Gminy Goleszów z Mikołajem w Wędryni

drynia za zaproszenie do udziału
w przedświątecznym spotkaniu,
a także uczniom z goleszowskich
szkół, którzy pod opieką Katarzyny
Bogdał, Aliny Kubaszczyk, Doroty Gaś i Marioli Marszałek godnie
reprezentowali naszą gminę na
wspólnym, polsko-czeskim wydarzeniu – dziękuje Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.

„Śpiewanie z Mikołajem przy
choince” w Wędryni odbyło się
w ramach projektu Kultura bez granic / Kultura bez hranic współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego za
pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregion Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński, w ramach programu
Interreg V-A CZ-PL.
TL

W piątek, 13 grudnia na parterze goleszowskiego Urzędu Gminy
stanęła choinka. Jej ustrojenie powierzone zostało przedszkolakom
z Przedszkola Publicznego w Goleszowie, które przyjęły zaproszenie wójt
gminy Sylwii Cieślar i ochoczo przystąpiły do pracy!
W strojeniu choinki w goleszowskim urzędzie gminy wzięło udział
16 dzieci z najstarszych grup goleszowskiego przedszkola. Towarzyszyły im opiekunki - Urszula Juroszek
i Barbara Chwastek, a także dyrektor
przedszkola Magdalena Drózd.
- Mam nadzieję, że wspólne strojenie choinki z udziałem najmłodszych mieszkańców naszej gminy
stanie się nową tradycją w Goleszowie. Był to bowiem wspaniale spędzony czas, pełen radości i uśmiechu,
a dziecięca radość ze strojenia bożonarodzeniowego drzewka udzieliła się wszystkim - komentuje wizytę

fot. K. Grzybek

Choinka w urzędzie ustrojona przez przedszkolaków

przedszkolaków Sylwia Cieślar – Wójt
Gminy Goleszów.
Strojeniu choinki towarzyszyło
śpiewanie kolęd oraz poznawanie
Urzędu Gminy. Mali mieszkańcy naszej gminy odwiedzili bowiem wybrane biura goleszowskiego urzędu,
by na koniec zasiąść w sali sesyjnej
Urzędu Gminy, gdzie czekał na nich
słodki poczęstunek.
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- Raz jeszcze dziękuję wszystkim
przedszkolakom oraz ich opiekunom
za pomoc i niecodzienne odwiedziny.
Jestem przekonana, iż zaangażowanie
włożone w strojenie choinki w Urzędzie Gminy pozwoli wielu odwiedzającym nasz urząd gościom poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia – dodaje wójt gminy.
UG
7

7 i 8 grudnia w Goleszowie odbyło się Gminne Świętowanie, które
skupione było wokół przygotowań
do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a także radości i poczucia
wspólnoty, z jakimi dla wielu z nas
kojarzą się święta.
Przygotowania rozpoczęły się
od wizyty św. Mikołaja, który do
gminy Goleszów przybył w sobotę,
a okazją do spotkania było uroczyste
rozświetlenie choinki. Nim jednak
symbol świąt Bożego Narodzenia rozjaśnił plac przy Urzędzie Gminy, przed
mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi wystąpili artyści z goleszowskich
przedszkoli i szkół, a także najmłodsi członkowie Zespołu Pieśni i Tańca
„Goleszów” i goście z partnerskiej
gminy Wędrynia.
- Witam serdecznie wszystkich
Państwa na rozpoczęciu gminnego świętowania, które już za chwilę
skoncentruje się wokół występów
niezwykle utalentowanych młodych
artystów. Wprowadzą oni nas w świąteczny nastrój, który z pewnością towarzyszyć nam będzie przez całe dzisiejsze popołudnie i wieczór. Cieszę się,
iż skorzystali Państwo z naszego zaproszenia, mając nadzieję, że spędzony czas dostarczy Państwu kojącego
wytchnienia i chwil radości, z którymi
kojarzy się nam czas oczekiwania na
Boże Narodzenie – witała uczestników
sobotniego świętowania Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
Sobotnie wydarzenie rozpoczęli
młodzi artyści z goleszowskiego przedszkola, którzy zaprezentowali program
artystyczny przygotowany przez Barbarę Chwastek i Urszulę Juroszek. Tuż
po nich na scenie usytuowanej w namiocie, rozstawionym przy Urzędzie
Gminy, świąteczny układ taneczny
do piosenki „Halleluja” przedstawiły dzieci z Punktu Przedszkolnego
w Puńcowie przy Szkole Podstawowej
w Dzięgielowie. Swój autorski popis
przygotowywały pod okiem Joanny
Czyż-Zahradnik i Małgorzaty MrózSobel. Umiejętności wokalne zaprezentowały także „Promyczki”, czyli
zespół wokalny działający przy parafii
ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie, pod dyrekcją Kariny Chwastek-Kamieniorz i akompaniamencie Aliny
8

fot. Vifi.pl

artykułu w Goleszowie!
Udane GminneTytuł
Świętowanie

Kubaszczyk. Na scenie wystąpili również uczniowie ze Szkół Podstawowych
w Goleszowie, Dzięgielowie i Bażanowicach. Występy uczniów z Goleszowa
i Dzięgielowa przygotowała Alina
Kubaszczyk, zaś z Bażanowic dyrektor Dorota Gaś i Mariola Marszałek.
W programie imprezy nie mogło zabraknąć występu dzieci z polskiej szkoły
w Wędryni. Ich prezentacja była częścią
projektu „Kultura bez granic / Kultura
bez hranic”, w ramach którego zorganizowane zostało Gminne Świętowanie
w Goleszowie. Sobotni program artystyczny zakończył śpiew Zespołu Pieśni
i Tańca „Goleszów”, który przygotowywał się pod okiem Szymona Staniszewskiego oraz Barbary Rybczyk. Punktem
kulminacyjnym pierwszego dnia imprezy było rozświetlenie choinki oraz wizyta św. Mikołaja, który w towarzystwie
aniołków i diabełków rozdał prezenty
najmłodszym mieszkańcom-uczestnikom Gminnego Świętowania. Na przybyłych gości czekała także atrakcja w postaci darmowej fotobudki, dzięki której
możliwe było uwiecznienie niezwykłych
uśmiechów towarzyszących wszystkim
uczestnikom.
Drugi dzień Gminnego Świętowania rozpoczął się od świątecznego jarmarku z udziałem lokalnych artystów
i uczniów szkół podstawowych. Towarzyszył zaplanowanemu na ten dzień
wspólnemu kolędowaniu. Cieszący
się ogromnym zainteresowaniem jarmark był okazją do zaopatrzenia się w
wyjątkowe prezenty i dekoracje świąteczne, zaś wspólne kolędowanie do
wzmocnienia poczucia wspólnoty.
- Wielowiekowa tradycja śpiewania kolęd stwarza wyjątkową, niemalże magiczną atmosferę, zbliża do

siebie ludzi oraz daje radość ze spotkania. Umożliwia także odłożenie
na bok wszelkich problemów, trosk
i waśni, które zbierane przez cały rok,
mają szansę znaleźć swoje pozytywne
rozwiązanie, jednocząc nas wszystkich
niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii – mówiła
w powitalnym przemówieniu Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Zaproszenie do wspólnego kolędowania przyjęły chóry działające na
terenie gminy Goleszów, a wśród nich:
chór z Kościoła Św. Trójcy w Bażanowicach pod batutą Joanny Sikory, Schola działająca przy Rzymskokatolickiej
Parafii Św. Michała Archanioła w Goleszowie prowadzona przez Weronikę
Glajc, Chór „Gloria” działający przy
Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała
Archanioła w Goleszowie, pod batutą
Ewy Wigezzi-Skałki, połączone Chóry Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Goleszowie, którymi dyrygowała
Jolanta Pecold przy akompaniamencie Małgorzaty Konarzewskiej, Chór
Kameralny Parafii Św. Jerzego w Puńcowie, dyrygowany przez Tomasza
Piwko. Do wspólnego kolędowania zaproszono również Chór „Magnificat”
działający przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mateusza w Ogrodzonej, którego szeregi zasilają mieszkańcy gminy
Goleszów, a który prowadzi Karolina
Polok-Wróbel.
Kolędowanie zwieńczone zostało wspólnym występem chórzystów
i uczestników świątecznego spotkania,
którzy przy akompaniamencie Joanny
Sikory zaśpiewali jedną z najstarszych
polskich kolęd. Gminne Świętowanie
zakończone zostało pokazem Teatru
Ognia Inferis.
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Udane GminneTytuł
Świętowanie
artykułu w Goleszowie!

