Śmieci – powracający
problem… str. 6–7

Foto Zbigniew Eysymontt

Zaproszenie
na dożynki str. 10

Szkoła blisko nieba
str. 13–14

Włosi w Goleszowie
str. 15–16

Śląska Szkoła Szybowcowa
na górze Chełm, czyt. str. 13-14

Od lewej: Łukasz Żebrowski, wójt Krzysztof Glajcar, Sławomir Żmija i Kazimierz Wisełka
Zabudowania Śląskiej Szkoły Szybowcowej LOPP po rozbudowie zakończonej w 1938 roku.
Fotografia ze zbiorów Zbigniewa Legierskiego

Foto Tomasz Lenkiewicz

Goleszów, dnia 19 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOLESZÓW

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Goleszów
uchwały Nr 0007.50.2015 z dnia 9 września 2015 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów.
Obszar objęty planem stanowi powierzchnię ok. 95 ha i dotyczy północno-wschodniej części Goleszowa, którego granice wyznacza: od północy ul. Pod Chełmem, od zachodu ul. Ławki, od
południa część ul. Radoniowej i ul. Piekarniczej, wzdłuż terenów
PKP, od wschodu granica wsi Goleszów z Kozakowicami Górnymi. Załącznik graficzny dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Goleszów w >>Menu Przedmiotowe>>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne>>Bieżące prace
planistyczne>>Goleszów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, w terminie 21
dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 9 września
2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do
Wójta Gminy Goleszów na zasadach określonych w art. 18 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem e-mail: urzad@goleszow.pl.

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar
ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY GOLESZÓW
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016

3

Goleszów, dnia 19 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOLESZÓW

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Terenu Górniczego Leszna Górna III
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Goleszów
uchwały Nr 0007.46.2015 z dnia 9 września 2015 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Leszna Górna III.
Obszar objęty planem stanowi powierzchnię Terenu Górniczego w Lesznej Górnej i wynosi ok. 206 ha. Załącznik graficzny
dołączony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów w >>Menu Przedmiotowe>>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne>>Bieżące prace planistyczne>>Leszna Górna.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, w terminie 21
dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 9 września
2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do
Wójta Gminy Goleszów na zasadach określonych w art. 18 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem e-mail: urzad@goleszow.pl
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY GOLESZÓW
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenu Górniczego Leszna Górna III.
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Przedsiębiorco, zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny
W celu wspierania rodzin wielodzietnych (3+) oraz zażegnania
kryzysu demograficznego został wprowadzony w Polsce w 2014 r.
program zrzeszający przedsiębiorców z całego kraju - Karta Dużej
Rodziny. Czynny udział firm w programie polega na oferowaniu
zniżek, ulg bądź innych dodatkowych korzyści dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Do chwili obecnej do ogólnopolskiego
programu przystąpiło 1200 podmiotów, które działają nie tylko na
terenie całej Polski, ale także poza granicami kraju.
Partnerzy zwiększają dostęp rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci do usług publicznych, komunikacyjnych,
transportowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, a także zdrowotnych. Ich wsparcie
zdecydowanie zmniejsza wydatki na utrzymanie rodzin, daje
możliwość rozwoju najmłodszych, a także korzystnie wpływa na
wizerunek firm.
Ponadto celem programu jest wspieranie regionalnej gospodarki poprzez zachęcanie podmiotów o węższym zasięgu działania, tak aby rodziny mogły korzystać w większym zakresie z usług
lokalnych przedsiębiorców. Z informacji uzyskanych od osób korzystających z programu wynika, że karta pomaga rodzinom nie
tylko zmniejszyć koszty codziennego utrzymania, ale także umacnia więzi rodzinne poprzez możliwość wspólnego spędzania czasu
w miejscach wcześniej dla nich niedostępnych ze względu na niski
budżet domowy. Rodziny dzielą się ze swoimi znajomymi i rodziną
pozytywnymi aspektami związanymi z udziałem w programie oraz
nierzadko polecają usługi firm, z których skorzystali.
W naszej gminie obecnie tylko jedna firma oferuje zniżkę dla
osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Chcąc poprawić jakość
życia dzieci z rodzin wielodzietnych oraz wykorzystać ich potencjał, konieczne jest Państwa wsparcie, dlatego Ministerstwo Pracy,
Rodziny i Polityki Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator programu w gminie Goleszów serdecznie zachęcają wszystkich przedsiębiorców, firmy i podmioty gospodarcze,
placówki handlowe i handlowo-usługowe, a także organizacje z terenu całego powiatu do czynnego współudziału w programie Karta
Dużej Rodziny i wspierania rozwoju najmłodszych.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu
skierowanego do dużych rodzin,
• zwiększenie grona klientów,
• wzmocnienie wizerunku,
• poprawienie rozpoznawalności wśród mieszkańców oraz
wśród mediów,
• pogłębienie zaufania ze strony mieszkańców,
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”,
• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą
firmy/instytucji,
• realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

