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Gody
Gody w ogromnej Radości
powód ku temu jest
przyszedł nas Jezus zbawić
by zdjąć z nas i śmierć i grzech
Gody w Pokoju serca
bo Zbawca dany jest nam
Wieściły go ongiś anioły
w noc cichą świętą tam
Gody w najczystszej Wierze
że prawdą jest co Bóg rzekł
Nie dajmy sobie zabrać
że Krzyż nam zbawieniem jest
Gody w błogiej Nadziei
że jednak i przyszłość jest
są drzwi do bezkresu życia
Miłości Bożej to gest
Gody Łask Bożych pełne
bez naszych zasług to dar
i dla nas tu wszystkich zawsze
płonie Miłości tej żar
Gody we wiecznej Jasności
gdzie miasta złotego blask
gdzie niezliczone rzesze
za wolność czczą Boga wraz
s. Alicja
z niemieckiego przełożyła Bogdana Zakolska

Serdeczne życzenia, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele szczęścia w nowym 2016 roku składają czytelnikom „Panoramy Goleszowskiej”
Wójt gminy goleszów, przewodniczący rady gminy,
Radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy,
Jednostek organizacyjnych, instytucji kultury
oraz redakcja

Srebrna Cieszynianka 2015 – ks. prałat Adam Drożdż
Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości to dzień szczególny dla każdego Polaka,
a także wyjątkowy dzień dla laureatów Srebrnej oraz Honorowej Złotej Cieszynianki, którzy zostali uhonorowani tym zaszczytnym wyróżnieniem w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.
Srebrna Cieszynianka to laur dla wyjątkowych mieszkańców naszego regionu. Od dziewiętnastu lat wręczana jest za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję naszego regionu.
Są wśród wyróżnionych przedstawiciele różnych środowisk wykazujący się osiągnięciami w działalności kulturalnej, samorządowej czy społecznej, szerzący tradycje
kulturowe, a ich dokonania można uznać za godne naśladowania i stanowiące fundament, na którym powinny się wzorować kolejne pokolenia.
Pierwszą nagrodę wręczono w 1997 roku. Do chwili
obecnej Srebrną Cieszynianką uhonorowano 257 osób.
Statuetkę Złotej Cieszynianki otrzymało 5 osób, zaś Statuetkę Honorowej Złotej Cieszynianki - 16 osób. Łącznie uhonorowano 278 laureatów.
Wręczenie tej zaszczytnej nagrody odbywa się podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.
W tym roku Gmina Goleszów odznaczyła Laurem
Srebrnej Cieszynianki ks. prałata Adama Drożdża z Parafii Rzymskokatolickiej w Goleszowie
– czytaj str. 10.
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Foto Małgorzata Szteler-Furmaniuk
Wójt Krzysztof Glajcar z małżonką Renatą
podczas uroczystości w teatrze

Zdaniem Wójta
Szanowni Państwo
Niedługo będziemy żegnać ten rok, choć wydaje się, że tak niedawno go witaliśmy. Poczuciu
upływającego czasu prawie zawsze towarzyszy refleksja, która zazwyczaj skłania nas do podsumowania lub oceny tego, co za nami, spojrzenia w przyszłość i z tej perspektywy zdefiniowania
celów, które są lub wydają się bardzo ważne do osiągnięcia. Jestem przekonany, że każdy z nas,
właśnie u progu nowego roku, ma je wyznaczone lub jest w trakcie ich wyznaczania.
Dotyczy to również gminy. Jako wójt, wspólnie z radą gminy, pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych pracujemy, aby cele gminne najpierw definiować, a później realizować.
Dzięki wypracowanej nadwyżce budżetowej w poprzednich latach mogliśmy rozpocząć kilka inwestycji. Niektóre zadania zakończone w tym roku były kontynuacją tych rozpoczętych już rok
wcześniej. Należały do nich modernizacja świetlicy gminnej w Lesznej Górnej, budowa wodociągu przy ulicy Żniwnej w Goleszowie i ulicy Dworskiej w Bażanowicach, a także zagospodarowanie
terenu wokół Domu Ludowego w Goleszowie Równi. Z kolei inwestycje tegoroczne zakończone
to, między innymi, przebudowa ulicy Folwarcznej w Bażanowicach i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, a te,
które będziemy kontynuować w roku następnym, to przede wszystkim budowa kanalizacji do Pasiek w Cisownicy. W projekcie budżetu
mamy zaplanowane kolejne zadania, bardzo ważne, na które czekają mieszkańcy. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować.
W tym artykule celowo nie przytaczam danych liczbowych ani szczegółów – choć one być może są bardziej wymowne – z dwóch
powodów. Po pierwsze, jesteśmy w okresie świątecznym i tak naprawdę mamy teraz inne sprawy na głowie. Po drugie – bardzo ważne
– rok jeszcze trwa i wszelkie dane nie są jeszcze ostateczne. Po zakończeniu roku i jego podsumowaniu zostanie sporządzony bilans,
wówczas poinformuję Państwa o jego wynikach. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Państwu za to, że swoją codzienną,
sumienną pracą przyczyniacie się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Serdeczne słowa podziękowania za dobrze przepracowany rok
kieruję do moich współpracowników, radnych, sołtysów, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Niech nasza
wspólna praca będzie dla nas źródłem radości i satysfakcji.
Na zakończenie życzę Państwu spokojnych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2016 Roku optymizmu, wiary, miłości i nadziei, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ma moc doprowadzić je do końca.
Krzysztof Glajcar Wójt Gminy Goleszów
URZ¥D NIECZYNNY
24 grudnia (Wigilia) Urz¹d Gminy Goleszów i jednostki podleg³e
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna) będą zamknięte.
Wyniki wyborów parlamentarnych
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Na sesji
-

28 października br. przyjęto Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
natomiast na sesji 25 listopada:
- uchwalono zmiany w sprawie budżetu na 2015 r. i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2015–2023,
- określono wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- określono stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok (uchwała nr 0007.65.2015),
- określono stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok (uchwała nr 0007.66.2015),
- zatwierdzono taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do m3 ścieków w sołectwie Cisownica i Puńców,
- ustalono wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
- określono kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Goleszów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
- ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów
dla niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania,
- przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleszów na lata 20162020,
- przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku, a także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
- ustalono stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, opłata za odpady nieselektywne – 20 zł).
NOwe GOdziNy Otwarcia BiBliOteKi w PuńcOwie
w związku z zastępstwem, filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Puńcowie zmienia godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa nieczynne
czwartek 12.00 – 17.00
piątek 12.00 – 17.00
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Zmiany w zakresie op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informuję, że począwszy od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie numery indywidualnych rachunków bankowych, na
które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wysokość. Zawiadomienie o zmianie numeru
rachunku oraz wysokości opłaty nastąpi pisemnie, za pośrednictwem poczty.
W związku z uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.75.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiednio 10 zł za odpady oddawane w sposób selektywny i 20 zł przy braku
prowadzonej segregacji.
W związku z wprowadzeniem nowej stawki, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Goleszowie przy ul. Przemysłowej 12 (TROS-EKO).
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, w soboty 8.00–13.00.
Dowożone do PSZOK odpady muszą być posegregowane! Osoba oddająca odpady powinna zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Uwaga! W dniu 24 oraz 31 grudnia 2015 r. tj. wigilia i sylwester, PSZOK będzie nieczynny!
Wójt Gminy Krzysztof Glajcar

Szanowni rolnicy!
W ostatnich latach w systemie ubezpieczenia społecznego rolników dokonano wielu zmian korzystnych dla
rolników i ich rodzin.
Rolnicy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne rolników tylko za faktyczną liczbę dni podlegania
ubezpieczeniu, dzięki czemu zmniejszyły się ponoszone przez
nich obciążenia finansowe z tego tytułu (poprzednio składka
obejmowała cały kwartał).
Jeżeli rolnik lub członek jego rodziny sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje mu finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze środków budżetu państwa.
Z tego prawa osoba uprawniona może korzystać przez okres do
3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku
życia, a w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez
dziecko 18 roku życia. Osoby uprawnione do wymienionego
świadczenia nie muszą w tym okresie rezygnować z prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym.
O świadczenie to mogą ubiegać się również rolnicy i domownicy
oraz członkowie ich rodzin, którzy nie podlegają ubezpieczeniu
społecznemu rolników.
Rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników w okresie objęcia ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z tytułu:
– wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
– powołania do rady nadzorczej.
Prawo to przysługuje pod warunkiem, że uzyskiwany przychód z wymienionych aktywności zawodowych nie przekroczy
kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. kwoty
875 zł).
Do końca grudnia 2017 r. utrzymano możliwość przejścia na
wcześniejszą emeryturę rolniczą przez kobiety, które ukończyły
55 lat lub mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, pod warunkiem posiadania 30-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.
W celu złagodzenia podwyższenia wieku emerytalnego stworzono możliwość ubiegania się o częściową emeryturę rolniczą
Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

przez osoby, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego,
a posiadają okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn i osiągnęły
wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Rolnik, któremu wygasło prawo do renty strukturalnej, a nie
osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, może ubiegać się o okresową emeryturę rolniczą.
Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., mimo prowadzenia działalności rolniczej z małżonkiem podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, renciści i emeryci w pełnym
wieku emerytalnym mogą pobierać emeryturę lub rentę w pełnej
wysokości. Rolnicy uprawnieni do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować zatrudnienie lub
inną działalność zarobkową, nie tracąc prawa do renty.
Jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy
pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostało kilkakrotnie podwyższone i wynosi 700 zł za każdy procent powstałego
uszczerbku na zdrowiu.
Umożliwiono dodatkowo osobom, które przyjęły na wychowanie dzieci do siódmego lub dziesiątego roku życia, otrzymanie zasiłku macierzyńskiego, a wysokość tego zasiłku wzrosła
do czterokrotnej kwoty emerytury podstawowej. Natomiast od
stycznia 2016 r. będzie przysługiwać zasiłek macierzyński w okresie od 52 do 71 tygodni (zależnie od liczby dzieci urodzonych
przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie), w kwocie
1000 zł miesięcznie.
Nastąpiły korzystne zmiany w przepisach dotyczących zasiłków pogrzebowych. Nie wymaga się obecnie, aby zmarły członek rodziny przed śmiercią pozostawał na utrzymaniu rolnika
lub emeryta bądź rencisty i spełniał warunki do renty rodzinnej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Cieszynie
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„Restrukturyzacja ma³ych gospodarstw”,
z a p r a s z a my n a s z ko l e n i a !
Minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał końcem października rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O taką pomoc finansową ubiegać się może rolnik będący osobą fizyczną, ubezpieczony
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i prowadzący wyłącznie działalność
rolniczą. Pomoc w formie premii w wysokości 60 tysięcy zł wypłacana będzie w dwóch
ratach, odpowiednio 80% i 20%.
Warunkiem wypłaty drugiej raty będzie m.in. prawidłowa realizacja biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa. Przez restrukturyzację gospodarstwa należy rozumieć zasadnicze zmiany poprawiające jego konkurencyjność i zwiększające rentowność
poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany
profilu prowadzonej produkcji rolnej. Pomoc będzie skierowana do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.
W wyniku realizacji biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro i jednocześnie co najmniej o 20% wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Budżet na realizację operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wynosi 882 980 666 euro środków publicznych
ogółem, czyli około 3,7 mld zł. Najprawdopodobniej na początku 2016 roku działanie będzie wdrożone do realizacji.
Wszystkich zainteresowanych rolników zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez doradców rolniczych ze
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Udzielamy także pomocy merytorycznej przy wypełnianiu dokumentacji, udzielamy indywidualnych konsultacji.
Prosimy o kontakt: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie tel. 33 852 08 94 oraz 515 275 929.
Elżbieta Borejza - doradca rolniczy
Źródło MRiRW