fot. K. Grzybek

Gminne Świętowanie odbyło się
w ramach projektu „Kultura bez granic / Kultura bez hranic”, realizowanego wspólnie z gminą Wędrynia ze
środków Euroregionu Śląsk Cieszyński
w ramach mikroprojektu dofinansowanego z programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska. Patronat
medialny nad dwudniowym wydarzeniem objęli: ox.pl, Beskidzka24.pl, gazetacodzienna.pl, vifi.pl i „Głos Ziemi
Cieszyńskiej.” Gminne Świętowanie
poprowadzili: Tomasz Lenkiewicz oraz
Lidia Lankocz.
Gmina Goleszów serdecznie dziękuje Radosławowi Sikorze i Nadleśnictwu Ustroń za bezpłatne przekazanie
choinek.
UG

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z wizytą w Dzięgielowie
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Po spotkaniu z siostrami diakonisami na czele z siostrą
przełożoną Ewą Cieślar, pensjonariuszami dzięgielowskiego
domu opieki, a także ks. dyrektorem Markiem Londzinem,
dyrektorem Adamem Pastuchą, ks. Emilem Gajdaczem
i jego małżonką oraz wójt Sylwią Cieślar Marszałek Senatu wyruszył w dalszą część podróży po Śląsku Cieszyńskim,
która, oprócz gminy Goleszów, obejmowała także wizytę
w Cieszynie oraz Wiśle. Przed wyjazdem z Dzięgielowa
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki dokonał wpisu do księgi
pamiątkowej Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”.
Na zakończenie wizyty na Śląsku Cieszyńskim Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaprosił na spotkanie lokalnych samorządowców, których wielokrotnie zapewniał
o swojej gotowości i chęci do współpracy. W spotkaniu uczestniczyli także wójt oraz radni gminy Goleszów.
W wizycie na Śląsku Cieszyńskim marszałkowi Grodzkiemu towarzyszył biskup Adrian Korczago.
TL

fot. T. Lenkiewicz

W środę, 11 grudnia Marszałek Senatu Tomasz Grodzki
odwiedził Śląsk Cieszyński, by spotkać się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jednodniowa wizyta rozpoczęta w Ustroniu, obejmowała także
spotkanie z siostrami diakonisami z Diakonatu Żeńskiego
„Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz pensjonariuszami Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”.
Spotkanie z diakonisami było okazją do zapoznania Marszałka Senatu z historią założonego w 1923 roku Diakonatu
Żeńskiego „Eben-Ezer” oraz działającego od lat 80. ubiegłego wieku Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”, działającymi w Dzięgielowie. Marszałek wyraził ogromny podziw dla
działań podejmowanych każdego dnia przez siostry i osoby świeckie sprawujące opiekę nad podopiecznymi domu
opieki „Emaus”. Pierwsza wizyta Tomasza Grodzkiego była
także okazją do zadeklarowania przez niego, iż jako marszałek dbać będzie o to, by Senat nie zapominał, iż ma być
otwarty na potrzeby i oczekiwania wszystkich Polaków.
Na spotkaniach z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim Urząd Gminy w Goleszowie reprezentowała Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
- Jest mi niezmiernie miło, iż mogłam
uczestniczyć w tym niezwykle radosnym i pełnym życzliwości spotkaniu,
podczas którego panu marszałkowi
wręczyłam drobny prezent w imieniu
władz i mieszkańców gminy Goleszów. To ogromny zaszczyt dla naszej
gminy, iż wśród wielu codziennych
obowiązków, a także napiętego programu wizyty na Śląsku Cieszyńskim
pan marszałek znalazł czas, by odwiedzić Dzięgielów – komentuje Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
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„Ślimoki” świętowały jubileusz 15-lecia

Goleszowa dziękowali za pełne zaangażowania działania
związane z promowaniem turystycznych i kulturowych
walorów gminy Goleszów oraz organizację m.in. rajdów
młodzieżowych, rowerowych i Międzynarodowego Marszu Pamięci.
Jubileusz uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”, w repertuarze którego znalazły
się pieśni Śląska Cieszyńskiego.
Fotorelacja z obchodów 15-lecia Koła Gminnego nr 19
„Ślimoki”, działającego przy PTTK Oddział „Beskid Śląski”
w Cieszynie znajduje się na stronie www.goleszow.pl.
TL

fot. T. Lenkiewicz

W piątek, 22 listopada odbyły się uroczystości
związane z 15-leciem Koła Gminnego nr 19 „Ślimoki”,
działającego przy PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie. Na wspólnym świętowaniu w Gminnym Ośrodku
Kultury w Goleszowie spotkało się ponad 120 osób.
Uroczystość rozpoczął Zenon Sobczyk – prezes gminnego koła, przedstawiając historię i dokonania organizacji, która swoją działalność zapoczątkowała 4 lutego 2004
roku. W momencie powoływania do życia „Ślimoków”
w jej szeregach znalazło się 17 członków. Dziś jest ich 193.
Swoje miejsce w Kole mają sekcje: górska, narciarska, krajoznawcza, młodzieżowa, kolarska oraz fotograficzna.
Jubileusz był także okazją do przyznania wyróżnień
najbardziej aktywnym turystom. Wyróżnienia wręczyli wiceprezes cieszyńskiego PTTK Zbigniew Huczała oraz Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar. Kolejnym punktem programu były życzenia, które na ręce prezesa „Ślimoków”
złożyli przedstawiciele PTTK ze Skoczowa i Cieszyna. Gratulacje oraz życzenia złożyła także wójt Goleszowa.
- Wszystkim członkom oraz sympatykom „Ślimoków”
składam serdeczne gratulacje i pełne uznania podziękowania za całokształt osiągnięć oraz ogromny wkład
włożony w rozwój i upowszechnianie turystyki wśród
mieszkańców naszej gminy. Z okazji jubileuszu wszystkim
członkom Koła życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji z organizacji kolejnych wydarzeń.
Mam nadzieję, że kolejne lata Państwa działalności będą
okresem obfitującym w liczne sukcesy i radość z realizowanej od lat misji – powiedziała wójt Sylwia Cieślar.
Do życzeń dołączył się również przewodniczący Rady
Gminy Goleszów - Karol Lipowczan, który wraz z wójt
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W sobotę, 23 listopada w Goleszowie odbyły się uroczystości
związane z 70-leciem cieszyńskiego
oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Niezwykle
ważnemu jubileuszowi towarzyszyła
wystawa gołębi pocztowych Ziemi
Cieszyńskiej. Przyjechali na nią sympatycy i hodowcy ze Śląska i Czech.
Odwiedzający mogli zobaczyć ponad
100 gołębi, które zaprezentowane
zostały w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie.
- Głównymi założycielami naszej
organizacji byli mieszkańcy gminy Goleszów - Jan Nosek z Bażanowic oraz
Jan Przeczek z Dzięgielowa. Obecnie nasz oddział składa się z 4 sekcji
obejmujących Bażanowice, Hażlach
II, Kalembice-Hażlach oraz Ustroń.
W swoich szeregach zrzeszamy hodowców m.in. z Cieszyna, Ustronia, Wisły,
Goleszowa, Lesznej Górnej, Hażlacha,
Bażanowic, Dzięgielowa i Kozakowic,
którzy biorą udział w lotach gołębi
pocztowych na dystansach od 100 do
ponad 1000 km – powiedział prezes organizacji Kazimierz Handzel, rozpoczynając uroczystości jubileuszowe.
W trakcie uroczystości wręczono
także nagrody i wyróżnienia związa-