INFORMACJA
Wójt Gminy Goleszów informuje, że rozpoczynają się
prace przygotowawcze nad budżetem gminy na rok 2017.
Wszelkie wnioski do budżetu należy składać
do dnia 15 września 2016 r.
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Jak zgłosić swoją firmę do programu?
• określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści
Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym (może to być oferta całoroczna, okazjonalna,
świąteczna),
• wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny
(dostępna na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: www.rodzina.gov.pl – zakładka Karta Dużej
Rodziny – Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny),
• po weryfikacji formularza z Twoją firmą/instytucją zostaną uzgodnione szczegółowe warunki współpracy.
Minister PRiPS lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji
działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę w sprawie
przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest w urzędzie właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania członków rodziny. Rodzicom
dzieci karta przysługuje bezterminowo, natomiast dzieci kartę taką
mogą otrzymać do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę.
Obecnie w gminie Goleszów 652 osoby korzystają z ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny w tym: 243 osób dorosłych
(rodziców) oraz 409 dzieci, a liczba ta wciąż rośnie.
Więcej informacji o programie na stronie www.rodzina.gov.pl,
telefonicznie (22) 237 00 72/76 lub mailowo
kdr@mpips.gov.pl.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

Środki unijne
LGD „Cieszyńska Kraina” serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Cykl szkoleń na ten temat wraz z wypełnianiem dokumentacji konkursowej
odbędzie się na terenie gmin należących do Lokalnej Grupy Działania.
GOLESZÓW 9 września 2016 r. o godz. 16.00
– sala sesyjna urzędu gminy (ul. 1 Maja 5, Goleszów).
Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniach e-mailem na adres
biuro@cieszynskakraina.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 487 49 42.
Więcej na www.cieszynskakraina.pl
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Śmieci – powracający problem…
Od trzech lat w naszej gminie funkcjonuje
system gospodarowania odpadami komunalnymi,
jednak nie wszyscy mieszkańcy gminy wykazują
chęć wdrożenia go w codzienne życie. Nadal na naszym terenie powstają dzikie wysypiska śmieci, za
których likwidację odpowiada gmina. W zeszłym
roku gmina Goleszów wydała na to ponad 5.000 zł,
w tym roku, do końca czerwca, koszty te wyniosły
już 3.700 zł.
Dzikimi wysypiskami najczęściej stają się pobocza dróg, rowy przydrożne, szlaki turystyczne
oraz otuliny lasów i łąk. Wysypiska te nie tylko
znacznie obniżają walory estetyczne krajobrazu,
ale przede wszystkim wpływają na nasze zdrowie, niosąc poważne zagrożenie epidemiologiczne
(bakterie, wirusy, grzyby).
Podczas rozkładu odpadów dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych, zagrażając lokalnym ujęciom wody pitnej, nawet w bardzo oddalonych od dzikiego wysypiska miejscach.
Na nielegalne wysypiska trafiają również odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami
farb, lakierów, czy oleju samochodowego, a nawet różnego rodzaju
przeterminowane leki, środki ochrony roślin lub opakowania po
nich. Wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla naszego środowiska!
Odpady zanieczyszczają glebę metalami ciężkimi oraz substancjami niebezpiecznymi, w pobliżu wysypisk notuje się podwyższone koncentracje kadmu, miedzi, chromu, ołowiu czy rtęci.
Nie zdajemy sobie sprawy, że jedna tylko bateria może zanieczyścić
aż 400 l wody lub 1m3 gleby.