Co s³ychaæ w GOK-u?
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21
Dzień Artystów Gminy Goleszów
W niedzielę, 8 listopada br., w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury zostało zorganizowane spotkanie twórców i artystów Gminy Goleszów. Gości przywitała dyrektor GOK Jolanta
Warsińska, zapraszając do wysłuchania występu Orkiestry Dętej
„Goleszów Band” pod kierownictwem Grzegorza Ogrockiego.
Gościem honorowym był laureat tegorocznej nagrody
w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika, grafik
i projektant wielu znanych polskich znaków firmowych – Karol
Śliwka.
Pochodzący z Harbutowic absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie spędził większość życia w stolicy. Jest twórcą
znaków graficznych takich jak: orzeł w podręczniku Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, znaku Ministerstwa Łączności, znaku „Smyk” warszawskiego domu towarowego, rozkwitającego kwiatu na kremach marki „Uroda” i znaku na flakonach
wody kolońskiej „Wars”, a także znaku graficznego Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie. Najbardziej rozpoznawalnymi
jego znakami jest skarbonka Banku PKO BP oraz logo Biblioteki
Narodowej. Ogółem zaprojektował około czterystu znaków graficznych. Pokrótce opowiedział, jak udało mu się pogodzić swoją
pracę z pasją.
Spotkanie uświetnił występ kółka gwarowego „Utropki”
z Gminnej Świetlicy w Cisownicy, przygotowanego pod kierunkiem Danuty Brańczyk.
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W części głównej nastąpiła prezentacja lokalnych artystów
i twórców z poszczególnych sołectw:
Dzięgielów
- KGW Dzięgielów (rękodzieło, decupage, koraliki),
- Jan Gluza (malarstwo),
- Bogdana Zakolska (wiersze, obrazy),
- Andrzej Macura (wiersze).
Cisownica
- Kółko gwarowe „Utropki” – opiekun Danuta Brańczyk, wystapiły: Oliwia Kluz, Zuzanna Plinta,
- Zespół „Pszocielki” i KGW - Eugenia Larysz, Ewa Hladky,
Halina Herzyk, Zuzanna Włosok (rękodzieło),
- Krystyna Morys-Grochal (wiersze).
Leszna
- Edyta Pieczonka (wyszywanie kabotków),
- Lidia Biłko (robótki ręczne),
- Samuel Kłoda (malarstwo).
Goleszów Górny
- Teresa Siedlak-Wielgosz (rękodzieło, wiklina papierowa,
bombki),
- Ewa Klekot (haft).
Goleszów Dolny
- Albin Klimczak (malarstwo),
- Krystyna Małysz (rękodzieło, koraliki)
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- Paweł Małysz (wiersze),
- Monika Grzanka (biżuteria),
- Helena Mańka (rękodzieło).
Goleszów Równia
- Grażyna Foltyn (rękodzieło).
Kozakowice
- Anna Czudek (wypieki).
Obchody zamknął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” w choreografii Barbary Gacek.
W pierwszym Dniu Artystów Gminy Goleszów uczestniczył
Arkadiusz Sztwiertnia reprezentujący Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” oraz goście i sympatycy z okolicznych
miast i wsi. Podczas poczęstunku przygotowanego przez GOK
twórcy-amatorzy rozmawiali o swoich zainteresowaniach, wymieniali spostrzeżenia i dzielili się doświadczeniami.
W trakcie niedzielnego popołudnia można było podziwiać
wystawione obrazy oraz wspaniały dorobek osób tworzących
z pasją (zapraszamy do fotoreportażu). Na zakończenie Jolanta
Warsińska podziękowała wszystkim za udział i zaprosiła na podobne spotkanie, w większym gronie, już za rok.
Redakcja
Szczególne podziękowania dla sołtysów za wkład w zorganizowanie tego przedsięwzięcia składa dyrekcja Gminnego Ośrodka
Kultury w Goleszowie

Mikołaj w GOK-u

W piątek, 4 grudnia, 2015 do Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie zawitał Święty Mikołaj ze swoimi aniołkami.
W tym roku dzięki hojności sponsorów przygotowano 230 pa-

-

Lewiatan Ireneusza Łaciaka z Międzyświecia,
LKS Olimpia Goleszów, sekcja szachowa,
Piekarnia Samopomoc z Cieszyna (poczęstunek dla dzieci),
Warzywniak Marka Kępki z Goleszowa,
Firma Kargo Karola Hławiczki z Goleszowa,
Firma Mokate z Ustronia,
Firma Kethner Group ze Skoczowa,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie (poczęstunek dla dzieci),
- Firma Wodar z Goleszowa,
- Pan Stanisław Cieślar,
- Firma Carmen z Jasienicy.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów
i Świętego Mikołaja rozdającego prezenty.
Fotoreportaże na www.goleszow.pl oraz www.goleszow.com.pl
Przerwa świąteczna dla stałych zajęć w GOK-u
od 21 grudnia 2015 r. do 6 stycznia 2016 r.

Już dziś zapraszamy na Koncert Świąteczno-Karnawałowy, który
odbędzie się 17 stycznia 2016 r. godz. 17.00. Wystąpią: Zespół
Pieśni i Tańca „Goleszów” z choreografią Barbary Gacek oraz
Orkiestra Dęta „Goleszów Band” pod kierownictwem Grzegorza
Ogrockiego
Wstęp wolny, zapraszamy!

czek, które Mikołaj rozdał dzieciom uczęszczającym na zajęcia
stałe do Gminnego Ośrodka Kultury. Mikołaj również odwiedził kilkanaście domów, w których obdarował prezentami dzieci
i osoby starsze w Gminie Goleszów.
Sponsorzy:
- Zespół Hosanna,
- Żabka z Goleszowa,
Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

Świętujmy razem, nie w samotności
Niech w naszych domach radość zagości
Bo narodził się nasz Pan
On przebaczył grzechy nam
Więc pokochajmy Świat, który Bóg nam dał.
Serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny
na każdy dzień Nowego Roku 2016 składają wszystkim
Czytelnikom Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie Jolanta Warsińska wraz z pracownikami
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Goleszów w Cieszynie czyli GOK W COK-u
Z inicjatywy Cieszyńskiego Ośrodka Kultury 24 listopada 2015
roku w Domu Narodowym odbyło się spotkanie twórców i artystów
z terenu Gminy Goleszów. Cieszyński cykl spotkań przedstawiał kolejne regiony zwane Małą Ojczyzną, by zarekomendować, jednokrotnie
niedoceniane, piękno tradycji, ludzi i pejzażu, jakie znaleźć można na
turystycznym szlaku poza miejskimi skupiskami. Spotkania ośrodków
kultury skłaniają do publicznej refleksji nad słowami pieśni „Ojcowski
dom”, ale jest to też racjonalna odsłona naszego pojmowania kultury
materialnej i kierunku, w jakim ma ona podążać. Goleszów jest jedną
z najstarszych miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. W dokumencie
protekcyjnym biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 25 maja 1223
roku wymienia się Goleszów jako Goles(u)ou(vo).
Fenomenem wsi jest to, że właśnie w jej zakątkach ostało się źródło
folkloru. Gminny Ośrodek Kultury, którego dyrektorem jest Jolanta
Warsińska, zajmuje się organizowaniem, edukowaniem i inspirowaniem życia kulturalnego, a także aktywizacją społeczeństwa i promowaniem szeroko pojętej sztuki. Jest on doskonałym narzędziem do
promowania Goleszowa na zewnątrz, poza granice powiatu, województwa i kraju.
Spotkanie z artystami i ich dziełem rozpoczęło się punktualnie
o godz. 17.00, dopełnieniem była wystawa obrazów i ekspozycja rękodzieła. Na powitanie zagrała reprezentacja orkiestry dętej „Goleszów Band”, która towarzyszyła spotkaniu do końca, aż do wspólnego
odśpiewania pieśni „Ojcowski dom”. Na dużym ekranie można było
zobaczyć pejzaże gminy, zabytkowe fotografie czyli to, co się z Goleszowem kojarzyć powinno: kominy cementowni, zbiornik Ton, górę
Chełm, Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” z tańcami i pieśniami „Szumi jawor”, „Ojcowski dom”, „Jak żech chodził do szkoły”. Multimedialną prezentację uzupełnił w imieniu Towarzystwa Miłośników Goleszowa refleksyjnym słowem Adam Krzywoń: Ojcowski dom jest, był
i będzie. Ale czy jest on taki sam jak kiedyś? Trzeba nam nauczyć się
patrzeć, aby zobaczyć otaczające piękno tej ziemi, niczym rajski ogród,
coraz bardziej dla pieniędzy zdeptanej…
Z historii Gminnego Ośrodka Kultury należałoby przypomnieć,
że obiekt, w którym mieści się GOK, powstał w latach1949-1952
z funduszy zakładowych Cementowni „Goleszów” i nosił pierwotnie
nazwę Ośrodek Zaopatrzenia Robotników. Zdążył się on przeobrazić
w centrum kultury i obecnie „zaopatruje” mieszkańców w wydarzenia kulturalne. Dysponuje dużą salą i mniejszymi pomieszczeniami,
mieści się tutaj biblioteka, siedziba Koła PTTK „Ślimoki” i Towarzystwa Miłośników Goleszowa, wypożyczalnia strojów karnawałowych,
redakcja „Panoramy Goleszowskiej”, muzeum - Izba Oświęcimska.
Niemniej interesująca jest dla rozwoju GOK w Goleszowie współpraca z podobnymi ośrodkami w Polsce i poza jej granicami. Najpiękniej reprezentować jest swoją miejscowość poprzez przekaz w tańcu
i śpiewie, poprzez koncerty. Choreograf zespołu, Barbara Gacek, wraz
z parą tancerzy przedstawiła w skrócie osiągnięcia ZPiT „Goleszów”.
Podczas spotkania urzekał bogaty strój cieszyński oraz fakt, że swej
urody i talentu dodają w kultywowaniu tradycji ludzie bardzo młodzi.
Obecność mistrzyni w łuku bloczkowym Anny Stanieczek, mieszkanki Goleszowa, uzmysłowiła obecnym, że wzorem starożytnych igrzysk,
poezji od sportu się nie oddziela.
Sama mistrzyni woli strzelać z łuku, z karabinku albo uprawiać
skoki czy trenować, niż przemawiać. Jak każdy zresztą artysta, bo
w podobny sposób mówił o sobie podróżnik, paralotniarz, filmowiec,
fotograf, malarz, kronikarz ulotnych chwil w jednym - Albin Klimczak. Jego obraz wiejskiego kościoła i idących na jutrznię ludzi posiada urok swojskiej opowieści. Inaczej, lecz również interesująco, maluje
swój świat pogodnych kolorów Samuel Kłoda, najmłodszy z malarzy,
rodem z Lesznej. Jego stwierdzenie, że inspirują go kwiaty babci, to
jakby ukłon ku temu, co niebawem przeminie, to sięganie w nietypowy sposób do tradycji. Zupełnie inaczej malują rzeczywistość, tym razem samym słowem, poeci. Krystyna Morys-Grochal urzekająco operuje gwarą. W swojej twórczości zwraca uwagę na dokonujące się „na
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PAdam Krzywoñ o swojej pasji
dziedzinie” przemiany. Pisze o problemach wsi, ale uczestniczy również swym opisem dożynek, największej gminnej imprezy. Korowód
dożynkowy jest przecież wizytówką i dumą całej gminnej społeczności. Wiersze Pawła Małysza, pod nieobecność autora, czytała jego żona
Krystyna. Urok tych wierszy polega na wskazywaniu piękna faktów,
rzeczywistości, pejzażu.
To osobliwa widokówka Goleszowa z szachistami, łucznictwem
i skocznią, rolniczym krajobrazem, z odnowioną szkołą, regionalną
kuchnią, z Tonem dla wędkarzy i Chełmem dla lotniarzy. Prezenterka
wierszy, Krystyna Małysz, osobiście zajmuje się rękodziełem. Na spotkaniu towarzyszyły jej Teresa Siedlak-Wielgosz i Helena Mańka. Ich
prace można było oglądać w czasie spotkania w sali Domu Narodowego. Robią gobeliny, szyją, haftują. Wykonują stroiki z choiny. Panie nie
są zrzeszone, rękodzieło nazywają dłubanką i sztuką obdarowywania,
czyli ktoś, coś, dla kogoś. No i trzeba mieć w rękach, oprócz potrzebnego materiału, zespół ADHD, jak wyraziła się jedna z pań.
Ekspozycję rękodzieła dodatkowo ozdabiało bonsai Adama Krzywonia, którego śmiało można nazwać artystą ogrodów. Formowanie
drzewka to szczególna okazja do kształtowania swej cierpliwości i dyscypliny, bowiem drzewku zapewnić trzeba odpowiednią wilgotność
i temperaturę. Odpowiednią temperaturę kulturowych relacji zapewnić też trzeba środowiskom z obu stron. Nie chodzi bowiem o rywalizację, a jedynie o wzajemne uzupełnianie się w pojmowaniu i realizacji
kultury różnych środowisk czy regionów.
Goleszów to gmina rolnicza coraz bardziej przekształcająca się
w miejsce rekreacyjne. Gminny Ośrodek Kultury, na czele z dyrektorką, ma nadzieję na większe zainteresowanie społeczności miejskiej
tym, co dzieje się w samym Goleszowie i okolicznych wioskach. Zainteresowani znajdą odpowiednie informacje na stronach internetowych.
Na pewno wielu melomanów zna znakomitego muzyka Jean-Claude’a Haupmanna i miało wzruszającą okazję posłuchać orkiestry
pod jego batutą. Na terenie gminy działa wiele mniej lub bardziej profesjonalnych chórów szerzących i pielęgnujących kulturę śpiewaczą.
Warto być wyczulonym na przeglądy dorobku kulturalnego, na
folklor z Lesznej, gdzie rozsławia go Irena Klimczak z Zespołem Regionalnym „Czantoria”, uczestniczyć w letnich „Koncertach przy fontannie” w centrum Goleszowa, zajrzeć do Izby Regionalnej „U Brzezinów”
w Cisownicy, skansenu państwa Bojdów w Kisielowie, powozowni Andrzeja Lacela w Puńcowie, dotrzeć do „Pszczelego Miasteczka” Jana
Gajdacza na Mołczynie w Dzięgielowie, oddać się królewskiej grze
z organizatorem międzynarodowych turniejów szachowych Karolem
Linertem lub zagrać w tenisa stołowego z niestrudzonym Andrzejem
Pustówką – prezesem LKS „Lesznianka”.
Nie sposób wymienić całego dorobku ludzi żyjących na terenie
gminy, tego, co wnoszą w lokalną społeczność i czym się dzielą z innymi. To zaledwie cząstka Goleszowa, którego na miejscu z górami na
horyzoncie odkrywa się, dla siebie i dla innych, ciągle od nowa.
Tekst i foto Stachu Malinowski
Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