fot. T. Lenkiewicz

Jubileusz hodowców
Tytuł artykułu
gołębi pocztowych

Sekcja Bażanowice

ne m.in. z członkostwem w cieszyńskim oddziale, a także sukcesami
osiągniętymi w 2019 roku. I tak oto
za wysokie wyniki w lotach gołębi
dorosłych z cieszyńskiego oddziału nagrodzeni zostali: Karol Paszek,
Zdzisław Grzegorz oraz Arkadiusz
Ćwięczek. W kategorii lotów gołębi
młodych nagrodzeni zostali następujący reprezentanci cieszyńskiego
oddziału: Przemysław Chruszcz, Rafał
i Mateusz Wątroba, a także Zdzisław
Grzegorz. Z sekcji Bażanowice, w kategorii lotów gołębi pocztowych, nagrodzeni zostali: Zdzisław Grzegorz,

Arkadiusz Ćwięczek oraz Karol Krużołek, a w kategorii lotów gołębi młodych: Przemysław Chruszcz, Zdzisław
Grzegorz oraz Karol Krużołek.
- W imieniu wszystkich członków
Oddziału chciałbym serdecznie podziękować Wójt Gminy Goleszów
Sylwii Cieślar za wsparcie finansowe
naszego jubileuszu. Dzięki Jej zaangażowaniu i pomocy mogliśmy zorganizować nasze wydarzenie – dodał
Kazimierz Handzel.
Galeria zdjęć z uroczystości znajduje się na www.goleszow.pl.
TL

Zakończył się kolejny projekt
realizowany przez Stowarzyszenie
Miłośników Dzięgielowa, w ramach
którego od maja do października
w dzięgielowskiej szkole podstawowej uczniowie doskonalili swoje
zdolności w zakresie umiejętności
matematycznych i logicznych przy
wykorzystaniu gier planszowych.
Całość odbyła się w ramach projektu
„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w grach logicznych planszowych”.
Zajęcia prowadzone były w grupach, przy wykorzystaniu m.in.
multimediów. Na dużym ekranie instruktor wyświetlał filmy instruktażowe, uczył analitycznych rozwiązań
podczas gry, zaś w okresie sprzyjającej pogody zajęcia prowadzone były
na terenie boiska szkolnego przy wykorzystaniu szachów plenerowych,
12

fot. A. Fiedor

W Dzięgielowie zakończono kolejny projekt

zakupionych w ramach projektu.
W ramach szkolenia przekazywane
były również informacje dotyczące
przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym.
Projekt zakończył się drugim turniejem gier logicznych o puchar Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, w którym 1. miejsce zajął Maciej

Szarzec, Ksawery Kokot był drugi,
zaś Samuel Matuszny uplasował się
na 3. miejscu.
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników
Dzięgielowa oraz dyrekcja dzięgielowskiej szkoły serdecznie dziękują Gminie Goleszów za wsparcie finansowe
działania służącego rozwojowi logicznego myślenia wśród dzieci.
TL

Panorama Goleszowska – grudzień 2019

Kolejny turniej szachowy za nami
rodowy Petro Golubka. Rozgrywki
odwiedzili również Wiceprezydent
FIDE (Światowej Federacji Szachowej) Łukasz Turlej, Prezes Śląskiego
Związku Szachowego Andrzej Matusiak, Prezes Zarządu „Mokate”
Adam Mokrysz (również w roli zawodnika) oraz Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Karol Lipowczan.
W klasyfikacji ogólnej pierwsze
miejsce zdobył Eneasz Wiewióra (SSz
Gminy Pawłowice), drugie Krzysztof Bulski (KSz HETMAN Katowice),
a trzecia lokata przypadła Karinie
Cyfce (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski). Wśród goleszowskich reprezentantów najlepiej zagrał Michał
Cieślar, zajmując 6. miejsce. Pełna
tabela z wynikami dostępna jest na
www.chessarbiter.com.
- Miałem dzisiaj okazję osobiście
przekonać się, jakie fantastyczne
postępy robicie nie tylko w Klubie
„Olimpii” Goleszów, ale generalnie,
jak wysoki jest poziom rozgrywek.
Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję i gratuluję umiejętności szachowych – zaznaczył Prezes „Mokate”
Adam Mokrysz przy ceremonii wręczenia nagród.
Gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Gminy Karol Lipowczan: - Chciałbym w imieniu Pani
Wójt Sylwii Cieślar i władz samorządowych Gminy Goleszów przede
wszystkim pogratulować wyników
w dzisiejszym, jak i wcześniejszych
turniejach, które są organizowane przez Gminę i Stowarzyszenie
„Olimpia” na czele z prezesem Karolem Linertem. Chciałbym również
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podziękować sponsorom, a szczególnie firmie „Mokate” i jej Zarządowi, bo to również dzięki Waszemu zaangażowaniu szachy żyją
i rozwijają się.
Pomimo że koniec roku coraz
bliżej, to wydarzenia i wiele emocji związanych z szachami jeszcze
przed nami. Interesująco wygląda
bowiem grudniowy plan szachowych zmagań.
- Od dwóch lat organizujemy
również cykl turniejów „Kania Finanse_Olimpia i Przyjaciele” kierowany
głównie do mniej zaawansowanych
szachistów, było już 7 turniejów.
Grzegorz Kania, właściciel firmy
i sympatyk szachów, zaproponował
nam poszerzenie współpracy, czego
efektem będzie grudniowy, czterodniowy turniej w szachach klasycznych. Zostaliśmy wyróżnieni przez
Związek Szachowy, najlepszy zawodnik uzyska prawo startu w dziesięcioosobowym turnieju o Mistrzostwo
Śląska z wysoką pulą nagród, takie
„miejscówki” otrzymały tylko cztery
turnieje w naszym województwie.
Oczywiście, turniej zorganizujemy
we współpracy z Gminą Goleszów
w gościnnych salach Gminnego
Ośrodka Kultury, wsparcie dla tej
prestiżowej imprezy otrzymaliśmy
również ze strony Starostwa Powiatowego w Cieszynie – poinformował
Karol Linert.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z niedzielnych zawodów,
który znajduje się na www.goleszow.pl.
UG