Nie wszyscy wiedzą, że kontenery na odzież nie są pojemnikami na odpady mieszane
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Dzikie wysypisko śmieci

Dzikie wysypiska są również dogodnym miejscem żerowania
owadów, gryzoni i ptaków mogących rozpowszechniać drobnoustroje. Gnijące substancje organiczne powodują, prócz nieprzyjemnych zapachów, zanieczyszczenia powietrza siarkowodorem
i metanem, stwarzając zagrożenie samozapłonu.
Uporządkowane wysypiska śmieci są oddzielone od podłoża
za pomocą warstw wytrzymałej folii zabezpieczającej i warstw
żużlu. Dzięki tym warstwom toksyczne substancje z wysypiska
nie dostają się do gleby. Są one kontrolowane przez Sanepid, więc
zmniejsza się ryzyko, że staną się wylęgarnią chorób. Uporządkowane wysypiska mają wbudowane systemy odgazowania, które nie
dopuszczają do samozapłonu gazu, a w niektórych biogaz używany
jest nawet do produkcji energii elektrycznej.
Nie twórzmy dzikich wysypisk! Zróbmy wszystko, aby odpady,
które tworzymy, trafiały do miejsca bezpiecznego ich zagospodarowania!
Poniżej przypominamy kilka podstawowych zasad funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami.
1. W gminie obowiązuje segregacja odpadów.
2. Ilość oddawanych przez mieszkańców odpadów jest nielimitowana – tzn. mieszkańcy mogą oddawać odpady w każdej ilości.
3. Mieszkańcy mają obowiązek segregowania następujących
frakcji odpadów: tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, papier i tektura, szkło kolorowe i białe, żużel i popiół, odpady biodegradowalne. Odpady segregowane
należy oddawać w workach, przy czym żużel i popiół można
gromadzić w oddzielnym pojemniku na śmieci.
4. Odpady zmieszane czyli odpady niepodlegające segregacji,
należy gromadzić w odpowiednim pojemniku na śmieci. Pojemniki na odpady należy opisać numerem porządkowym budynku.
5. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w poszczególnych sołectwach realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru, dostępnym na stronie www.goleszow.
pl lub w Urzędzie Gminy Goleszów, w Referacie Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój nr 14).
6. Raz w roku w okresie wiosennym organizowana jest zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. W ramach tej zbiórki można
oddać: krzesła, stoły, szafy, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. O terminach zbiórki mieszkańcy są informowani
poprzez plakaty, informacje w lokalnej prasie oraz na stronie
internetowej www.goleszow.pl (baner Odpady komunalne).
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016
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Przeterminowane lekarstwa oraz zużyte baterie i akumulatory
można oddawać do oznaczonych pojemników, przeznaczonych do ich gromadzenia. Pojemniki znajdują się w wybranych punktach handlowych i usługowych na terenie gminy.
Wykaz tych punktów umieszczony jest na stronie internetowej www. goleszow.pl
Dla mieszkańców gminy prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK (ul. Przemysłowa 12, Goleszów), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie
oddawać, w nielimitowanych ilościach, zebrane selektywnie
odpady komunalne: szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier
i tekturę, odpady biodegradowalne, żużel i popiół, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony, opakowania po lakierach i nawozach sztucznych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpad komunalny i pochodzące z remontów prowadzonych
samodzielnie przez właścicieli nieruchomości. Do PSZOK-u
mieszkańcy dowożą odpady we własnych zakresie, gdzie przy
ich odbiorze są one ewidencjonowane, dlatego należy zabrać
ze sobą dowód osobisty. Należy pamiętać o tym, aby dowożone odpady były posegregowane, a oddawany zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny był kompletny. W PSZOK-u nie
można oddawać odpadów zmieszanych.

Wyniki konsultacji
• projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na
podstawie § 1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów
z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz.3913) informuje się, że w dniach
od 15 czerwca do 22 czerwca 2016 r. odbyły się konsultacje projektu
uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie
trwania konsultacji nie zostały złożone przez mieszkańców gminy
żadne opinie, uwagi oraz wnioski do w/w projektu uchwały.

• projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów: na
podstawie §1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów
z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz.
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Na terenie gminy ustawione są pojemniki na zużytą odzież.
Do tych pojemników należy wrzucać tylko zużytą garderobę
(odzież, obuwie). Obok pojemników nie należy pozostawiać
odpadów luzem lub w reklamówkach.
10. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są
do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz przemysłowych powstałych w związku z prowadzoną działalnością. Umowę należy zawrzeć z firmą posiadającą
odpowiednie w tym zakresie zezwolenia. Urząd Gminy Goleszów może wezwać do przedłożenia przedmiotowej umowy.
11. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, jego usunięcie i utylizację należy zlecić firmie posiadającej w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia. Gmina Goleszów udziela
dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych. Wniosek o udzielenie
dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest należy składać
do Urzędu Gminy Goleszów w terminie do 31 marca danego
roku. Dotacja przyznawana jest zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 62/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania
wyrobów azbestowych.
Redakcja
Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz.3913) informuje się, że
w dniach od 15czerwca do 22 czerwca 2016 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów.
W trakcie trwania konsultacji nie zostały złożone przez mieszkańców Gminy żadne opinie, uwagi oraz wnioski do w/w projektu
uchwały.

• projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmi-

ny Goleszów na lata 2016–2020: na podstawie zarządzenia nr
0050.102.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów w dniach od 8 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016-2020 w celu zebrania
uwag, wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.
W formie elektronicznej ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016-2020 i formularzem ankiety konsultacyjnej zostało zamieszczone na stronie www.goleszow.pl w zakładce Konsultacje
społeczne oraz w Aktualnościach, a w wersji papierowej dokumenty
te były dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna, nie zgłoszono uwag, ani propozycji.

Szanowni Rodzice!
Wójt Gminy Goleszów informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie przysługuje uczniom klas I-III, VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum
oraz wybranym klasom szkół ponadgimnazjalnych.
Pomocą mogą zostać objęci uczniowie:

• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
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• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wszelkie informacje dotyczące programu oraz druki wniosków
można otrzymać w placówkach szkolnych.
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Co słychać w GOK-u?
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21
Wakacje letnie z GOK-iem!
W dniach 4-15 lipca odbył się pierwszy
turnus „Wakacji letnich z GOK-iem”. Lato rozpoczęliśmy ogniskiem u państwa Brzezinów
w Cisownicy. Dzieci miały również możliwość
wyjazdu na basen „Delfin” w Skoczowie, do
Leśnego Parku Niespodzianek i do kina „Piast”
w Cieszynie. Zajęcia z łucznictwa poprowadziła
mistrzyni Europy Anna Stanieczek, a samoobrony uczył dzieci mistrz świata Ryszard Bachm.
Odwiedziła nas również ponownie Akademia
Fantastyki, która zapewniła dzieciom mnóstwo
gier i atrakcji. Codziennie dla dzieci przygotowane były drożdżówki i herbata.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów:
Piekarnia Rejonowa „Samopomoc”, Zakład przetwórstwa mięsnego Jan Bielesz,
Diehl Metering, Kryta Pływalnia „Delfin”
w Skoczowie, Leśny Park Niespodzianek,
Alina i Stanisław Brzezinowie, Gmina Goleszów, GOPS, Akademia Fantastyki, Anna
Stanieczek, Ryszard Bochm.

„III Muzyczne wieczory
przy fontannie”
stają się już tradycją!
Kolejny rok organizujemy koncerty z muzyką na
żywo, które odbywają się przy fontannie o godz.
19.00 w każdą niedzielę wakacji. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że
tak zostanie do końca wakacji. Dotychczas niedzielne wieczory umiliły nam takie zespoły jak:
Factory of Blues (blues, rock), Lokomotywa
Band (pop, country, rock, blues), Dabliu Age
(rock, pop rock, blues), Orkiestra Dęta „Goleszów Band”(muzyka rozrywkowa) i Burn Your
Garden (progresywny hard rock, progresywny
grunge) oraz Dagmara Dorda & Michał Kasztura (jazz, pop, poezja śpiewana, muzyka filmowa).
Przed nami jeszcze takie zespoły jak Jazz
Dinos (jazz, blues, pop) i Hosanna (muzyka sakralna).
Serdecznie zapraszamy!
Końcem lipca odbył się wyjazd grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” do
Olsztyna. Więcej na temat wizyty we wrześniowym numerze „Panoramy Goleszowskiej”.
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Ogłaszamy nabór na zajęcia!
Do 26 sierpnia prowadzony jest nabór na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury, które rozpoczynają się od 5 września.
Gitara
– prowadzący: Michał Kasztura, Adrian Staszuk
Pianino, keybord
– prowadzący Kazimierz Waliczek
Saksofon
– prowadzący Kazimierz Waliczek
Flet
– prowadzący Kazimierz Waliczek
Klarnet
– prowadzący Grzegorz Ogrodzki
Jazz, balet
– prowadząca Zuzanna Cichowska
Taniec towarzyski
– prowadzący Sławomir Damek
Zajęcia taneczne dla dzieci
– prowadząca Grażyna Brachaczek
Kółko plastyczne
– prowadząca Grażyna Brachaczek
Kółko teatralne
– prowadząca Kinga Sikora
Crossfit
– prowadząca Anna Biedroń
Kick boxing, Ju-jitsu
– prowadzący Ryszard Bochm
Samoobrona dla kobiet
– prowadzący Arkadiusz Szrajnert
Szachy
– prowadzący Karol Linert
Język niemiecki
– prowadząca Małgorzata Olszar
Język angielski
– prowadząca Marina Hodyna
Nauka szycia i kroju
– prowadząca Jadwiga Greń
Zajęcia kulinarne dla dorosłych
– prowadząca Jadwiga Greń
Decoupage i wiklina papierowa
– prowadząca Helena Mańka
Zajęcia plastyczne dla zaawansowanych
– prowadząca Lucyna Deckert-Firla