Nowy biskup
Synod diecezjalny obradujący w Bielsku-Białej wybrał ks. dra Adriana Korczago na zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W pierwszej turze wyborów za kandydatem
zagłosowało 60 synodałów ze 111 obecnych.
Delegaci Synodu wybierali spośród trzech księży wytypowanych
przez konferencję duchownych. Podczas głosowania ks. dr Grzegorz
Giemza otrzymał 23 głosy, a ks. Piotr Wowry – 27 głosów.
Zgodnie z prawem, wybory biskupa diecezjalnego prowadził
zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Ks. dr Adrian Korczago zastąpi na
stanowisku zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej biskupa Pawła Anweilera,
który przechodzi na emeryturę.
Sesja wyborcza Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła odbyła się 21
listopada 2015, w auli Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej.
Diecezja cieszyńska liczy blisko czterdzieści tysięcy wiernych
i jest największą liczebnie diecezją Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce. Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład Synodu Diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świeccy
przedstawiciele każdej parafii.
Ks. dr Adrian Korczago ma 51 lat. Po studiach na Chrześcijańskiej
Nowy biskup cieszyñski ks. dr Adrian Korczago
Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany 22 stycznia 1989
roku w Zabrzu. Od dnia ordynacji został wikariuszem parafii w Ustroniu.
Uczestniczył w budowie parafii w Bładnicach na Śląsku Cieszyńskim, w 2000 roku został jej pierwszym proboszczem.
Od 1991 roku prowadzi zajęcia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, specjalizuje się w duszpasterstwie, homiletyce oraz
kontaktach pastoralnych. Prowadził również zajęcia
z duszpasterstwa wśród dzieci, katechetyki, metodyki katechetycznej i liturgiki dla studentów pedagogiki o specjalności edukacja religijna w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
W 1995 roku przebywał na stypendium zagranicznym na Uniwersytecie w Bonn, a w 2004 roku został doktorem teologii ewangelickiej. Pełni obowiązki kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej (Sekcji
Teologii Ewangelickiej) ChAT.
Od 2002 roku członek Synodu Kościoła, przewodniczący synodalnej komisji ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz ds. pastoralnych. Członek
Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła.
W latach 2011-2015 Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego.
Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Pastoralnego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a od 2008
opiekunem duchowym studentów luteran ChAT. W latach 2008-2015 wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Duszpasterstwa Interkulturalnego SIPCC (Society
for Intercultural Patoral Care and Counselling). W latach
2010-2015 prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP). W 2013 roku mianowany, a w 2015 roku wprowadzony w urząd proboszcza
parafii w Goleszowie.
Ks. Adrian Korczago jest żonaty i ma dorosłą córkę.
Redakcja
Źródło - bielskobiala.wyborcza.pl
Foto Małgorzata Szteler-Furmaniuk

Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015
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Srebrna Cieszynianka 2015
W tym roku Gmina Goleszów, reprezentowana przez wójta Krzysztofa Glajcara i przewodniczącego rady Bogusława Koneckiego, odznaczyła Laurem Srebrnej Cieszynianki ks. prałata Adama Drożdża z Parafii Rzymskokatolickiej w Goleszowie, zaś Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał Jerzy Wałga z Cieszyna, któremu nagrodę wręczyli Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Starosta
Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król oraz Wiceprezes Stowarzyszenia, Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.
Rozdaniu laurów w cieszyńskim teatrze towarzyszył koncert, w którym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny
Marcinkowej z Cieszyna oraz Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic.
Ks. prałat Adam Drożdż
Od 30 lat ks. Adam Drożdż, proboszczując w goleszowskiej parafii pw. św. Michała Archanioła, służy parafianom i miejscowej społeczności. Był i jest zaangażowany w dzieła religijne, społeczne i te
o wymiarze ekumenicznym.
W 1985 r. jako wikary trafił do Goleszowa, by objąć parafię
w trudnym dla Polski momencie przeobrażeń społeczno-ustrojowych.
Jego działania, zaangażowanie i troska o obiekty sakralne zaowocowały pięknie wyremontowaną świątynią i odrestaurowanym
probostwem. Obiekty te, posiadające wielką wartość historyczną, są
przykładem odratowanego dziedzictwa kulturowego regionu.
Pozyskał fundusze unijne na doposażenie Czytelni, ale również
środki na inicjatywy związane z obchodami 100-lecia istnienia nowego kościoła parafialnego, kierując zespołem redagującym album
poświęcony Ziemi Goleszowskiej i parafii. Zawartość publikacji posiada wartość historyczną i dokumentacyjną.
Podejmuje wiele inicjatyw: organizuje nabożeństwa ekumeniczne, występy chórów i koncerty muzyki kościelnej. Bierze udział
w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w gminie, w spotkaniach okolicznościowych lokalnych organizacji i szkół. Spotyka się
także z seniorami i samotnymi mieszkańcami Goleszowa. Uczestni-
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czy w spotkaniach na terenie gminy: dożynkach, wigilijkach, starając
się w codziennym życiu realizować praktyczny, żywy ekumenizm.
Włącza się w dzieła charytatywne, organizując wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie i instytucją Caritas Polska pomoc żywnościową dla najuboższych. Jest propagatorem
akcji „Tornister pełen uśmiechów”.
Angażuje się także w typowanie uzdolnionej młodzieży do programu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia wyrównuje szanse edukacyjne uczniów pochodzących z małych
miejscowości. Organizuje akcje mikołajkowe w postaci paczek dla
najbiedniejszych dzieci.
Potrafi skupić wokół siebie grupę parafian, która organizuje
liczne występy teatralne i okolicznościowe koncerty, szerząc w ten
sposób kulturę nie tylko religijną, ale także regionalną i narodową.
Obdarzony charyzmą zbliża do siebie ludzi.
Jako gospodarz parafii cieszy się uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. Działa nie tylko dla dobra parafii, gminy i jej mieszkańców, ale całej Ziemi Cieszyńskiej, co jest godne naśladowania i wyróżnienia.
Redakcja
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Zdolna m³odzie¿
18 października w cieszyńskim Zamku odbyło
się uroczyste wręczenie
stypendiów w ramach
Funduszu Stypendialnego
Śląska Cieszyńskiego. Od
2002 roku wyróżnienia
przyznawane są bardzo
zdolnej młodzieży z powiatu cieszyńskiego. Miło
nam poinformować, że
wśród nagrodzonych znalazły się dwie osoby z Goleszowa.
Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który pomaga uzdolnionej młodzieży, został założony z inicjatywy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Jest ona najstarszą, najbardziej zasłużoną śląską
organizacją, powstałą w 1885 r., której najważniejszym celem jest pielęgnacja tradycji
i kultury Ziemi Cieszyńskiej oraz dbałość o edukację młodzieży.
W edycji 2015/2016 przyznano 6 stypendiów macierzowych dla uczniów klas maturalnych, 4 stypendia macierzowe dla studentów I roku, 6 stypendiów pomostowych
„Dyplom z marzeń” oraz 2 nagrody specjalne.
W gronie wyróżnionych w bieżącym roku znaleźli się uczniowie mieszkający
w Gminie Goleszów. Laureatami nagrody specjalnej zostali Daria Branny, uczennica
liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie oraz Piotr Gajdzica, absolwent liceum im.
M. Kopernika w Cieszynie, obecnie student AGH w Krakowie na wydziale informatyki.
Daria jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Cieszynie w klasie fletu Doroty Parzyk. Jest utalentowaną flecistką, zdobywczynią wielu
nagród w konkursach fletowych, stypendystką programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Piotr to wybitny matematyk, laureat konkursów matematycznych, zdobywca brązowego medalu na międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej w Bułgarii.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Redakcja

Piotr Gajdzica

Daria Branny

DO WYNAJÊCIA
Do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowy na sklep, hurtowniê, biuro, aptekê, mieszkanie, o ³¹cznej powierzchni 84 m2 w centrum Goleszowa. Możliwość wynajmu
części. Ogrzewanie, woda, internet w czynszu. Przed budynkiem spory parking.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu
nr tel. 663 164 345 lub osobistego w siedzibie LKS „Olimpia” Goleszów,
ul. Grabowa 1 w Goleszowie.