fot. K. Grzybek

W niedzielę, 24 listopada kolejny
raz do Goleszowa zawitali szachiści,
którzy zmierzyli się w 38. Międzynarodowym Turnieju Szachowym
Mokate, rozgrywanym w ramach
Pucharu Gminy Goleszów. W sumie
w niedzielnych rozgrywkach udział
wzięło 81 zawodników, wśród których liczną, bo 21-osobową grupę
stanowili reprezentanci Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów. Szachiści rywalizowali o Puchar Prezesa Zarządu „Mokate” dra
Adama Mokrysza.
Turniej był wyjątkowy dla czuwającego nad sprawnym przebiegiem
zmagań, sędziego głównego, Karola
Linerta, dla którego stanowił on 150.
imprezę zorganizowaną tylko pod
szyldem Goleszowa.
– Ten nowy okres rozpoczął się
w sposób całkiem przypadkowy,
było to w 2002 roku. Myślę, że nawet osoby z nadmiernie wybujałą
fantazją nie przewidziałyby pozycji,
jaką obecnie zajmują goleszowskie
szachy, zważywszy, jak wielka i stale
rosnąca jest popularność tej dyscypliny. Bardzo, bardzo upraszczając,
było to możliwe dzięki zielonemu
światłu wysyłanemu przez wiele,
wiele osób. Działalnością zdobyliśmy uznanie biznesmena i miłośnika szachów Adama Mokrysza, który w 2012 roku zaproponował nam
współpracę, której efektem jest 38
dużych turniejów z udziałem zawodników „najwyższej półki”, a w 2015
roku reaktywowaliśmy, sięgające lat
pięćdziesiątych XX w. szachy w wydaniu klubowym, rejestrując Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów. Mamy już spore sukcesy, nie
użyję określenia „zadziwiające sukcesy”, bo patrząc na to, czego dokonaliśmy przez te 17 lat, coraz mniej
rzeczy mnie zadziwia – komentował
Karol Linert.
Goleszowskie turnieje mają
w środowisku szachowym niezwykle wysoką renomę i przyciągają
wielu entuzjastów tej dyscypliny
sportowej. Warto zaznaczyć, że
w niedzielnym turnieju udział wzięli:
arcymistrz Krzysztof Bulski, arcymistrzyni, medalistka olimpijska Karina
Cyfka, ukraiński mistrz międzyna-
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Święta – dobry czas na rozmowę...
Żyjemy w ciągłym niedoczasie.
Ta myśl nie jest niczym odkrywczym.
Odkrywczym byłoby, gdyby ktoś nam
doradził, jak się od niego uwolnić.
W szkołach też: a to Dzień Pluszowego Misia, a to Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka, a to wyjazd do
teatru, a to konkurs gwarowy, mikołajki, wreszcie kiermasz świąteczny,
wyjazd do Wędryni – naszej gminy
partnerskiej, jasełka... Dla uczniów
i nauczycieli dodatkowo wzmożony
czas sprawdzianów, kartkówek, bo ten
semestr jest wyjątkowo krótki.
Dlatego tym bardziej cenimy sobie, że w szkolnym konkursie literackim pt. „Moje święta – opowieść
babci, opowieść dziadka” uczniowie
znaleźli czas na spotkanie i rozmowę
z babcią, dziadkiem na temat świąt ich
dzieciństwa.
Piękne to prace i wszystkie mogą
państwo przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły (www.spbazanowice.pl) – gorąco polecamy, bo
wyłania się z nich obraz śnieżnych,
a mimo to ciepłych świąt.
Poniżej prezentujemy państwu
pracę Pawła Beczały (kl. 4), którego
dziadek, p. Władysław Pasterny, okazał się prawdziwym gawędziarzem. To
nagroda główna w naszym konkursie.
Jolanta Chwastek
Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego, pełnych dobrych
rozmów w rodzinnej atmosferze
życzą dyrekcja, grono pedagogiczne
i uczniowie szkoły w Bażanowicach!
Święta u Pasternych...
Dziadku, jak przygotowywaliście
się do świąt?
Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zaczynały się po „Mikołaju”.
Każdy z domowników miał w nich swój
określony udział. Rodzice zaczynali skupować produkty potrzebne do zorganizowania świąt. Młodsze siostry, wykorzystując swoje umiejętności nabyte
w przedszkolu i pomoc mamy, zabierały się za przygotowywanie ozdób choinkowych. Z zeszytu z kolorowym papierem brały kartki i cięły je na cienkie
paski. Te paski łączyły w długie, kolo14

rowe łańcuchy. Skrzętnie gromadzone
przez cały rok sreberka z opakowań po
rozmaitych czekoladkach, cukierkach
były teraz wyciągane z szuflady, prostowane paznokciem i służyły do owijania
orzechów, które potem były wieszane
na choince. Do moich obowiązków,
jako że umiałem już stawiać pierwsze
koślawe litery, należało pisanie listów
do Jezuska – w imieniu sióstr i swoim
musiałem napisać, co chcemy, żeby
nam Jezusek przyniósł pod choinkę.
W niedzielę, 2 tygodnie przed świętami, mama z dziewczętami zaczynała
piec świąteczne ciastka, aby do świąt
się rozleżały. Ponieważ sortów było
dość sporo, a nie wszystko udało się
zrobić za dnia, toteż przez najbliższe
dwa tygodnie, jak tylko była wolna
chwila wieczorem, mama coś tam ciągle piekła. Dla nas była to okazja, żeby
podkraść jakieś ciasteczko albo wylizać
jakąś miskę czy „kastrol”. Jako ostatnie
tuż przed świętami były robione czekoladki – masa kakaowa rozmieszana
w ceresie z dodatkami była rozlewana
do foremek i wynoszona do zimnego:
na śnieg czy do piwnicy.
Ojciec rozpoczynał przygotowania do „zabijaczki”. (…)
[Tu dziadek snuje długą opowieść
o „zabijaczce”, którą kiedyś jeszcze
państwo przeczytają...]
Dzień-dwa przed Wigilią, pod wieczór tata szedł do lasu po choinkę. Co
prawda, było to nielegalne, ale ambicją
mojego taty, a potem i moją było, aby
choinka w naszym domu była ładna
i aby ładnie pachniało lasem. Te, które
były w handlu, najczęściej były byle jakie: szczerbate, a po paru dniach sypały
się z nich szpilki. A nasza choinka musiała wytrzymać od Wigilii do Gromnic.
Kiedy choinka była już w domu, przystępowaliśmy do strojenia. Tata nabijał
ją na drewniany krzyż, mama przykrywała taboret świątecznym papierem
i stawiała go w dużym pokoju, a na
nim stawiano choinkę. Rodzice wieszali
bańki, których nie było za dużo, dlatego
wieszało się przygotowane uprzednio
orzechy, trochę kolorowych cukierków,
gwiazdki, grzybki, upieczone ciastka.
Resztę wystroju stanowiły łańcuchy
i wata. Zwieńczeniem strojenia było 12
świeczek – nie było jeszcze elektrycznych lampek.