„Factory of Blues”

„Lokomotywa Band”

„Dabliu Age”

„Goleszów Band”

Więcej informacji w GOK-u.
„Horyzont życia nie ogranicza się do ziemi” św. Jan Paweł II
Z pozdrowieniami dla Czytelników
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
Jolanta Warsińska

Zapraszamy na „Pożegnanie lata z GOK-iem”
2 września o godz. 18.00. W piątkowy wieczór wystąpi
zespół „Riffertone”, a gwiazdą wieczoru będzie zespół „Łzy”!
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016

„Burn Your Garden”
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A p e l

d o

r o l n i k ó w !

W związku z nasileniem prac w rolnictwie, Prezes Rolniczej Kasy Ubezpieczeń Społecznych w otwartym liście przypomina o stosowaniu
podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym i dbaniu o bezpieczeństwo najmłodszych.
Szanowni Rolnicy,
lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech i chwilowa nieuwaga nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne
w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny
rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Zacznę od prośby o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. Proponuję, by przed zbiorami wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą
żniwa, nie będzie nadmiernego spiętrzenia prac, przemęczenia, pośpiechu i związanego z tym stresu.
Nawet w nawale prac potrzebny jest czas na przerwę w pracy i wypoczynek do zregenerowania sił, a podczas upałów ochrona przed przegrzaniem i picie dużej ilości wody. Nie przystępujcie Państwo do zajęć w gospodarstwie rolnym w złym stanie psychofizycznym. Szczególnie rygorystycznie trzeba przestrzegać tej zasady podczas pracy na wysokości, ze zwierzętami, przy obsłudze maszyn rolniczych. Domownikom zlecajcie
prace adekwatne do wieku, umiejętności i stanu zdrowia.
O wzmożoną uwagę proszę podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Czynności te powinny być powierzane tylko osobom dorosłym,
zdrowym, posiadającym wymagane kwalifikacje. W żadnym przypadku nie należy przystępować do napraw i regulacji maszyn rolniczych przy
włączonym zasilaniu. W czasie transportu ładunki objętościowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym spadaniem. Nie mogą na
nich przebywać osoby. Podczas pracy w zespole należy ustalić sposoby porozumiewania się. Pamiętajcie Państwo również o stosowaniu ubrań
roboczych i obuwia na protektorowanej podeszwie, usztywniającego staw skokowy, oraz środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, maski
przeciwpyłowe, gogle i ochronniki słuchu. Konieczne jest zapewnienie z Państwa strony stałej opieki osób dorosłych nad małymi dziećmi i wyznaczenie miejsca ich zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.
Latem okresowo pojawiają się susze, należy więc wyposażyć gospodarstwo w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy.
Drodzy Rolnicy, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy znacząco obniży ryzyko groźnych dla zdrowia i życia
wypadków. Apelując o rozwagę, życzę Państwu sprzyjającej pogody podczas zbiorów, dobrych plonów i bezwypadkowej pracy.
Prezes KRUS Jacek Dubiński