Mieszkañcy Kisielowa!
Serdeczne ¿yczenia zdrowych,
radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a także zdrowia i wiele szczęścia
w Nowym Roku 2016
sk³ada
sołtys wsi Kisielów Karol Szostok

Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

11

Spartakiada Kó³ Gospodyñ Wiejskich
Tak wielkiej dawki śmiechu, zapału, zagorzałej rywalizacji i dobrego humoru dawno już nie było w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków Zespołu Szkół nr 1
w Wiśle, gdzie w sobotę 7 listopada br. odbyła się V Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Jak się
downi bawióno”. W rywalizacji wzięło udział aż 20 drużyn
KGW z województwa śląskiego i małopolskiego, z 5 powiatów i 14 gmin. Gminę Goleszów reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Dzięgielowa w składzie: Anna Kaleta, Marta
Kojma, Maria Doryghi, Jolanta Pustówka, Longina Bujok,
Jolanta Krzywoń, Krystyna Zorychta, Agnieszka Klein i przewodnicząca Gertruda Proksa.
Uroczystość oficjalnie otworzyli: Burmistrz Wisły Tomasz Bujok, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski,
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik oraz
Reprezentantki KGW Dziêgielów
Maria Bujok - Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury.
Impreza miała na celu prezentację, zachowanie oraz ochronę tradycji
i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez reprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych, a także innego dorobku kulturowego KGW.
Organizatorzy chcieli pokazać, że bez względu na wiek i bez użycia drogiego
sprzętu specjalistycznego można promować aktywny oraz zdrowy styl życia, a także zapewnić uczestnikom wspaniałą zabawę i integrację środowiska lokalnego. Panie z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem brały udział
w konkurencjach, które miały m.in. przypomnieć „Jak się downi na dziedzinie bawióno”. Były więc: humorystyczna prezentacja drużyny, bieg z jajkiem
na łyżce, bieg na nartach trzyosobowych, strzały na bramkę z zasłoniętymi
oczami, skoki na piłce, sztafeta w „tunelu”, rzut kapeluszem na odległość,
jazda na rowerkach tzw. „góralkach” oraz „zabawa z owcami”. Dodatkową konkurencją o nagrodę specjalną (wspaniały tort) był wyścig w parach
połączony z gaszeniem świeczek na tortach-atrapach. Drużyny startowały
w 6-osobowych składach (plus dwie rezerwowe) złożonych z pań, członkiń KGW. Kobiety wykazały się niezwykłą pomysłowością w przygotowaniu strojów, były więc zielone żabki, krasnoludki, tancerki i inne zabawne charakteryzacje.
Do walki o Puchar Burmistrza Wisły zagrzewała wspaniała publiczność.
Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało się, że pierwsze
miejsce i tytuł mistrza V Wojewódzkiej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich
wywalczył zespół KGW Zaborze (gm. Chybie). Na drugiej pozycji uplasowało
się KGW Leśna gm. Lipowa (pow. żywiecki), zaś trzecie miejsce zdobyła reprezentacja gospodarzy z KGW Wisła Głębce.
Każda ze startujących zawodniczek otrzymała pamiątkowy medal, a drużyna dyplom, zaś zwyciężczynie z rąk burmistrza odebrały ręcznie zdobione
szklane puchary, natomiast od szefowej Wiślańskiego Centrum Kultury - „złote, srebrne i brązowe majtki”.
Nagrodę specjalną za konkurencję dodatkową zdobyły ex-aequo KGW
Zbytków i KGW Zaborze, więc tort trzeba było podzielić na połowę. Imprezę prowadziła i przewodniczyła sędziowskiemu jury Maria Bujok, zaś obsługę
i pomoc techniczną zapewnili pracownicy Wiślańskiego Centrum Kultury.
Spartakiadzie towarzyszył przemarsz wszystkich drużyn, na czele którego szła maskotka Wisły – Wiślaczek. Panie z KGW Wisła Głębce, Dzięgielów,
Zwardoń, Sól, Juszczyn i Bujaków przygotowały stoiska z pięknym rękodziełem,
a także zadbały o podniebienia uczestników i gości, serwując pyszne ciasta i kanapki. Dopełnieniem całości były stoiska promocyjne firmy kosmetycznej oraz
ogólnopolskiego portalu mojeKGW.pl, który obok portali OX.pl, Wisła.pl oraz
Głosu Ziemi Cieszyńskiej i Radia Katowice - pełnił patronat medialny.
V Spartakiada KGW w Wiśle odbyła się dzięki środkom Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Danuta Kożusznik
Foto Katarzyna Lindert-Kuligowska, www.beskidzka24.pl
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W góry, w góry mi³y bracie...
Chodzenie po górach ma swoich miłośników. Do ich
grona można zaliczyć około 30-osobową grupę uczniów
klas IV-VI ze szkoły podstawowej w Cisownicy. Celem
naszych wędrówek są najczęściej piękne o każdej porze roku szlaki Beskidu Śląskiego. Podczas wycieczek
poznajemy kulturę naszej małej ojczyzny oraz walory
turystyczne i przyrodnicze Beskidów. Nasz tegoroczny
sezon turystyczny rozpoczęliśmy od zimowej wyprawy
na Trzy Kopce Wiślańskie i Orłową. Wędrówkę połączyliśmy z zabawami na śniegu i zjazdami na „ślizgaczach”.
Wiosenna świeża zieleń i budząca się do życia przyroda zachęcają nas co roku do wędrówki. Wiosnę rozpoczynamy, biorąc udział w organizowanym przez PTTK
Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie Rajdzie Młodzieży Szkolnej „Powitanie wiosny”. W tym roku meta rajdu znajdowała się na Soszowie. Każdego roku w maju
uczestniczymy w Rajdzie Kukuczki organizowanym
przez PTTK Wisła, podczas którego możemy poznawać
sylwetkę Jerzego Kukuczki, naszego wybitnego polskiego
himalaisty.
Nie zapominamy również o przepięknych zakątkach
naszej gminy i rokrocznie uczestniczymy w Rajdzie
Młodzieży Szkolnej „Szlakami Spacerowymi Gminy
Goleszów”. Piękna, letnia pogoda zmobilizowała nas
w czerwcu do zdobycia szczytu Baraniej Góry. We wrześniu powitaliśmy jesień, uczestnicząc w Rajdzie PTTK „Pożegnanie lata”, z metą na Grabowej. Trasę tego rajdu poszerzyliśmy o wyjście na Kotarz, gdzie znajduje się Ołtarz Europejski oraz o wizytę w parafii Szczyrk Salmopol u księdza Jana Byrta, gdzie w Ogrodzie
Reformacji posadziliśmy cis - w imieniu uczniów naszej szkoły.
Październikowa pogoda, drzewa pokryte złocistymi i rudymi liśćmi zachęciły nas do wędrówki Beskidzką Ścieżką Planetarną,
aby lepiej poznać nasz Układ Słoneczny. W Istebnej Wilcze odwiedziliśmy Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy wspomnień pani Cecylii, żony Jerzego Kukuczki, a nasza wizyta została utrwalona na filmie „Zbiórka na
Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki”, który można obejrzeć na You Tube. Wycieczkę zakończyliśmy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Istebnej, gdzie mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat Beskidów.
Nasze tegoroczne wędrowanie zakończyliśmy jesienno-zimową wycieczką na Wielką i Małą Czantorię. Mimo że w dolinach
była jeszcze jesień, to my przenieśliśmy się do krainy śniegu i świetnie się bawiliśmy. Myślimy, że tegoroczny sezon turystyczny
należał do udanych. Podczas wspólnych wycieczek zdobywaliśmy Górską Odznakę Turystyczną. Łącznie zdobyliśmy w tym roku:
14 odznak popularnych i 3 małe brązowe.
Beata Pieńkowska - opiekun Klubu Turystycznego
„Czantoria” przy szkole podstawowej w Cisownicy
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Publiczne Studium Medyczne – nabór styczeñ 2016
PSM w Cieszynie od kilku lat prowadzi edukację na kierunkach
medyczno-społecznych bezpłatnie, obecnie po raz ostatni ogłasza
nabór na kierunki opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do
profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii
dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania
dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych.
Absolwenci mogą pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu, w żłobkach,
przedszkolach, domach opieki. Mogą również pracować w hospicjach
i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi.
Natomiast praca asystentki stomatologicznej polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz asystowaniu lekarzowi dentyście
podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prywatnych czy publicznych.
Od semestru zimowego szkoła uruchamia również kształcenie na
kierunku technik sterylizacji medycznej. Jest to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce
i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest
zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Nauka w Publicznym Studium Medycznym jest bezpłatna przez
cały cykl kształcenia. Absolwenci w/w kierunków przystępują do egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom danej specjalności oraz certyfikat uprawniający do pracy na terenie Unii Europejskiej.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 33/851 46 88 lub na stronie internetowej: www.soiz.pl.
Nabór prowadzimy do 20 stycznia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

„Po³udniowe Indie i Sri Lanka”
Pod takim tytułem, 28 października, w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyło się spotkanie z goleszowianinem - Albinem Klimczakiem, który podczas tego wieczoru relacjonował swoje podróże.
Spotkanie poprowadził Arkadiusz Sztwiertnia.
Prawie 70 osób przysłuchiwało się ciekawym opowieściom i zabawnym perypetiom
autora prezentacji. Filmy, slajdy i zdjęcia wypełniły ponaddwugodzinne spotkanie.
Ludzie, przyroda, kultura i zwyczaje tamtych stron to coś, co warto zobaczyć i poznać, zapewniał goleszowianin.
Autor opowiadał o swoich świetnych wynikach w sztuce negocjacji w egzotycznym kraju, o popełnionych podczas podróży faux pas i ich konsekwencjach. Niewiarygodne przygody rozbawiały momentami do łez. Tak różne od europejskich religia,
kultura i styl życia mogą zadziwiać nawet wielkich podróżników. Pytania publiczności
świadczyły o dużym zainteresowaniu krajem znajdującym się w obszarze gorącego
Albin Klimczak przyjmuje kwiaty od pracownika
klimatu zwrotnikowego.
„Domu Narodowego” Arkadiusza Sztwiertni
Przejażdżka na słoniu,
las pełen nietoperzy, obserwacja ciężkiej pracy kobiet przy zbiorach herbaty w Cejlonie, nadzwyczajne
rzeźby, freski i inne bogactwa, specyficzne jedzenie – to wielka przygoda
Albina Klimczaka, któremu dzięki swojej pasji udaje się zwiedzać przeróżne zakątki świata.
Większością tych wątków podróżnik podzielił się już na łamach „Panoramy Goleszowskiej”, którą - w wersji elektronicznej - znajdziecie Państwo
na www.goleszow.pl
MSF
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Uroczyste spotkanie seniorów w Godziszowie
5 grudnia 2015 r. zapisze się na długo w pamięci mieszkańców Godziszowa. Po raz kolejny zorganizowane zostało uroczyste spotkanie dla tutejszych seniorów. Wkrótce, jeżeli spotkania
będą kontynuowane, będziemy obchodzić dwudziestolecie tej
tradycji. Jej początki sięgają czasów rozpoczęcia budowy tutejszej remizy, a że tegoroczne spotkanie splotło się z kilkoma wydarzeniami, to przybrało ono szczególny charakter.
Honory gospodarza pełnił Sołtys Godziszowa – Łukasz
Żebrowski. To jego debiut. Frekwencja wśród zaproszonych
dopisała, a goście byli szczególni. Przybyli do nas m. in. wójt
Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady Bogusław Konecki,
radna do Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach Sylwia Cieślar, ks. prałat Adam Drożdż oraz przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych. Wspaniałą oprawę artystyczną
zapewniła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie pod kierownictwem Lucyny i Dariusza Gołysznych. Dziękujemy!
W czasie spotkania przewodnicząca KGW Irma Podżorska
za bezinteresowny, długoletni wkład pracy na rzecz społeczności Godziszowa oraz 40-letni okres przewodniczenia tutejszemu kołu otrzymała złoty medal za Zasługi dla Województwa
Śląskiego.