Władysław Pasterny, Paweł Beczała

Jakie mieliście obyczaje wigilijne?
W dzień Wigilii od rana trwały przygotowania. Większość prac przypadała
na mamę, ale rodzina jej dzielnie pomagała, czy to przy obieraniu jarzyn
i krojeniu ich na sałatkę, czy to przy nakrywaniu stołu, ustawianiu krzeseł itp.
Czasem było nerwowo i szczególnie ja
musiałem uważać w myśl przysłowia
„We Wilije chłopców bije, a we święta – dziewczęta”. Jakbym mamie podpadł, to cały rok mógłbym mieć przechlapane…
Kiedy wszyscy byli pomyci, elegancko poubierani, a na stole były już
wszystkie potrawy przygotowane na
wigilijny wieczór, wyglądaliśmy na niebie pierwszej gwiazdki. Z chwilą, gdy
się pojawiła, tata zapalał 12 świeczek
na choince i dwie duże świeczki, które
stały na stole. Do wieczerzy zasiadało
nas pięcioro: rodzice, moje dwie siostry i ja. Było też przygotowane nakrycie i krzesło dla niespodziewanego gościa. Drzwi domu nie były zamknięte,
a przed wejściem paliło się światło.
Wieczór wigilijny zaczynaliśmy pieśnią stołową, potem tata odczytywał
fragment ewangelii opisujący narodzenie Jezusa, zmawiał modlitwę „Ojcze
nasz” i rozpoczynaliśmy kolację. Tata
brał chleb, odkrawał malutki skrawek
i kładł koło siebie na talerzu. Ten kawałek był przechowywany do następnej
Wigilii, aby nam przez cały rok chleba
nie brakło. Następnie kroił cieniutkie kromki i podawał każdemu z nas.
Mama w tym czasie nakładała na talerze maleńkie porcje kapusty i to było
pierwsze danie. Potem jedliśmy fazole
z pieczkami, a potem gryzek. Następnym daniem była sztrucla z mlekiem.
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Święta – dobry czas na rozmowę...
Głównym daniem wigilijnym w tamtym czasie była sałatka jarzynowa i kotlet.
Potem łamaliśmy się opłatkiem
i składaliśmy życzenia, resztę opłatka
zjadało się z miodem.
Na stole były też orzechy i jabłka.
Każdy dostawał po 4 sztuki na każdą
porę roku. Jabłka rozkrawało się w poprzek. Przekrojone pestki zwiastowały brak chleba w danej porze roku.

Podobnie z orzechami: rozłupany
orzech – zdrowy – wróżył dobre
zdrowie w danej porze roku.
I nadszedł moment najbardziej radosny dla dzieci. Prezenty pod choinką w porównaniu z dzisiejszymi były
bardzo skromne: szmaciane lalki,
trochę cukierków, jakieś ubrania – to
wszystko. Rodzice rozpoczęli budowę
domu, nie było pieniędzy i jako dzieci
doskonale to rozumieliśmy.

Po Wigilii śpiewaliśmy kolędy i obserwowaliśmy topniejące
świeczki. Było ich tyle, co miesięcy
w roku – styczeń na samej górze,
a grudzień na samym dole. Patrząc,
które spalają się najszybciej, wierzyliśmy, że te miesiące będą zbiegać
nam szybko, a te, które spalały się
najdłużej – miały się dłużyć.
Dziadku, dziękuję za rozmowę.
Paweł Beczała

Mikołajki w Godziszowie, Kisielowie oraz Kozakowicach
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fot. z archiwum organizatorów

Najmłodsi mieszkańcy Godziszowa, Kisielowa oraz
Kozakowic doczekali się spotkania ze Św. Mikołajem.
W dniu swoich imienin Św. Mikołaj odwiedził dzieci
w Godziszowie. Przed wizytą długo oczekiwanego gościa dzieci przygotowywały świąteczne ozdoby, figurki,
a także budowle z klocków. Kulminacyjnym punktem
było, oczywiście, rozdanie prezentów przez Mikołaja,
któremu towarzyszyły śpiewy i recytacja wierszyków.
Pożegnanie z Mikołajem nastąpiło przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie, gdzie uroczyście
rozświetlona została godziszowska choinka.
W sobotę, 7 grudnia Św. Mikołaj odwiedził dzieci
w Kisielowie oraz Kozakowicach. W strażnicy w Kisielowie
przygotowania na wizytę Mikołaja poprzedziło dekorowanie świątecznych pierników oraz twórcze zmagania przy
tworzeniu ozdób świątecznych oraz kolorowaniu. Zgodnie
z zapowiedzią Św. Mikołaj przybył do grzecznych dzieci,
posiadając przy sobie wielką księgę z informacjami o tych
najgrzeczniejszych!
Tego samego dnia św. Mikołaj zawitał także do remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach, a jego wizytę poprzedziło wykonanie świątecznych ozdób i strojenie
choinki, a także przygotowanie prac plastycznych, wspólne
śpiewanie i poczęstunek. Święty Mikołaj nie zawiódł małych mieszkańców Kozakowic i przyniósł ze sobą worek pełen prezentów.Spotkania ze Św. Mikołajem zorganizowali:
- w Kisielowie radny Krzysztof Pońc, sołtys Karol Szostok wspólnie z Radą Sołecką, którzy dziękują darczyńcom, a byli to: Apollodom sp. z o.o., Diehl Metering
Sp. z o.o., „Szo-Go” Beata Gojniczek Grzegorz Gojniczek
s.c., Ludwig Czekolada Sp. z o.o., BUDMIX s.c., GOPS
Goleszów, Hotel Gołębiewski w Wiśle; podziękowania
kierowane są również do OSP i KGW Kisielów za udostępnienie sali wraz z serwisem;
- w Godziszowie sołtys Beata Jaworek wspólnie
z Radą Sołecką; organizatorzy dziękują sponsorom, którymi byli: Gmina Goleszów (GOPS), Diehl Metering Sp.
z o.o. Bażanowice, Brykietpol Goleszów, Ludwig Czekolada sp. z o.o. w Skoczowie, Hotel Gołębiewski Wisła,
Kargo. Hławiczka K., Goleszów, ul. Sadowa 4, Sklep Lewiatan Goleszów, mieszkańcy Godziszowa;
- w Kozakowicach OSP, KGW oraz Rada Sołecka. UG
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Udany konkurs skoków

16

Junior E chłopcy (rocznik 20082009):
1. Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła
SMS Szczyrk),
2. Dawid Dzioboń (KS Rutkow-ski),
3. Mateusz Ustupski (KS Rutkow-ski);
dziewczyny rocznik 2010 i młodsze:
1. Julia Fender (LKS Klimczok Bystra),
2. Zara Zelencik (KPSL Banska Bystrica),
3. Dorota Kawulok (WSS Wisła);
chłopcy rocznik 2010-2011:
1. Adam Pilch (WSS Wisła),
2. Rafał Luberda (KS Rutkow-ski),
3. Oliver Janda (TJ Frenstat p. R.);
chłopcy rocznik 2012 i młodsi:
1. Wojciech Bobak (KS Rutkow-ski),
2. Wiktor Sosna (LKS Olimpia Goleszów),
3. Tadeusz Rzeszótko (WSS Wisła);
chłopcy OPEN:
1. Filip Krenek (TJ Roznoc p. R.),
2. Dawid Groszek (ZKN Sokół Zagórz),
3. Przemysław Górecki (ZKN Sokół
Zagórz);
dziewczyny OPEN:
1. Marta Ściborsi (WSS Wisła),
2. Oliwia Brenkus (ZKN Sokół Zagórz),
3. Natalia Łupieżowiec (WSS Wisła).
Organizatorzy dziękują instytucjom, które wsparły zawody, a
byli to: Powiat Cieszyński, Gmina
Goleszów, Polski i Śląsko-Beskidzki
Związek Narciarski, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Bank Spółdzielczy w Cieszynie.