Jubileusz w Dzięgielowie
W związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem
150-lecia powstania pierwszych Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gmina Goleszów zorganizowały przedsięwzięcie kulturalne o nazwie „Regionalne Spotkania z Tradycją
– Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich”.
W dniach 25-26 czerwca 2016 r. w Dzięgielowie, z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Misji i Ewangelizacji, odbyło się
piękne widowisko z udziałem kilkudziesięciu KGW, które reprezentowały województwa śląskie i małopolskie, tj. powiat bielski,
cieszyński, żywiecki, oświęcimski, suski i wadowicki.
Głównym celem jubileuszu było zaprezentowanie bogatej historii i dorobku społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego
Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu, promocja dziedzictwa
kulturowego obszarów wiejskich, w tym starodawnych tradycji,
obrzędów, strojów i potraw. Ważnym celem była również promocja aktywnych postaw społecznych, ukazujących zaangażowanie,
bezinteresowną pracę społeczną, integrację społeczności wiejskiej
prowadzącą do realizacji wielu trudnych działań, a także promocja
obszarów wiejskich Podbeskidzia i ich bogactwa kulturowego, będącego atrakcją turystyczną regionu i integracji.
Impreza miała charakter plenerowy, połączony z występami
zespołów KGW, stoiskami z rękodziełem, wyrobami kulinarnymi,
kronikami KGW. Atrakcją była też wieczorna biesiada świętojańska przy ognisku. Pojawiły się także stoiska instytucji i firm pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Świętowanie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym
prowadzonym przez ks. proboszcza z Parafii św. Jerzego w Puńcowie Dariusza Kowalę i ks. Marka Londzina – proboszcza Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Jako gospodarz głos
zabrał ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. Nabożeń-
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stwo wzbogacały pieśni
zespołów
regionalnych
„Koniaków” i „Strumień”.
W części oficjalnej historię KGW w programie słowno-muzycznym
przedstawił zespół KGW
z Kobiernic. Przybyli
goście złożyli życzenia,
a członkinie KGW wręczyły podziękowania za współpracę przedstawicielom samorządów oraz instytucjom kultury i sponsorom.
Podczas imprezy wręczono także odznaczenie Order Serca Matkom Wsi Irenie Bączek z Łączki oraz podziękowania paniom zasłużonym w działaniach na rzecz KGW.
Do przeglądu zespołów KGW zaproszono 30 najlepszych grup
śpiewaczych i tanecznych oraz kabaretowych, w tym ok. 800 osób
występujących, prezentujących folklor cieszyński, śląski, góralski,
krakowski, laski i inne. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, bogactwem repertuaru prezentowanego najczęściej
przy akompaniamencie ludowych kapel oraz niepowtarzalnym entuzjazmem. Było też kilka scenek kabaretowych np. z Poręby Wielkiej czy obrzędowych, jak np. obrzęd żniwny i pieczenia chleba
w wykonaniu zespołu „Grojczanie” z Grojca gm. Oświęcim. Na zakończenie pierwszego dnia uroczystości wystąpiła Grupa Wokalna
Bless działająca przy GOK Chybie, a strażacy z OSP Dzięgielów
rozpalili ognisko, przy którym odbyła się biesiada z tańcami.
15 KGW przygotowało stoiska z przepięknym rękodziełem wykonanym przez członkinie podczas różnych warsztatów. 12 KGW
zaprezentowało swoje zdolności kulinarne, prezentując starodawne
potrawy i nowinki kulinarne. Dopełnieniem jubileuszu była wystawa kilkudziesięciu kronik obrazujących proces tworzenia i rozwoju tej najliczniejszej, a zarazem najaktywniejszej organizacji na
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obszarach wiejskich. W uroczystościach wzięły też udział delegacje
ponad 100 KGW z regionu. Były stoiska i materiały promocyjno-informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, w tym KRUS, ODR. Pięknym dopełnieniem była wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa na temat
walorów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych społecznych
i gospodarczych tej ponad 700-letniej wioski.
W przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszu zaangażowanych zostało wiele różnych organizacji społecznych, w tym KGW
i OSP z terenu gminy Goleszów, a także Rada Sołecka, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa oraz Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie. Ciekawa oferta imprezy przyciągnęła wielu amatorów
folkloru. Uczestnikami jubileuszu byli goście z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, mieszkańcy regionu Podbeskidzia,
w tym głównie rolnicy, koła gospodyń wiejskich, działacze społeczni, pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich oraz goście z Czech. W ciągu dwóch
dni w Dzięgielowie pojawiło się ok. półtora tysiąca osób.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna naturalnej spontaniczności atmosfera, łącznie ze wspólnym śpiewem
i tańcami. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy
dyplom, jubileuszową statuetkę, książkę obrazującą historię KGW
w Polsce i na Podbeskidziu oraz upominki i podziękowania za
udział w przeglądzie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Stanisław Dąbrowa,
Przewodnicząca Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich –
Antonina Górna, Starosta Cieszyński – Janusz Król, Wójt Gminy Goleszów – Krzysztof Glajcar.
Patronat medialny pełniły:
TVS, MojeKGW.pl, CCM, Radio Fest, Radio Bielsko, Kurier
Radia Bielsko, Kronika Beskidzka, Beskidzka24.pl, Głos Ziemi
Cieszyńskiej, Portal Internetowy OX.pl, Panorama Goleszowska, Halocieszyn.pl, Głos Ludu – gazeta Polaków mieszkających
na Zaolziu (Czechy).