Wójt Krzysztof Glajcar sk³ada gratulacje Irmie Pod¿orskiej

We wniosku czytamy: Irma Podżorska od grudnia 1975 r. pełni
funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie.
Swój wolny czas poświęca na rzecz lokalnej społeczności. Pod patronatem KGW organizuje kolonie letnie dla miejscowych dzieci.
W ramach programu „Wszystko dla dziecka” KGW organizowało
wycieczki, Dzień Dziecka oraz „Mikołaja” dla najmłodszych mieszkańców Godziszowa. W latach 1988–2006 brała czynny udział
w budowie miejscowej straży pożarnej, bezinteresownie przygotowując posiłki dla pracujących. Koło Gospodyń Wiejskich pod jej
przewodnictwem kilkakrotnie brało udział w powiatowych konkursach potraw regionalnych pod hasłem „Nasze regionalne dziedzictwo”, zdobywając dyplomy, nagrody finansowe, rzeczowe i książkowe. Irma Podżorska wspiera w działaniach kolejne rady sołeckie,
dba o doposażenie majątku KGW w miejscowej remizie, jest orgaProgram artystyczny
nizatorką konkursów, kursów i spotkań na terenie Godziszowa.
Aktu dekoracji w imieniu władz wojewódzkich dokonała radna Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar oraz wójt Krzysztof Glajcar. Gratulujemy!
W czasie spotkania dokonano też uroczystego przekazania kluczy do nowego samochodu bojowego dla tutejszej jednostki OSP.
Aktu przekazania na ręce prezesa Bogusława Bolka dokonali Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i Komendant Gminny OSP
Marian Machalica. W imieniu władz
samorządowych życzenia dla uczestników spotkania przekazał wójt oraz nasz
radny Sławomir Żmija. Jak stało się już
tradycją, w czasie tego rodzaju spotkań,
zawsze życzliwe i ciepłe słowa padły od
ks. prałata Adam Drożdża.
Spotkanie zorganizowano dzięki
wsparciu miejscowego KGW i OSP oraz
zaangażowaniu grupy pań, które coraz
częściej występują w tej roli, ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców.
Kazimierz Wisełka
Foto Tomasz Krzemień
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Festiwal piosenki angielskiej
Po raz pierwszy Szkoła Podstawowa w Goleszowie zorganizowała Gminny Festiwal Piosenki świąteczno-zimowej w języku angielskim, który odbył się 4 grudnia br. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 3-6 ze szkół: w Bażanowicach, Cisownicy, Dzięgielowa,
Kisielowa oraz Goleszowa. Dzieci śpiewały solo bądź w zespołach, repertuar dotyczył piosenek zimowych, świątecznych i kolęd
w języku angielskim. Zwycięzców i wyróżnień było sporo, 20 osób
otrzymało nagrody książkowe.
Uczniowie włożyli dużo pracy i poświęcili sporo czasu, by przygotować się do festiwalu, ale przyniosło to oczekiwane rezultaty!
Mogliśmy usłyszeć piękne wykonania, zobaczyć całe układy i ciekawe aranżacje.
Uczniów przygotowywały anglistki: Agnieszka Batko (Dzięgielów), Joanna Waliczek (Bażanowice), Barbara Bocek (Cisownica),
Dorota Wisełka (Goleszów – organizator).
Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie dziękujemy
za udział w festiwalu. Nagrodzonym osobom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dziękujemy też Piekarni „Goleszów” za
słodkie wsparcie naszej imprezy.
Dorota Wisełka

Podróżnicze i filmowe pasje
na ETNOCAMERZE w Etno Chacie „Topolej”
w Goleszowie
20-22 listopada br. w Etno Chacie „Topolej” upłynęły pod znakiem filmów! Gościliśmy fotografów, dziennikarzy, filmowców, podróżników i ludzi kina. Wszystko za
sprawą drugiej edycji Festiwalu Filmowego ETNOCAMERA, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej oraz Etno Chatę Topolej.
Formuła festiwalu już na etapie pomysłu zakładała promowanie filmów podróżniczych.
Autorzy projekcji to pasjonaci zwiedzania świata na różne sposoby. Większość z nich
rejestruje swoje autorskie oraz indywidualnie zaplanowane podróże z przysłowiowym
plecakiem. Są wśród nich również tacy, którzy wybierają się w podróż z biurami podróży. Dla organizatorów festiwalu priorytetem jest jednak nie sam sposób podróżowania, co właśnie pomysł na ukazanie relacji z podróży. Dlatego też podczas projekcji
można było zobaczyć w pełni profesjonalne filmy, jak choćby „Morocco” Elwiry Florek
i Mateusza Jachyma czy „Kilka centymetrów nad” Piotra Graffa, jak również produkcje
amatorskie. Gościliśmy również pasjonatów podróży z gminy Goleszów: Albina Klimczaka i Henryka Mroza oraz mieliśmy okazję obejrzeć film promujący Gminę Goleszów.
Festiwal od początku ma otwartą formułę jeśli chodzi o zakres tematyczny. Filmy czy też
prezentacje zdjęć nie skupiały się wyłącznie na egzotycznych, trudnych i ekstremalnych
podróżach. Niektóre z nich dotyczyły po prostu ciekawych pomysłów na widzenie świata. Ideą festiwalu jest bowiem interesujące
ujmowanie rzeczywistości – czy to jest Sri Lanka, Kambodża, czy też skwer cieszyński, po którym poruszają się pasjonaci jazdy na
deskorolce, czy w końcu podróż rowerami przez Toskanię.
Różnorodność tematyczna i stylistyczna filmów prezentowanych na ETNOCAMERZE jest siłą i wartością tego festiwalu, który
staje się nie tylko okazją do zaprezentowania możliwości i umiejętności rejestracyjnych uczestników, ale również ciekawą formą
spędzania czasu dla gości, którzy tłumnie w tym roku odwiedzili Etno Chatę Topolej, żeby zobaczyć różne zakątki świata i poznać
sposoby taniego i pełnego wrażeń podróżowania.
Gościem honorowym festiwalu, który zarazem dokonał uroczystego otwarcia, był Jakub Porada – dziennikarz TVN-u, pisarz
i podróżnik. Goście mieli okazję z nim porozmawiać oraz wziąć udział w warsztatach „Telewizja od kuchni”. Festiwal wzbogacili
swoją obecnością muzycy. W pierwszy dzień odbył się rejestrowany przez Elwirę Florek i Mateusza Jachyma koncert Karoliny Kidoń,
a drugiego dnia festiwalu na scenie Etno Chaty wystąpili muzycy z Rosji (Grigorij Polovinka) oraz wokalistki ze Słowacji. Dodatkową
atrakcją dla gości oraz samych uczestników były wieczorne imprezy taneczne (after party), prowadzone przez Dj Bo i Dj Mody z Egiptu.
Festival z pewnością nie byłby tak udanym, gdyby nie nasi goście oraz patroni, dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim za udział
w wydarzeniu, a zwłaszcza tym, którzy wsparli nas w jego organizacji, czyli władzom Gminy Goleszów.
Organizatorzy
Więcej zdjęć i informacji na facebookowym profilu Etno-Chata „Topolej”
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Æwiczenia Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Goleszowie
23 listopada br. o godzinie 11.00 dźwiękiem syren strażackich rozpoczęły się gminne
ćwiczenia jednostek OSP z terenu naszej gminy. Ćwiczenia odbyły się na terenie zakładów Metalplast Stolarka w Goleszowie. Uczestniczyły w nich, obok naszych jednostek,
również dwa samochody z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu.
Głównym założeniem ćwiczeń było:
- sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Goleszów,
- sprawdzenie skuteczności alarmowania jednostek należących do KSRG oraz innych
jednostek z gminy Goleszów,
- sprawdzenie czasu dojazdu jednostek OSP na miejsce ćwiczeń,
- doskonalenie taktyki oraz zasad gaszenia pożarów na terenie zakładów,
- doskonalenie zasad organizacji łączności na terenie działań ratowniczo-gaśniczych,
- doskonalenie współdziałania jednostek OSP i PSP,
- współdziałanie OSP z przedstawicielami zakładu, w tym ewakuacja pracowników zakładu.
Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się spotkanie z obserwatorami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie, na którym zostały omówione działania jednostek i popełnione podczas ćwiczeń błędy.
Podziękowania składam kierownictwu zakładu Metalplast Stolarka za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń
na terenie zakładu oraz druhom za udział w ćwiczeniach.
Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Goleszowie
dh Marian Machalica
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Podsumowali sezon

Wrêczenie dyplomów

27 listopada 2015).
Podczas zebrania m. in.
podsumowano ubiegły sezon turystyczny, wręczono
pamiątkowe dyplomy oraz
przedstawiono plan wycieczek na 2016 rok.
Więcej informacji na temat goleszowskich turystów
znaleźć można na www.pttk-slimoki.cba.pl
Redakcja
fotoreportaż na
www.goleszow.pl
Foto Tomasz Lenkiewicz
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27 listopada w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów odbyło się zebranie sprawozdawcze
Koła PTTK „Ślimoki” za 2015 rok. W podsumowaniu trzynastego już sezonu wzięło udział 52
członków i 6 zaproszonych gości: Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie Jolanta Warsińska, Wiceprezes PTTK
Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie Jan Pollok, członek cieszyńskiego PTTK Henryk Więzik
oraz pracownik goleszowskiego urzędu Tomasz Lenkiewicz, który w imieniu wójta Krzysztof
Glajcara przekazał wszystkim uczestnikom spotkania książki Arbeitslager Golleschau – dzieje
podobozu autorstwa Pawła Stanieczka. Spotkanie prowadził Jerzy Niemczyk, a o ubiegłorocznym sezonie turystycznym opowiadał prezes - Zenon Sobczyk.
Koło PTTK „Ślimoki” liczy obecnie 93 członków. W ramach koła działa 5 sekcji: górska,
młodzieżowa, krajoznawcza, fotograficzna, kolarska. W ciągu 2015 roku odbyło się 49 wycieczek: górskich, objazdowych i kolarskich oraz inne imprezy turystyczne. Łącznie wzięło w nich
udział 1 503 uczestników, w tym 343 młodzieży. Na przestrzeni wszystkich lat zorganizowano
480 wycieczek i imprez, w których wzięło udział 13 597 osób, w tym 3 540 młodzieży (stan na

Zebranie sprawozdawcze
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Z ziarenka piasku – per³a
O nowej ksi¹¿ce Lidii Czy¿
Kiedy kończy się tydzień, warto się nareszcie wyciszyć. Pójść na spotkanie. Szansę
taką daje otwarte dla wszystkich Ewangelickie Centrum Parafialne „Salem” w Dzięgielowie przy ulicy Słonecznej.
Tym razem w piątek 27 listopada przybyła doń autorka licznych artykułów i opowiadań - Lidia Czyż. Debiutowała w 2013 roku powieścią Mocniejsza niż śmierć. Kolejna jej książka Narodziny perły to również powieść oparta na polskich realiach, czym
autorka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu czytelników. Okazało się bowiem, że
połowa z kilkunastu zebranych na sali książkę już przeczytało.
Pisarka celowo inspiruje się autentyczną historią, aby obnażyć zakamuflowane obyczajowym przyzwoleniem zło. Dotykanie gorzkiej rzeczywistości jest uświadamianiem
każdemu czytelnikowi, że świętość jest daleko poza nim. Ale w bólu przemian narodziOd lewej Lidia Czy¿, Bo¿ena Giemza
my się przysłowiową doskonałością, perłą.
Książka nie jest napisana z myślą o rozrywce, bowiem wiele w niej niepokoju. Wręcz wywołuje niechęć dla bohaterki, bunt i krzyk
– no zróbże coś ze sobą! Ktoś nieoficjalnie nazwał powieść chrześcijańskim horrorem, „bo ona chce go zabić, a potem jest już coraz
straszniej...” Spisane z empatią świadectwo staje się pełnym nadziei misyjnym przesłaniem, że świat, który jest w nas, można zmienić.
Autorka pisarstwo uznaje za służbę, powołanie. Narodziny perły to narodziny sposobu jak upowszechnić zawiłe, lecz i uniwersalne
zagadnienia z teologii. Czytelnicy z łatwością odgadną, kto jest w powieści Bohaterem Nadrzędnym. To książka o miłości i stracie.
O zmaganiu się z cierpieniem związanym z uzależnieniem. O mozolnym odkrywaniu siebie i Boga, bez którego jesteśmy pyłem,
rozemocjonowanym ziarenkiem piasku.
Książka dlatego odnosi sukces, bo jest wsparciem i motywacją dla zranionych, zastraszonych i upokorzonych, a co ważne, autorce
udało się skrzyknąć i pozyskać do krucjaty, aby rodziły się z nas perły, inne środowiska, bo człowiek, zwłaszcza ten zmagający się
z cierpieniem, nie może pozostać sam. Dla swej pełni potrzebuje społeczności. Rodząca się z nas perła szlachetności niekoniecznie
będzie najwyższej klasy, ale pozostanie cenną, mimo wszystko. To niekoloryzowana prawda o naszym życiu, która działa uzdrawiająco, oczyszczająco.
Książka została po raz pierwszy zaprezentowana podczas 66 Tygodnia Ewangelizacyjnego 5 lipca br., jest dostępna w księgarni „Warto” w Cieszynie, można ją też nabyć drogą internetową.
Autorka ma już za sobą ponad 50 spotkań autorskich. Medialnie pomagają jej Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie,
Instytut Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”, program radiowy „Po prostu”, Warszawskie Forum Kobiet i Wrocławskie Forum
Kobiet. Swoją społeczną rolę pisarka pragnie kontynuować w kolejnej książce o podobnej tematyce. Interesująco zapowiada się wielowątkowa powieść o poszukiwaniu ojca. O tym, że tragiczny ludzki los można przeobrazić.
Pragnieniem autorki jest dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Myśli też o zagranicznym odbiorcy, czyli o Czechach,
mających pokrewne patologie i traumy jak Polacy.
Wydawać by się mogło, że czytanie podobnych gatunkowo lektur zabiera nam spokój. Ale to tylko hartowanie osobowości i zwrócenie uwagi, że nasz przyziemny świat nie jest wyścielony atłasem, a jak wyrazili się czytelnicy „Narodziny perły” to drogocenna,
w znaczeniu duchowym, książka. Każdy powinien ją przeczytać, bo trzyma w napięciu i porusza do głębi. Nie nudzi. Również postać
bohaterki wieczoru godna jest podziwu, bowiem czy wielu jest umiejących pochylić się nad losem człowieka? W ich bólu dostrzec
przemianę, zarodek perły?
Spotkania autorskie są wydarzeniem kulturalnym, chlubą dla miejscowości i gospodarzy. Kiedy kończy się tydzień można przyhamować. Dobre książki są w modzie i warto je czytać.
Tekst i foto Stachu Malinowski
Uczestnicy spotkania
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Konkurs Piosenki Przedszkolnej
W czwartek 26 listopada br. w Punkcie Przedszkolnym
w Puńcowie odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
który zorganizowany został dla dzieci uczęszczających do
przedszkoli publicznych z terenu naszej gminy.
Mało jest okazji do wspólnych spotkań integrujących
społeczności przedszkolne i to właśnie był główny powód
zorganizowania imprezy dla dzieci.
Z naszego zaproszenia skorzystały oddziały zamiejscowe
Przedszkola Publicznego w Goleszowie. Mieliśmy możliwość podziwiać uzdolnione muzycznie dzieci z: Bażanowic,
Cisownicy, Dzięgielowa, Goleszowa i Puńcowa.
Patronat nad naszym konkursem objął Wójt Gminy
Goleszów Krzysztof Glajcar, który zasiadł także w naszym
konkursowym jury. Do tego grona zaprosiliśmy również
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie Jolantę