Podziękowania kierowane są
również do sponsorów Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich „Mikołaj z Goleszowa”, którymi
byli: Hurtownia „ARTCHEM” Ustroń,
Hurtownia MEGA SPORT Bielsko-Biała, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (użyczenie termosów), Zakłady Mięsne „Jurgast”
Wisła, Piekarnia Cukiernia „Bethlehem” Pierściec, „Ludwig Czekolada”
Sp. z o.o. Skoczów, „Tago” Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
Tadeusz Gołębiewski Radzymin, Mokate S.A. Ustroń, Zakład Produkcyjny
„Sobik” Skoczów, Firma Handlowa
AmiPol Sp. Jawna Polok & Polok Cieszyn, Restauracja „Marlin” Bażanowice, Firma „Kargo” Goleszów, RKS
Goleszów, Firma FAMEKS Goleszów,
Agencja Dziennikarska 4future Paweł Sikora, Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna.
UG

fot. K. Grzybek

W sobotę, 30 listopada, na kompleksie skoczni narciarskich w Wiśle
Centrum odbył się Międzynarodowy
Konkurs Skoków Narciarskich „Mikołaj z Goleszowa”. Głównym organizatorem wydarzenia był Ludowy Klub
Sportowy „Olimpia” Goleszów. Zmagania sportowe wsparła również Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe
w Cieszynie, Śląsko-Beskidzki Związek
Narciarski, Polski Związek Narciarski,
a także Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W tegorocznej edycji sklasyfikowano
133 zawodników, którzy rywalizowali
w 7 kategoriach.
Mimo mroźnej porannej aury, na
zawody przygotowane przez goleszowski klub stawiła się niezwykle liczna
grupa młodych skoczków narciarskich,
chcących oddać skok w świątecznym
konkursie „Mikołaj z Goleszowa”. Turniej odbył się bezpiecznie, a zawodnicy
osiągali w nim naprawdę imponujące
odległości (nawet 43,5m).
Wyrazy uznania dla zawodników,
uczestników i organizatorów przekazała również Wójt Gminy Goleszów
Sylwia Cieślar:
- Gratuluję wszystkim zawodnikom
udanej i niezwykle emocjonującej rywalizacji, jak również osiągniętych
wyników, które pokazują, że przyszłość
skoków narciarskich w naszym regionie ma ogromny potencjał! Dziękuję
również wszystkim widzom za gorący
doping, wspólnie spędzony czas i motywowanie naszych młodych skoczków!
Szczere wyrazy uznania kieruję do osób
zaangażowanych w organizację imprezy, w szczególności do wszystkich działaczy LKS „Olimpia” Goleszów, z prezesem Pawłem Waszkiem na czele.
We wszystkich kategoriach wiekowych wystartowało łącznie 10 zawodników z goleszowskiego klubu. Spośród naszych reprezentantów tytuł
wicemistrza swojej kategorii (chłopcy
2012 i młodsi) zdobył Wiktor Sosna,
zaś Kamil Waszek zajął 3 miejsce w kategorii Junior D.
Najlepsze skoki w konkursie oddali:
Junior D chłopcy (rocznik 20062007):
1. Daniel Skarka (TJ Roznow p.R),
2. Mikołaj Wantulok (WSS Wisła),
3. Kamil Waszek (LKS Olimpia Goleszów);
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Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

fot. Organizatorzy

W czwartek, 5 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Goleszowie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, którego organizatorem
był LKS „Olimpia” Goleszów.
W rozrywkach sportowych, realizowanych w ramach zadania
publicznego
współfinansowanego przez Gminę Goleszów, wzięło
udział sześć drużyn trzyosobowych,
które złożone były z zawodników
sekcji piłki siatkowej LKS „Olimpia”
Goleszów. Uroczystej dekoracji zwycięzców oraz wręczenia pucharów
i nagród dokonał trener sekcji piłki
siatkowej LKS „Olimpia” Goleszów
Andrzeja Broda wraz z kierownikiem
sekcji Markiem Czyżem.
UG

Spotkanie strażaków
- Jest mi bardzo miło, że mogę
dziś z państwem uczestniczyć w tym
posiedzeniu. Niezwykle cenię sobie
udaną współpracę ze strażakami.
Zdaję sobie sprawę, iż w każdym
momencie mieszkańcy mogą liczyć
na Waszą pomoc i zaangażowanie.
Dziękuję zatem za pełną gotowość
i zaangażowanie zarówno w akcje
ratunkowe, jak i pomoc przy okazji
organizacji wydarzeń kulturalnych
i sportowych. Mam nadzieję, że
w przyszłości będzie wiele okazji, by
wspólnie realizować zadania mające
na celu rozwój naszej gminy – mówiła podczas spotkania Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.
W ramach przyjętego porządku
obrad znalazły się szczegółowe spra-

wozdania z realizowanych działań,
takich jak Turnieje Wiedzy Pożarniczej, organizacja zawodów i zajęć
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz organizacja zawodów pożarniczych. Wśród aktualnych tematów znalazły się kwestie dotyczące
przyszłych obchodów Dnia Strażaka,
przyszłorocznego obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
planowanych zebrań zarządów poszczególnych jednostek OSP z terenu naszej gminy, a także planów
przygotowania spójnego kalendarza
planowych imprez. Posiedzenie było
również okazją do wymiany ogólnych propozycji działania w nadchodzącym roku.
K. Grzybek

fot. K. Grzybek

W czwartek, 5 grudnia w jednostce Ochotniczej Staży Pożarnej
w Godziszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Goleszowie. Druhowie przedstawili sprawozdania z działań podejmowanych w minionym roku,
debatowali o planach oraz ustalili
porządek nadchodzących prac i zebrań na terenie Gminy Goleszów.
W spotkaniu uczestniczyli także
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, Przewodniczący Rady Gminy
Karol Lipowczan oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Cieszynie dh Rafał Glajcar. Zebranie prowadził prezes dh Jan Szczuka.
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Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego dziękuje za wsparcie!
Na początku listopada w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyła się
uroczystość nadania imienia Cieszyńskiej Stacji Dializ, która otrzymała patrona w postaci Fundacji
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.
Podczas wydarzenia oficjalnie przekazano 2 sztuczne nerki
o łącznej wartości ponad 73 tys. zł,
na które zbiórka prowadzona była
m.in. podczas charytatywnego
koncertu zorganizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.
- Pragnę podziękować mieszkańcom regionu, a także osobom spoza,
że poprzez swoje wpłaty pomogli

nam zakupić tak potrzebną aparaturę – mówią przedstawiciele Fundacji
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.
Stacja Dializ w cieszyńskim
szpitalu pracuje od prawie 23 lat.
Powstała dzięki wysiłkowi wielu
ludzi, a przede wszystkim dzięki dr
Maciejowi Krzanowskiemu, ówczesnemu prezesowi Fundacji. Od tej
pory oddział, znajdujący się pod
specjalną opieką stowarzyszenia,
stale wspomagany jest zakupami
nowych nerek. Aktualnie Cieszyńska Stacji Dializ wykonuje ponad
1000 zabiegów miesięcznie, co
na koniec roku daje wynik ponad
12500 dializ.

Koszty utrzymania przy życiu
jednego pacjenta są ogromne. Na
dzień dzisiejszy na oddziale pracuje 18 sztucznych nerek. Żywotność
jednej nerki to 5 lat. Część z tych,
którymi dysponuje Szpital Śląski
w Cieszynie, pracuje już 10, a nawet
13 lat, co oznacza, że niedługo powinny być wycofane z obiegu. Dlatego tak ważny jest pozyskanie nowych urządzeń ratujących życie, na
zakup których zbiórka prowadzona
jest przez cały rok, a wydarzenia
wspierające zbiórkę pieniędzy kontynuowane będą w przyszłym roku.
UG