Informacje zapowiadające jubileusz, jak i komentujące jego
przebieg, pojawiły się na stronach internetowych organizatora
i mediów, a ponadto w prasie, radiu. Imprezę odwiedziło wielu honorowych gości, w tym m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jan Olbrycht, Posłanka na Sejm RP Małgorzata Pępek, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar i Krystian Kiełbasa,
Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Robert Karpeta, Zastępca Dyrektora
Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Irena Łaba, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Starosta Suski Józef Bałos,
Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński, Wiceburmistrz Cieszyna
Aleksander Cierniak, Wiceburmistrz Wilamowic Stanisław Gawlik, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego
Ludwik Kuboszek, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, Przewodniczący Gminy Goleszów Bogusław Konecki, radni powiatowi i gminni. Obecni byli także m.in. Zastępca
Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu Sylwia
Sikora, Kierownik Oddziału Terenowego KRUS w Cieszynie Lucyna Czech, Kierownik ODR w Cieszynie Zdzisław Majętny. Licznie
przybyli też dyrektorzy ośrodków kultury z Wisły, Kóz, Goleszowa, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego i innych. Organizacje
reprezentowali: Antonina Górna – Przewodnicząca Rejonowej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Gertruda Proksa – Członkini Krajowej Rady KGW, Andrzej Wrona – Członek Zarządu Krajowego Związku RKiOR, Waldemar Pieczara – Przewodniczący Rady
Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej, Edward Korczyk – Honorowy Przewodniczący
Rady RZRKiOR, Zofia Dwornik – Honorowa Członkini Rady, Stanisława Kasperczyk i Agnieszka Szczotka – członkinie Prezydium
Rady RZRKiOR, Danuta Kożusznik – Radna Województwa i Prezes Zarządu RZRKiOR oraz Jadwiga Gębala – Wiceprezes Zarządu
RZRKiOR. Były obecne też panie z Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.
Organizatorzy