Warsińką oraz nauczycielkę śpiewu i rytmiki z Domu Kultury
w Bielsku-Białej Katarzynę Pieron.
Konkurs rozpoczął się przywitaniem gości przez dyrektor
Katarzynę Bogdał.
Dzieci prezentowały piosenki w trzech kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki oraz 5,6-latki, razem 22 dzieci. Jury miało
trudne zadanie ze względu na profesjonalizm i ilość wokalnych
talentów wyłonionych przez nauczycielki przygotowujące dzieci
do konkursu.
Po burzliwych naradach udało się wyłonić laureatów.

W grupie 3-latków:
miejsce I - Roksana Plinta (Bażanowice),
miejsce II - Amelia Stebel (Goleszów),
miejsce III - Małgorzata Kobiela (Puńców).
W grupie 4-latków:
miejsce I - Justyna Rycko (Goleszów),
miejsce II - Dominika Świerkosz (Goleszów),
miejsce III - Magdalena Glajcar (Bażanowice).
W grupie 5,6-latków:
miejsce I - Maja Przeliorz (Dzięgielów),
miejsce II - Julia Cieślar (Goleszów),
miejsce III - Patrycja Gamrot (Goleszów).
Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek przygotowany i ufundowany przez Radę Rodziców z Punktu Przedszkolnego w Puńcowie. Przedstawiciele sołectwa Puńców wraz
z rodzicami zafundowali dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla
zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu. Owoce dla
dzieci przekazał Wiesław Sikora.
Na dzieci czekała niespodzianka. Odwiedził je miś i na chwilę
pobawił się z nimi, bo przecież dzień wcześniej, 25 listopada, obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Roześmiane buzie dzieci,
a także miła i sympatyczna atmosfera potwierdziły, że główny cel
naszej imprezy, czyli możliwość spotkania się i dobra zabawa, został osiągnięty.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Piosenki Przedszkolnej bardzo dziękujemy!
Organizatorzy

Humanistyczne sukcesy dziêgielowskich uczniów
W ostatnich tygodniach nasi podopieczni dają nam wiele powodów do dumy. 5 listopada pięcioro uczniów wzięło udział w I
etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Troje z nich: Zuzanna Łodzińska, Aleksandra Hankus i Bartosz Lipiński dostało się do etapu rejonowego. Sukces dzieci jest
tym ważniejszy, iż dwoje z nich to uczniowie klasy 5, a zakres merytoryczny obejmuje pełny materiał szkoły podstawowej. O randze
konkursu świadczy organizator – Kuratorium Oświaty oraz możliwość uzyskania zwolnienia ze sprawdzianu szóstoklasisty.
Nowe wyzwanie przed utalentowanymi uczniami pojawiło się 1
grudnia, kiedy to – jak co roku – uczestniczyliśmy w Powiatowym
Konkursie Czytelniczym w Hażlachu pod hasłem „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Drużyna w składzie Zuzanna Łodzińska, Oliwia
Kaczmarczyk i Bartosz Lipiński stanęła do rywalizacji z uczniami
Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

z 30 szkół powiatu w łącznej liczbie stu uczestników. Wszyscy zmagali się z tekstem na temat książki Krystyny Siesickiej pt. „Zapałka
na zakręcie” oraz biografii autorki. Do finału zakwalifikowało się 10
uczestników, wśród nich wszyscy nasi uczniowie, zaś zwyciężczynią konkursu została Zuzia ze 100% skutecznością w obu etapach.
Wyróżnienia otrzymali Oliwka i Bartek. Jury doceniło też ogromny
sukces drużyny z Dzięgielowa, przyznając jej wyróżnienie.
Gratulując uczniom i ich rodzicom, których podobnie jak nas
rozpiera ogromna duma, składam też wielkie i serdeczne podziękowania Sylwii Macihorskiej – nauczycielce języka polskiego. To również dzięki jej zaangażowaniu i pracy włożonej w przygotowanie
dzieci możemy dziś powiedzieć: „Jesteśmy z Was dumni i życzymy
dalszych sukcesów!”.
Katarzyna Bogdał – dyrektor SP w Dzięgielowie
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Ewangelickie chóry w Kaliszu
Chór Mieszany wraz z Chórem Męskim „Cantus” na zaproszenie zaprzyjaźnionego ks. Michała
Kuhna i jego żony Marzeny pojechały do parafii
ewangelickiej w Kaliszu. Właśnie 27 września obchodzono tam 220. Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła.
Koncertem naszych chórów uświetniliśmy
uroczyste nabożeństwo w niedzielę, natomiast sobotę poświęciliśmy na wycieczki, które zorganizował niezastąpiony i sprawdzony w tej roli chórzysta Józef Habarta. Pojechaliśmy do Kluczborka,
aby zwiedzić zabytkowy Kościół Zbawiciela z XIV
w. gdzie wyszliśmy po drewnianych schodach na
53-metrową, odremontowaną wieżę, aby z góry
podziwiać zrewitalizowaną kluczborską starówkę.
Po zejściu z wieży wypróbowaliśmy akustykę
Kluczbork – widok z wieży kościoła
i przed ołtarzem zaśpiewaliśmy dwie pieśni z naszego repertuaru. Po wysłuchaniu historii zabytkowego obiektu opowiedzianej przez panią kościelną, pojechaliśmy do supernowoczesnego ośrodka kultu religijnego, największego w Polsce, a jednego z największych na świecie - Lichenia. Sanktuarium o powierzchni prawie 100 hektarów trudno jest zwiedzić w godzinę czy dwie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy, wchodząc główną bramą po
szerokich schodach w otoczeniu świętych figur prosto do Bazyliki Mniejszej, gdzie znajduje się XVIII-wieczny wizerunek Matki
Boskiej Licheńskiej. Następnym punktem zwiedzania była Golgota. Otworzył się przed nami widok na wspaniały obiekt sanktuarium, przepiękną bazylikę – wotum kościoła katolickiego – wybudowaną na planie krzyża, aby uczcić Wielki Jubileusz Narodzenia
Chrystusa.
Do bazyliki prowadziły 33 stopnie,co nawiązuje do lat życia Jezusa Chrystusa. Z kolei liczba okien, to liczba dni w roku, a liczba
drzwi, to liczba tygodni. Całość wkomponowana jest w otaczający krajobraz i symbolizuje złoty falujący łan zboża. Po zwiedzeniu
wnętrza bazyliki udaliśmy się windą na 27 piętro znajdujące się na 98 m. Dalej po wygodnych szerokich schodach weszliśmy na 31
piętro, czyli wysokość 114 m. Cała wieża liczy sobie 144,5 m.
Widok z wieży uzmysłowił nam, ile obiektów z powodu ich ilości nie zdołamy odwiedzić. Zachwycił mnie widok na pola, lasy i Jezioro Licheńskie, jak również obrazy ukształtowane z żywych kwiatów, ogrodów w stylu włoskim czy też francuskim. W powrotnej
drodze do autokaru zwiedziliśmy jeszcze między innymi kościół św. Doroty, kaplicę Krzyża Świętego, no i na zakończenie Cudowne
Źródełko, uzdrawiające, dodające sił.
Pora była najwyższa, by pojechać w stronę głównego celu naszej wyprawy. W Kaliszu na parafii, a właściwie w Domu pod Aniołami, po przywitaniu dostaliśmy klucze do pokoi. Po rozpakowaniu i odświeżeniu zeszliśmy na kolację, po której nastąpiły rozmowy
przeplatane żartami.
Niedziela zapowiadała się pracowicie. O poranku było śniadanie, po nim wspólna próba z miejscowym chórem. Na uroczystym
nabożeństwie z udziałem biskupów ewangelickich, miejscowych władz oraz delegacji innych wyznań, wraz z chórem kaliskim zaśpiewaliśmy trzy pieśni. Na zakończenie nasz Chór Mieszany dał koncert składający się z sześciu wybranych na tę uroczystość pieśni. Po
nabożeństwie wszyscy zostaliśmy zaproszeni na uroczysty, pożegnalny obiad w reprezentacyjnej sali restauracji „Komoda”. No, cóż!
Pożegnania nastał czas, przed nami było wiele kilometrów drogi powrotnej.
Tekst i foto Albin Klimczak

Po¿egnalne zdjêcie
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Miko³aj w Kozakowicach
5 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach odbyła się impreza dla najmłodszych mieszkańców
wsi pn. „Mikołaj dla dzieci”.
Pięćdziesięcioro kozakowickich dzieci wzięło udział
w warsztatach pieczenia i lukrowania pierników oraz robienia
ozdób świątecznych. Na dzieci czekał poczęstunek oraz zabawa
m. in. przy dźwiękach gitary pana Wojtka.
Najwięcej emocji wśród uczestników wzbudziła wizyta św.
Mikołaja, który, jak tradycja każe, przybył na spotkanie z workiem prezentów i wręczył słodkości wszystkim dzieciom.
Z ramienia organizatorów, którymi było miejscowe KGW,
OSP i rada sołecka, pieczę nad całością imprezy sprawowali:
Anna Czudek, Marian Machalica, Krzysztof Kohut, Anastazja
Tomica, Anna Kohut, Izabela Jałowiecka.
Redakcja
Foto Krzysztof Kohut