Sukcesy goleszowskich łuczników

fot. Orlik

W dniach 7-8 grudnia w Radzyminie na Mazowszu rozegrano kolejną
edycję prestiżowych 24.-godzinnych
drużynowych zawodów łuczniczych. Trzeci raz z rzędu goleszowscy
łucznicy zajęli miejsce na podium.
Sukcesem zakończył się także start
goleszowskich łuczników w Międzynarodowych Halowych Zawodach
Łuczniczych BERLIN Open 2019.
Podczas zawodów w Radzyminie w klasyfikacji drużynowej nasze ORLIKI zajęły 3. miejsce. Sukces
drużyny był oczywiście efektem
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indywidualnej postawy każdego
z zawodników. W klasyfikacji indywidualnej kobiet na najwyższym
stopniu podium stanęła Anna Stanieczek przed strzelającą w barwach ORLIKÓW Ksenią Markitantovą z Ukrainy i Katarzyną Szałańską
z Legnicy. W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn Przemek Konecki
zajął 3 miejsce, tuż za Josefem Bosanskym ze Słowacji i Filipem Szelągiem z Toszka.
Po sukcesie w Radzyminie podczas 24-godzinnych zawodów łuczniczych nasza reprezentacja wzięła
udział w Międzynarodowych Halowych Zawodach Łuczniczych BERLIN Open 2019. W zawodach rywalizowali łucznicy z ponad 20 krajów.
Niestety zabrakło szczęścia Annie
Stanieczek, która pomimo uzyskania jednego z najwyższych wyników
przegrała bezpośredni pojedynek
z reprezentantką Austrii i odpadła
z walki o medal.
Sukcesem może natomiast pochwalić się Przemysław Konecki,
który pokonał w bezpośredniej
rywalizacji reprezentanta Węgier
i zdobył złoty medal BERLIN Open
2019 w kategorii kadet. Pojedynek był bardzo emocjonujący. Po
60 strzałach różnica pomiędzy
zawodnikami wyniosła zaledwie
3 punkty. Zawody w Berlinie były

swego rodzaju podsumowaniem
startów Przemka w kategorii kadet. Jego dotychczasowy dorobek
to trzy tytuły Mistrza Polski na torach otwartych na dystansie 50 m.,
trzy tytuły Halowego Mistrza Polski, Rekordy Polski i tytuł Mistrza
Polski w Łucznictwie terenowym
FIELD WA. Wspólnie z Anną Stanieczek wywalczyli tytuł Halowych
Mistrzów Polski Seniorów w kategorii MIKST.
Życzymy kolejnych sukcesów
podczas startów.
Orlik
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Świąteczne spotkanie seniorów w Goleszowie

go, przed goleszowskimi seniorami
zaprezentował się chórek złożony
z uczniów Szkoły Podstawowej
w Goleszowie. Występ chórku przygotowywanego przez Alinę Kubaszczyk był okazją do wspólnego
śpiewania kolęd, do czego gorąco
zachęcano uczestników sobotniego spotkania. Organizatorzy zadbali
również o smaczny poczęstunek,
drobne prezenty oraz tradycyjne
dzielenie się opłatkiem, które było
okazją do złożenia sobie życzeń.
Świąteczne spotkanie seniorów
było możliwe dzięki zaangażowaniu
wielu osób i instytucji. Za włożony
wysiłek podziękowania należą się
Ochotniczej Straż Pożarnej w Gole-

fot. K. Grzybek

W sobotę, 14 grudnia w Goleszowie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne seniorów, podczas
którego najstarsi mieszkańcy naszej gminy mogli poczuć atmosferę
nadchodzących świąt, m.in. biorąc
udział w specjalnie przygotowanym
z tę okazję programie artystycznym.
Spotkanie odbywające się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goleszowie rozpoczęło się od niezwykle nastrojowej pastorałki „Gdy
Śliczna Panna”, którą przed zebranymi seniorami wykonała Justyna Macura, przy akompaniamencie Mariana Zaleskiego.
Po artystycznym wstępie przyszedł czas na oficjalne powitania,
których dokonali prowadzący spotkanie - Lidia Lankocz oraz Henryk
Mróz. Oprócz licznie zgromadzonych
seniorów wśród gości wigilijnego
spotkania seniorów znaleźli się m.in.
Rafał Glajcar - Zastępca Wójta Gminy Goleszów, Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Karol Lipowczan,
wiceprzewodnicząca rady gminy
Elżbieta Duraj, radni Andrzej Maciejczek i Wojciech Hławiczka, sołtysi Karol Alkier i Andrzej Czermak,
a także ks. prałat Adam Drożdż, ks.
Bogusław Sebesta oraz diak. Karina
Chwastek-Kamieniorz.
Po powitaniach i przemowach
kontynuowana była część artystyczna, w ramach której, oprócz duetu
Justyny Macury i Mariana Zaleskie-
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szowie, sołtysom Karolowi Alkierowi
oraz Andrzejowi Czermakowi, Zofii
Alkier, Grażynie Bojdzie, zespołowi
wokalnemu złożonemu z uczniów
Szkoły Podstawowej w Goleszowie
pod kierownictwem Aliny Kubaszczyk, Karolowi Krawcowi, Lidii Lankocz, Grażynie Bihun, Henrykowi
oraz Magdalenie Mrozom. Organizatorzy dziękują również sponsorom,
którzy hojnie wsparli realizowaną
inicjatywę. Wyrazy wdzięczności kierowane są do: OSP Goleszów, Gminy
Goleszów, Karola i Zofii Alkierów,
Marioli i Arkadiusza Szrajnertów, Firmy ARSON, PPUH Sigma Li, Teknomet sp. z o. o., Ośrodka Zdrowia w
Goleszowie, Apteki „MEDEA” w Goleszowie, Dr Jana Śliwki, PPUH ELGAWO Przemysław Kłósko, MEGAT
- Kubańska - Branny Maria, Szwarc
Szkło Usługi Szklarskie Paweł Górniak, Kwiaciarni „Orchidea” Grażyny
Bojdy, Danuty Drożdż, MOKATE S.A.,
RKS Goleszów, Urszuli i Leszka Szlauerów, Ewy i Andrzeja Czermaków,
Donex Doncik sp.j., Jolanty i Janusza
Sikory, Anny i Jerzego Sikory, Ireny
i Jana Szczuki, ESTETIC – LAB – Ela
Szczuka, Marii i Zbigniewa Szklorzów,
Lidii i Jacka Lankoczów, duszpasterzy
Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
i Rzymskokatolickiej w Goleszowie,
radnych Elżbiety Duraj, Andrzeja
Maciejczka, Janusza Sikory, Wojciecha Hławiczki, Rajskich Smaków,
Magdaleny i Henryka Mrozów.
UG
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 10

Historyczne centrum Pizy przez
turystów często traktowane jest nieco po macoszemu. Ograniczają się
oni bowiem do zwiedzania terenów
wokół słynnej wieży, a tymczasem
stare miasto jest bardzo urokliwe,
a w ostatnich latach przechodzi regularne remonty poszczególnych
budynków. Na starówce warto napić
się kawy lub zjeść obiad – ceny są
nieco niższe niż w ścisłych okolicach
Campo dei Miracoli, a przy tym dania smaczniejsze. W centrum starego miasta biegnie deptak zamknięty
dla ruchu samochodowego. Znajdują się tam bary i butiki.
Katedra powstała na przełomie
XI i XII wieku, w czasach świetności
Pizy, gdy sukcesy na Morzu Tyrreńskim odnosiła jej flota. Podatki i cła
z portu pozwoliły na sfinansowanie
inwestycji. Katedra została wzniesiona w stylu romańskim, z domieszką
elementów bizantyńskich i arabskich. Według legendy, we wnętrzu
katedry, w 1583 roku Galileusz sformułował teorię izochronizmu wahadeł, obserwując kołyszącą się lampę. Bilet do katedry kosztuje 2 euro.
Krzywa dzwonnica jest jednym
z najbardziej znanych zabytków we
Włoszech. Jej budowa rozpoczęła
się w 1173 roku. Nie była budowana równolegle z katedrą, ale widać
harmonię stylów i kolorów pomiędzy
20