Inicjatywa Obywatelska
Szanowni Państwo, na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja
świadczy dla obywateli oraz jakie dokumenty trzeba wypełnić
i gdzie się zgłosić.
Potrzebne informacje znajdują się w utworzonych zakładach:
- dokumenty i dane osobowe,
- kierowcy i pojazdy,
- wyjazd za granice,
- śluby i rozwody,
- dzieci,
- edukacja,
- zgon,
- zaświadczenia i odpisy,
- nieruchomości i środowisko,
- zasiłki i pomoc finansowa,
- ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne,
- meldunek,
- praca i biznes,
- podatki,
- służba wojskowa.
System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy
nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie i jak załatwić swoją sprawę.
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„Kalendarz Goleszowski 2015-2016” jest już dostępny
w sekretariacie Urzêdu Gminy Goleszów, redakcji
„Panoramy Goleszowskiej” oraz w bibliotekach:
w Goleszowie, Cisownicy i Puńcowie.
Wersja elektroniczna na stronie www.goleszow.pl
w zakładce O Gminie/Kalendarz Goleszowski.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
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Po raz trzynasty…
W sobotę, 5 grudnia br., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie odbyło się wyjątkowe spotkanie.
Przy suto zastawionych stołach
zasiadło około 170 seniorów naszej
miejscowości. Za stołem prezydialnym
Uczestnicy spotkania
znaleźli się gospodarze, przedstawiciele
naszej rady sołeckiej: sołtys Zbigniew
Krzemień, Jerzy Nieboras, Bartłomiej Cywka oraz goście: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki, ks. Dariusz Kowala, ks. Marek Londzin, przewodnicząca KGW Gertruda Proksa i druh Jacek Klein.
Przywitano również prezesa Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa Tadeusza Sztefkę, dyrektorkę szkoły Katarzynę Bogdał, przełożoną żeńskiego Diakonatu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie Ewę Cieślar, a przede wszystkim licznie
przybyłych seniorów.
Szczególnie serdecznie przywitany został były sołtys Werner Zając, który przed 13 laty wraz z ówczesną radą sołecką, przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich i ks. Emila Gajdacza, po raz pierwszy zorganizował tego typu spotkanie.
Organizatorzy doskonale przygotowali scenariusz spotkania – były powitania, krótkie wystąpienia gości, modlitwy księży, wspólnie zaśpiewana
kolęda „Dzisiaj w Betlejem”, życzenia i toast: …byśmy się za rok wszyscy
spotkali…, zaś chwilą ciszy zebrani upamiętnili odejście mieszkańców wsi
w mijającym roku.
W iście familijną atmosferę wprowadzili zebranych członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca „Goleszów” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Popłynęły znane, dawne melodie ludowe śpiewane przez naszych ojców,
dziadków..., a tu już my jesteśmy na ich miejscu! Nasuwają się słowa: „Bije
zegar godziny, my wtedy mawiamy – jak ten czas szybko mija – a to my mijamy”.
Na zakończenie artystycznego występu zaśpiewano najmilszą sercu pieśń
„Ojcowski dom”, potem były rozmowy, życzenia, łamanie się opłatkiem,
chwile wzruszenia, radości i wspomnień. Rada sołecka przy współudziale
personelu technicznego szkoły, pań z KGW zadbała nie tylko o smaczny poczęstunek, ale również o bezpieczeństwo seniorów. Sołtys Zbigniew Krzemień z poczuciem humoru „dekorował” starsze panie i panów opaskami
odblaskowymi.
Zbigniew Krzemieñ rozdaje seniorom opaski odblaskowe
Zatem wzmocnieni fizycznie i duchowo, z pakunkiem słodyczy i owoców seniorzy pożegnali życzliwe mury Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie.
Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki sponsorom: Janusz Buzek (kandydat na posła w ostatnich wyborach), Wacław
Hanzel („Wafelek”), Jerzy Franek („Fameks”), RKS Goleszów-Dzięgielów, Dariusz Śliwka (gospodarstwo rolne), Sklep Anny
i Dariusza Mojeścików (ul. Akacjowa), mleczarnia z Bażanowic, Halina Dudziak-sklep ABC (ul. Cieszyńska), Parafia Ewangelicka z ks. prob. M. Londzinem, Parafia Rzymskokatolicka z ks. prob. Dariuszem Kowalą, Diakonat Żeński „Eben-Ezer”,
restauracja „Pod Tułem”, Jerzy Nieboras (firma „Jerzy”), Jerzy Franek (ZUUZ), Zbigniew Krzemień („Gardenus”), wójt
Krzysztof Glajcar, OSP Dzięgielów, Dariusz Reis, Urszula i Edward Mazurkowie (Zamek w Dzięgielowie), Robert Siekierka
(Stolarstwo), Bank Spółdzielczy - prezes Alina Rakowska, Marek Targosz „Fol-Bud”, Skład Opałowy (w bazie RKS Dzięgielów), Jan i Jerzy Cieślar
(„Transbus”),
Michał
Glajcar (Stolarnia „Magstol”), „Kosbud” - Kamieniołom Leszna Górna,
Ogrodnictwo – pp Frydrychowscy.
W imieniu seniorów serdecznie dziękuję za miłe i ważne dla nas spotkanie. Pamiętajcie o nas.
Zofia Fober
Foto Erwin Fober
Uczestnicy spotkania
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Fotoreportaż na stronie
www.goleszow. pl
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Miko³aj w Godziszowie
Wiele dzieci z Godziszowa 6 grudnia oczekiwało na Mikołaja w miejscowej strażnicy, ale zanim ten wyczekiwany gość przybył, by rozdać upragnione upominki, wszystkie dzieci w liczbie 50 uczestniczyły w grach i zabawach o tematyce świąteczno-mikołajkowej. Rozwiązywały zagadki, układały
puzzle, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, ale i dekorowały świąteczne
pierniki. Zabaw, do których włączali się także rodzice, było sporo, a ich reżyserią zajęła się pisząca te słowa.
Nagle dźwięk dzwonków obwieścił przybycie Mikołaja. Brodaty staruszek przyszedł z wielkim worem prezentów, które rozdawał wraz ze swymi pomocnikami. Żadnego dziecka nie pominął. Było mnóstwo radości,
uśmiechów i zabawy, a wszystko to przy dźwiękach kolęd płynących w tle.
Dorota Wisełka

Spotkanie z Bibli¹
25 listopada br. w Dzięgielowie w kaplicy Sióstr Diakonis
Diakonatu Żeńskiego „Eben- Ezer” odbyło się spotkanie z ks.
redaktorem Jerzym Belowem z okazji 40-lecia wydania w języku
polskim rozważań „Z Biblią na co dzień”.
Zebrani mieli okazję zapoznać się z historią powstania Herrnhut - miejscowości założonej przez bp hrabiego Mikołaja von
Zinzendorfa – Jednoty Braterskiej, dla której jej założyciel dla
wspólnego, duchowego budowania przygotował hasła biblijne
na każdy dzień (patrz wstęp „Z Biblią na co dzień 2015” opr.
przez ks. Adama Malinę).
Ks. Jerzy Below w formie multimedialnej pokazał jak od
1731 roku powstaje ta mała książka (oryginał w języku niemieckim nosi tytuł „Losungen”), jak wybierane są hasła biblijne ze
Starego Testamentu i dobierane do nich z Nowego Testamentu
i jako trzeci element odpowiednie pieśni oraz modlitwy.
Swoją prelekcję mówca wzbogacił współczesnymi zdjęciami
z Herrnhut i okolic, a także osobistymi spostrzeżeniami z wizyty
na tym terenie. Zebrani z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali
wiadomości o Karolu Hławiczce, inicjatorze polskiego wydania
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niemieckiego „Losungen” związanego z Tygodniami Ewangelizacyjnymi w Dzięgielowie. Była to jego ogromna praca jako tłumacza, redaktora tekstów, uwieńczona pomimo trudnych i niebezpiecznych czasów reżimu komunistycznego sukcesem, gdyż
już po kilku miesiącach od pojawienia się pomysłu, wymiany
korespondencji ukazało się pierwsze wydanie w 1975 roku (początkowo jako dodatek do Kalendarza Ewangelickiego).
W dyskusji uczestników podczas spotkania mówiono o tym,
jak ważną rolę w ich życiu odgrywała i nadal odgrywa mała książeczka „Z Biblią na co dzień”. Niezwykle wzruszające były wspomnienia siostry przełożonej Lidii Gottschalk na temat spotkań
i rozmów z Karolem Hławiczką u schyłku jego życia.
Wiele jest książek, które nas czegoś uczą, ale „Z Biblią na co
dzień” to drogowskaz na każdy dzień, pouczenie, zachęta, a także
najcenniejszy dar – podsumował spotkanie ks. Marek Londzin.
Spotkanie rozpoczęło się i zakończyło pieśnią z Harfy: „Panie, w swym Słowie do nas przemawiasz, prawdę swą świętą
przez nie objawiasz”.
Uczestniczka spotkania
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Mezoterapia ig³owa
W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu
bardzo skuteczny zabieg estetyczny, którego korzenie sięgają
roku 1952, kiedy to Michael Pistor wykonał go po raz pierwszy. Zabieg polega na wstrzyknięciu śródskórnie lub podskórnie
środków, takich jak witaminy, wyciągi roślinne, kwasy organiczne, aminokwasy itp.
Substancje te powodują zwiększenie metabolizmu komórkowego, produkcji kolagenu i elastyny, a co za tym idzie – znacznie
poprawia się stan naszej skóry. Oprócz tego następuje znaczna
poprawa mikrokrążenia. Nakłucia bardzo cieniutką jednorazową igiełką zmuszają naszą skórę do samonaprawy i produkowania niezbędnych do tego substancji.
Oprócz tego dzięki mezoterapii igłowej zawężamy działanie
do ściśle określonego miejsca, a co za tym idzie – chronimy naszą wątrobę i nerki, które nie są obciążane lekami doustnymi.
Mezoterapia igłowa skutecznie pomaga w przypadku:
- wypadania włosów (zła dieta, łysienie plackowate, zmiany
hormonalne, sezonowe, po leczeniu),
- przy skórze suchej i odwodnionej (twarz, szyja, dekolt, dłonie),
- zmarszczek,
- rozstępów,
- cellulitu (uda, brzuch, pośladki),
- trądziku i blizn potrądzikowych.
Zabieg mezoterapii igłowej można wykonywać przy pomocy
igły i strzykawki, jednak ja preferuję „pistolet” do nastrzykiwań,
który jest sterowany komputerowo (dokładnie ustalamy głębokość nakłuć oraz wielkość dawki preparatu w miejscu każdego
wkłucia). Pewnie pojawi się pytanie, czy to boli… To wszystko
zależy od tego, jaki posiadamy próg bólu. Jednego boli ukłucie
komara, ktoś inny rwie zęby bez znieczulenia. Sprawa indywidualna. Jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony na ból lub zwyczajnie
się boi, to przed zabiegiem stosowane jest znieczulenie specjalną
maścią. Po zabiegu stosuje się delikatny masaż, aby ułatwić równomierne rozprowadzenie składników preparatu. Może zdarzyć

SPORT
Jubileuszowy XX Mokate Open o Puchar Adama Mokrysza,
który odbył się 29 listopada, zakończył tegoroczne szachowe
Grand Prix Gminy Goleszów. Pięć turniejów zgromadziło blisko 560 uczestników, na taką frekwencję zapracowało ponad

Od lewej: wójt Krzysztof Glajcar, Bart³omiej Heberla, Zbigniew Pakleza, Bartosz Soæko,
Adam Mokrysz, Karol Linert
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się, że przy nakłuciu igiełka natrafi na naczynko krwionośne.
Wtedy pojawi się mały siniak, który ulega wchłonięciu. Zaraz po
zabiegu u niektórych osób wystąpić może lekkie zaczerwienienie
lub mały obrzęk i jest to normalna reakcja skóry na nakłucia.
Jeżeli ktoś ma tendencję do powstawania siniaków, to powinien
zarezerwować sobie 2-3 dni po zabiegu, aby skóra wróciła do
normy (np. przed weekendem).
Czy są jakieś przeciwwskazania do zabiegu? Oczywiście,
oto one:
- opryszczka i inne infekcje skóry,
- nowotwory w trakcie leczenia,
- zażywanie leków mających wpływ na krzepnięcie krwi,
- alergie,
- ciąża i karmienie piersią,
- menstruacja,
- skłonność do powstawania zwłóknień,
- cukrzyca.
Każdy z wcześniej wymienionych problemów skórnych ma
dostosowaną ilość zabiegów, a, oczywiście, koktajle komponowane są z różnych składników (np. przy wypadaniu włosów podaje
się oligoelementy, leki przeciwzapalne, witaminy, dekspantenol,
minoksydyl; przy cellulicie – krzemionkę organiczną, kofeinę,
wyciąg z karczocha, rutyny itp.).
Przed zabiegami przeprowadza się bardzo dokładny wywiad
z pacjentem oraz próbę uczuleniową. W pistolecie do mezoterapii wykorzystuje się jednorazowe igiełki i strzykawki. Po zabiegach przeciwzmarszczkowych i ujędrniających skórę należy
przez ok. 3 dni wypijać do 2,5 litra płynów dziennie (wchodzą
w to także zupy, jogurty itp.).
Zabieg mezoterapii igłowej jest bardzo skuteczny, daje widoczną poprawę i, co ciekawe, im więcej czasu upływa od wykonanego zabiegu, tym lepsze i bardziej widoczne efekty!
Kosmetolog Sylwia Stokłosa

Szachowa uczta
272 zawodniczek i zawodników, wśród nich było 15 arcymistrzów, którzy startowali łącznie 36 razy.
Obok „starych” znajomych, których dokonania już wielokrotnie miałem okazję przedstawiać, gościliśmy w tym roku Mistrza Europy w szachach błyskawicznych, legitymującego się
dziewiątym rankingiem na liście światowej - Davida Navarę
(2798). Po pełnym dramaturgii turnieju, po arcymistrzowskim
polowaniu na Mistrza, zajął dopiero 4 miejsce i to jest piękne
w każdej dyscyplinie, kiedy często o zajętym miejscu nie decydują rankingi, ale dyspozycja dnia i łut szczęścia.
To wszystko miał w ostatnią niedzielę listopada w Goleszowie arcymistrz Bartosz Soćko, a tytularny Puchar wręczał mu
osobiście główny sponsor, dr Adam Mokrysz. Jeszcze przed
tygodniem na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Reykjaviku pan Bartosz występował w roli trenera Reprezentacji
Polski. W swojej bogatej kolekcji ma między innymi medale
z Mistrzostw Polski: dwa złote i 4 srebrne w szachach klasycznych, 3 złote w szachach szybkich, 2 złote w błyskawicznych,
13 złotych z drużynami „Polonii” Warszawa i „Hetmana” Katowice.
Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

Zdobywając Puchar Adama Mokrysza w 13 rundach wygrał 11 partii, a tylko
dwie zremisował, jedną z nich z żoną, GM Moniką Soćko, która jako pierwsza
Polka zdobyła tytuł arcymistrza. Ma ona w dorobku równie imponujące osiągnięcia, wymienię tylko z Mistrzostw Polski: 6 złotych, 5 srebrnych, 3 brązowe
w szachach klasycznych, 8 złotych w błyskawicznych, 10 złotych w drużynach
z Warszawy i Katowic, w 2008 roku zajmowała 11 miejsce na liście światowej.
Drugi remis zwycięzca turnieju „zaliczył” z mającym szanse na końcowy
sukces w całym cyklu GP arcymistrzem Zbigniewem Paklezą, pod warunkiem,
że ten wygra niedzielny turniej, co w morzu rekinów 64 pól nie było sprawą
łatwą, ale nie niemożliwą. W turniejach, gdzie rywalizacja toczy się na dystansie
aż 13 rund, a czas dla zawodnika na rozegranie jednej partii to tylko 3 minuty
plus 2 sekundy za każde posunięcie, zawsze dużo się dzieje. Z pełnymi wynikami
można zapoznać się w serwisie internetowym zawodów na www.chessarbiter.
com/turnieje/2015/ti_387/
Trzecie miejsce zajął GM Bartłomiej Heberla, który z rąk Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara odebrał puchar za zwycięstwo w całym Grand Prix.
Najlepszą wśród pań była rybniczanka WGM Karina Szczepkowska-Horowska.
Grupę do 12 lat wygrał Daniel Trybuś z Zefira Boguszowice, w klasyfikacji 65+
najlepszym okazał się FM Václav Pacl ze Slovana Havířov. Świetnie spisali się
zawodnicy z naszego powiatu: Michał Cieślar (12), Janusz Raszka (14) i Maciej
Mroziak (15).
Puchary, medale, nagrody i nagrody produktowe „Mokate” wręczali Wójt
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i główny sponsor Adam Mokrysz, członek
zarządu firmy „Mokate”.
Organizatorem turnieju była Gmina Goleszów i LKS „Olimpia” Goleszów.
Serdeczne podziękowania za pomoc dla Łukasza Foltyna, Bartłomieja Linerta i Marzeny Kondzieli.
Z ramienia organizatorów Karol Linert
Fotoreportaż autorstwa Tomasza Lenkiewicza na www.goleszow.pl

Zwyciêzca Bartosz Soæko odbiera puchar z r¹k
Adama Mokrysza i wójta Krzysztofa Glajcara

Ruszy³a liga siatkówki
12 grudnia 2015 r. w Gimnazjum w Goleszowie rozpoczęła się kolejna Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Goleszów Sezon
2015/2016, która potrwa do marca 2016. Wszystkie mecze rozgrywane będą w soboty, w sali gimnastycznej goleszowskiego gimnazjum.
W sezonie 2014/2015, w zmaganiach sportowych wzięło udział ponad 80 zawodników m.in. z Cieszyna, Skoczowa, Ustronia, Goleszowa. W tym roku w goleszowskiej sali sportowej zmierzy się 6 drużyn: ATS, Kisielów, Dzięgielów, Hażlach, Goleszów, Cisownica.
Zapraszamy do kibicowania zawodnikom. Wstęp na rozgrywki bezpłatny.
Grają w cisownicy
21 listopada 2015 r. rozpoczęła się
kolejna edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Goleszów - sezon 2015/2016.
W sali sportowej Szkoły Podstawowej im.
Jury Gajdzicy w Cisownicy zostanie rozegranych XII kolejek piłkarskich.
W tegorocznych rozgrywkach rywalizację rozpoczęło 9 drużyn: Godziszów,
Goleszów, Juniorzy, Promil 2 Szkatuła,
Kozakowice, Pogoń Połące, Weterani,
Cisownica, Chłopaki Stela. Po dwóch kolejkach wycofała się drużyna Weteranów,
tym samym w soboty, w cisownickiej sali
gimnastycznej rywalizuje 8 zespołów piłkarskich.
Zakończenie ligi planowane jest na
marzec 2016 r.
Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz
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prosimy składać do 8 stycznia 2016 r.
Wykaz telefonów Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych
Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: urzad@goleszow.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek : 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00
Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok@goleszow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com
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5 grudnia w Goleszowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich „Mikołaj w Goleszowie”.
Wzięło w nim udział 44 zawodników z Wisły, Bystrej, Dąbrowy Górniczej, Łodzi, Rożnova i Trzyńca (Czechy) oraz, oczywiście, z Goleszowa, w kategoriach: rocznik 2008 i młodsi, rocznik 2006-2007, rocznik 2004-2005, rocznik 2003, dziewczęta
oraz kategoria Open.
Jako że były to zawody mikołajkowe, św. Mikołaj nie zapomniał o zawodnikach
i kibicach - zawodnicy otrzymali paczki, natomiast widzowie zostali poczęstowani
przez niego i jego świtę smakołykami oraz ciepłymi kiełbaskami i frytkami. Najlepsi
zawodnicy w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz
nagrodami, które wręczali: Zastępca Wójta Gminy Goleszów Grażyna Porębska-Jochacy, Przewodniczący Rady Gminy Goleszowa Bogusław Konecki oraz Prezes
Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego i jednocześnie Wiceprezes Polskiego
Związku Narciarskiego - Andrzej Wąsowicz.
Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach.
Rocznik 2008 i młodsi
1. Tymoteusz Cienciała, WSS Wisła - 17 m i 16,5 m
2. Tymoteusz Dyduch, LKS Klimczok Bystra - 14 m i 13,5 m
3. Wiktor Brudny, LKS Olimpia Goleszów - 11 m i 12,5 m
Rocznik 2006-2007
1.Wiktor Szozda, WSS Wisła – 17m i 17 m
2. Daniel Skarka, T.J. Rożnov – 17 m i 17 m
3. Antoni Orawski, LKS Olimpia Goleszów – 16,5 m i 17,5 m
Rocznik 2004-2005
1. Mateusz Chraścina, LKS Olimpia Goleszów – 17,5 m i 18 m
2. Wojciech Troszok, WSS Wisła – 17 m i 17,5 m
3. Filip Krenek, T.J. Rożnov – 16 m i 17,5 m
Rocznik 2003
1. Miłosz Krzempek, WSS Wisła – 17,5 m i 17,5 m
2. Piotr Cieślar, WSS Wisła - 17,5 m i 17 m
3. Michał Martynek, LKS Olimpia Goleszów – 17,5 m i 17 m
Dziewczęta
1. Anna Żądło, LKS Klimczok Bystra – 13 m i 13 m
2. Helena Szurmanowa, T.J. Trzyniec – 11,5 m i 12 m
Open
1. Bartłomiej Marczak, TKKF Dzikusy Łódź – 16 m i 15,5 m
2. Gabriel Grzejszczak, TKKF Dzikusy Łódź – 15 m i 14,5 m
3. Tomasz Witczak, TKKF Dzikusy Łódź – 13 m i 14 m
Najmłodszym zawodnikiem startującym w goleszowskim konkursie był 5-letni
Kacper Błaszczak z Bystrej.
Sędziami zawodów byli: Jerzy Pilch, Marek Cieślar, Grzegorz Procner. Kierownikiem zawodów był Zbigniew Chmiel, natomiast delegatem technicznym Polskiego
Związku Narciarskiego - Jerzy Pilch.
Patronat medialny sprawowali: www.skoki24.pl, www.ox.pl, www.beskidzka24.pl i Głos
Ziemi Cieszyńskiej.
Zawody mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
Gminy Goleszów, Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie, Śląsko-Beskidzkiego
Związku Narciarskiego w Wiśle, Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
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Tekst i foto na okładce Tomasz Lenkiewicz
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Panorama Goleszowska – grudzieñ 2015

Mikołaj w Goleszowie
LKS „Olimpia” Goleszów, główny organizator zawodów,
składa podziękowania sponsorom, którymi byli: Kosbud Sp.
z o.o. – Andrzej Kosmaty, Firma „MEGAT” Goleszów – Dariusz Branny, Zakłady Drzewne Cisownica – Józef Malec,
Hurtownia „ARTCHEM” Ustroń, Zakłady Mięsne „Jurgast”
Wisła, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz Goleszów,
„Alchemia Smaku” Puńców, Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc” Cieszyn, Piekarnia Cukiernia Bethlehem Pierściec,
Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka”,
„Trumpf Mauxion Chocolate” Skoczów, „Tago” Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski Radzymin, Zakład Produkcyjny „Sobik” Skoczów, Mleczarnia Bażanowice, „Polmarket” Bażanowice, Firma „Aksam” Paluszki
Beskidzkie – Osiek, Sadownictwo Pruchna – Zbigniew Skucha-Cienciała, Firma Handlowa „AmiPol” Sp. Jawna Polok &
Polok Cieszyn, Restauracja „Marlin” Bażanowice – Mariusz Lachendro, Firma „Cargo” Goleszów, RKS Goleszów, Restauracja „Sielanka”
Ustroń – Grzegorz Zawiliński.
Stanisław Duda
Prezes LKS „Olimpia” Goleszów
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Dzień Artystów
Gminy Goleszów

Mikołaj w GOK-u
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Foto GOK, Małgorzata Szteler-Furmaniuk