nimi. Dopiero w 1350 roku na wieży
osadzono dzwony. 56-metrowa wieża została wybudowana na grząskim
gruncie, co spowodowało powolne
przechylanie się budowli. Przechylała się o około milimetr w ciągu roku.
W 1990 roku odchylenie górnej części wynosiło już 5 metrów. Wówczas
włoscy inżynierowie zaczęli ratować
wieżę, powstrzymując jej przechylanie, a z czasem proces odchylania
udało się odwrócić i dziś wieża przechylona jest o 3,99 metra. Wstęp jest
płatny, bilet kosztuje 18 euro.
Baptysterium im św. Jana Chrzciciela wzniesiono na planie koła,
z podwójną kopułą. Budowla u góry
ozdobiona jest przez koronkową fasadę. Wstęp do baptysterium to wydatek 5 euro.
Znajdujący się w centrum starego miasta deptak jest pełen turystów. Znajdują się tam liczne sklepy
z pamiątkami. Najczęściej kupowaną

rzeczą jest miniaturka krzywej wieży.
Przy deptaku jest wiele przytulnych
restauracji i kawiarni serwujących
wyśmienite dania lokalnej kuchni.
PIAZZA DEI CAVALIERI
W przeszłości plac był najważniejszym miejscem spotkań i handlu w mieście. Obecnie przy placu
znajduje się Palazzo dei Cavalieri
i Palazzo degli Anziani (siedziba uniwersytetu założonego przez Napoleona dla szczególnie uzdolnionych
studentów).
Jednym z najważniejszych zabytków Pizy jest: Bazylika San Piero
a Grado – rzymskokatolicki kościół
znajdujący się w miejscu, gdzie według tradycji, św. Piotr zszedł na ląd
w drodze z Antiochii do Rzymu. To
znaczący przykład lokalnego stylu
romańskiego.
Zenon Sobczyk

fot. Z. Sobczyk

Dokończenie z poprzedniego nr PG
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Co słychać w Gminnym
Tytuł artykułu
Ośrodku Kultury?

Dwa dni później, Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie odwiedził
wspaniały gość, a był nim Święty
Mikołaj! Dzieci, które uczęszczają na
zajęcia organizowane w GOK-u z niecierpliwością oczekiwały przybycia
gościa, który zawsze 6 grudnia odwiedza grzeczne dzieci, przynosząc
im prezenty. Nie inaczej było w tym
roku. Św. Mikołaj rozdał upominki
wszystkim dzieciom, które zaśpiewały mu piosenkę i wyrecytowały
wcześniej przygotowane wiersze.
Nie mogło zabraknąć także wspólnego zdjęcia. Spotkanie z Mikołajem
odbyło się dzięki wsparciu sponsorów, którymi w tym roku byli: Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie, Sklep Lewiatan - Ireneusz
Łaciak z Międzyświecia, Rejonowa
Spółdzielnia Samopomoc - Piekarnia

w Goleszowie, Piekarnia - Cukiernia
Bethlehem - Michał Polaczek, P.H.U.
CORIENT - Barbara Mizia z Goleszowa, P.H.U. „DONEX” Donocik Sp.j.
oraz Ludwig Czekolada sp. z o.o. ze
Skoczowa.
W piątek, 13 grudnia, na corocznym spotkaniu opłatkowym w sali
widowiskowej GOK-u spotkały się
Koła Gospodyń Wiejskich wraz z sołtysami z Gminy Goleszów. Kolędowanie umilił występ akordeonisty,
a poprzedziły go życzenia świąteczno-noworoczne.
Z pozdrowieniami dla czytelników
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Goleszowie
Jolanta Warsińska

fot. GOK

Grudzień był pracowitymi i niezwykle bogatym pod względem
programu miesiącem w Gminnym
Ośrodku Kultury w Goleszowie.
W środę, 4 grudnia Gminny
Ośrodek Kultury w Goleszowie gościł uczestników pierwszej edycji
konkursu recytatorskiego w gwarze
cieszyńskiej „Po naszymu, po cieszyńsku”. Do konkursu zgłosiło się
50 dzieci z przedszkoli i szkół z gminy Goleszów, których zmagania podzielone zostały na trzy kategorie:
przedszkola, klasy I – III oraz klasy
IV – VIII. Patronat nad konkursem
objął Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek oraz Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar. Jury
miało ciężki orzech do zgryzienia,
gdyż uczestnicy byli wzorowo przygotowani.
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Leonarda Tomala upiekła najsmaczniejsze cieszyńskie ciasteczka

fot. Zamek Cieszyn

W niedzielę, 15 grudnia w sali konferencyjnej Zamku
Cieszyn odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz
wręczenie nagród w 13. edycji konkursu na najsmaczniejsze i najpiękniejsze cieszyńskie ciasteczka. Konkurs na tradycyjne cieszyńskie ciasteczka to już tradycja, która każdego
roku przyciąga nowych uczestników pragnących podzielić
się swoimi domowymi, świątecznymi przepisami.
W tym roku pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Zamek Cieszyn zajęła Leonarda Tomala
z Dzięgielowa, która ciasteczka przygotowała zgodnie z recepturą swojej mamy. Przepisy te mają już ponad 80 lat,
jednak, jak widać, nadal wygrywają ze swoimi nowoczesnymi odmianami.
UG

W związku z zakończeniem prac na ul. Różanej
w Goleszowie utworzona została utwardzona zatoczka
umożliwiająca minięcie się samochodów na tej długiej
i wąskiej drodze. Wykonanie mijanki było odpowiedzą
na potrzebę zgłaszaną przez mieszkańców tej części Goleszowa.
W imieniu swoim oraz lokalnej społeczności chciałbym podziękować Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar,
która za pośrednictwem Referatu Drogowego przekazała materiał niezbędny do utwardzenia podłoża.
Dziękuję również firmie PPUH ELGAWO Przemysław
Kłósko za bezinteresowną pomoc przy wykonaniu
prac ziemnych.
Sołtys Goleszowa Górnego Andrzej Czermak

1 % podatku

Prosimy wszystkie osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy, które są zainteresowane umieszczeniem w Panoramie Goleszowskiej prośby o wpłacanie 1 % podatku na ich potrzeby,
o kontakt z redakcją gazety: Goleszów, ul. Zakładowa 12,
tel. 33 4790510 wew. 85, panorama@goleszow.pl.
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Jak rośliny udają ptaki?

fot. A. Klimczak

Podziękowanie

Mieszkanka naszej gminy patrząc przez okno swojej
posiadłości, zauważyła na gałęzi rosnącego drzewa dziwnie kolorowego ptaka. Jeszcze większe zdziwienie budził
fakt, że ptak ten nie odlatywał, lecz stale siedział w jednym miejscu, nie zmieniając swojej pozycji. Małe „papużki” to Magnolia stelleta Rosea, a właściwie jej owoc.
Udaje jakiegoś rajskiego, bardzo kolorowego ptaka, ciesząc oczy właścicielki ogrodu. Drugim bardzo podobnym elementem był eksponat na tegorocznej Wystawie
Ogrodniczej w Nieborach – Republika Czeska. Tam śliczne, zielone „papużki” trzymając się krawędzi szklanki,
dziobkami raczą się jej zawartością, pijąc łapczywie nektar. Okazało się, że to Trojeć - roślina, której owoce pełne
są białego, trującego płynu. Trujące są również owady,
które się go napiły.
Albin Klimczak
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fot. K. Grzybek

Rozświetlenie choinki

fot. K. Grzybek

Wspólne Kolędowanie z gminnymi chórami