Dzięgielów miejscem szczególnym…
Jak podają źródła, Dzięgielów jest jedną z najstarszych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Pierwsza wzmianka o naszej wsi
pochodzi z 1305 r.
Na przestrzeni lat zmieniał się podział ludności ze względu
na pochodzenie społeczne. Była więc szlachta, chłopi, robotnicy,
urzędnicy, na przełomie XIX i XX rolnicy, których nazywano siedlokami lub gazdami, chałupnicy, komornicy, robotnicy najemni
– pasterze, pachołcy, poganiacze, dziewki, drobni rzemieślnicy czy
robotnicy leśni. Życie mieszkańców przez wiele wieków skupiało
się wokół zamku i wzdłuż rzeki Dzięgielówki (obecna Puńcówka).
W 1936 r. Dzięgielów liczył 857 mieszkańców, z czego 290 osób
pracowało na roli, 260 w przemyśle, 16 w handlu i ubezpieczeRękodzieło
niach. Pozostali posiadali inne źródła utrzymania.
Od tamtych czasów minęło 80 lat. Diametralnie zmieniło się
oblicze Dzięgielowa. Aktualnie wieś liczy 1330 mieszkańców. Z rolnictwa utrzymuje się zaledwie 5 rodzin. Natomiast znaczna część
mieszkańców ma przydomowe ogrody, małe areały ziemi; wielu prowadzi własną działalność gospodarczą, bądź są zatrudnieni w prywatnych przedsiębiorstwach. Jeszcze inni pracują w szkole, urzędach, EDO Emaus I i Emaus II.Z danych statystycznych na dzień 7.06.2016
r. wynika, że mamy 326 par małżeńskich, w tym dwadzieścia obchodziło już Złote Gody (50 lat), w tych dwudziestu sześć par to Jubilaci
Szmaragdowi (55 lat), jedna para świętowała Jubileusz Diamentowy (60 lat). Liczba dzieci od 0 do 18 lat wynosi 249, zaś w wieku produkcyjnym od 19 do 60 lat jest 747 osób; 325 mieszkańców mieści się w przedziale wiekowym 60-90 lat. Powyżej tego wieku – 9 seniorów.
Dzięgielowianie żyją w pełnej ekumenii. W naszej społeczności jest tyle samo katolików, co ewangelików. Organizowane są wspólne
nabożeństwa, imprezy środowiskowe. Właśnie u nas, co roku odbywa się największa w Europie ewangelizacja pod namiotem – Tydzień
Ewangelizacyjny organizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
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Bogata oferta programowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
atrakcyjność prowadzonych warsztatów, profesjonalizm w przekazywaniu Słowa Bożego, doskonała organizacja, wyjątkowa atmosfera powodują, że co roku w lipcu przyjeżdżają do nas tysiące
słuchaczy.
Tutaj powstała również jedyna w Polsce Szkoła Biblijna prowadzona przez CME; działa też „Błękitny Krzyż” niosący pomoc,
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.
Od 1981 r. funkcjonują Ewangelicki Dom Opieki Emaus I, a od
2001 – Emaus Senior II, prowadzone przez siostry diakonise.
A współcześni gospodarze? Dobrze zorganizowani, posiadają
nowoczesne gospodarstwa, realizują projekty unijne.
Dzięgielowskie gospodynie obok codziennych obowiązków
uprawiają nordic walking, zajmują się wyrobem biżuterii, ozdób świątecznych, uczestniczą w warsztatach w ramach programu „Działaj lokalnie”.
U nas nadal mimo „słusznego” wieku funkcjonują pięknie odrestaurowane
budynki: przedszkole z 1903 r. i szkoła podstawowa z 1931 r.
To do nas, ze względu na ciekawe ukształtowanie terenu i wymagające trasy,
przyjeżdżają zawodowcy i amatorzy, by wziąć udział w Cross Bike – wyścigu na
rowerach górskich. Jest to impreza sportowo-rekreacyjna o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa przy współudziale środków publicznych z samorządu, miejscowych organizacji, instytucji
i sponsorów.
Również „Bieg o Złoty Dzięgiel” cieszy się dużym powodzeniem. Zawody
odbywają się od 15 lat w trzynastu kategoriach wiekowych, mają charakter międzynarodowy – startują też zawodnicy z Czech i Słowacji.
To u nas, na Mołczynie, w dawnym kamieniołomie zostało zbudowane
„Miasteczko pszczele” – pasieka Jana Gajdacza, która znalazła się na trzecim
miejscu w kategorii „Najpiękniejsza zagroda Województwa Śląskiego” w 2007
roku. O pięknie Dzięgielowa i Śląska Cieszyńskiego piszą nasi miejscowi literaci, nie brakuje też malowniczych pejzaży, artystycznych fotografii.
W 2007 roku nasza miejscowość otrzymała wyróżnienie w kategorii „Piękna wieś Województwa Śląskiego” w konkursie ogłoszonym
przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Dzięgielów z roku na rok pięknieje, o co zabiegają mieszkańcy, lokalne organizacje, instytucje wspierane przez Urząd Gminy w Goleszowie. Mimo że nasza miejscowość jest maleńkim punkcikiem na mapie, to jest miejscem szczególnym. Sporo się u nas dzieje, zapraszamy!
Zofia Fober - Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa

Szkoła blisko nieba (Śląska Szkoła Szybowcowa na górze Chełm)
W niedzielę 15 lipca 1934 roku na znajdującym się w Godziszowie wierzchołku góry Chełm wojewoda śląski dr Michał
Grażyński dokonał uroczystej inauguracji Szkoły Szybowcowej.
Przybyła z Bielska-Białej, Cieszyna i najbliższej okolicy publiczność z zainteresowaniem oglądała pokazy startów i lotów szybowców wypuszczanych w powietrze za pomocą gumowych lin.
Utworzony 82 lata temu na Chełmie ośrodek szkolenia szybowcowego był pierwszą tego typu szkołą na terenie autonomicznego województwa śląskiego II Rzeczypospolitej.
Powstanie szybowiska było efektem wcześniejszych starań,
które działający przy Aeroklubie Śląskim w Katowicach Okręgowy Komitet Szybowcowy podjął w ścisłej współpracy ze śląskimi i naczelnymi władzami Związku Harcerstwa Polskiego oraz
miejscowymi pasjonatami lotnictwa. Już w 1933 roku zawiązało się bowiem w Cieszynie Koło Szybowcowe „Start”. W maju
następnego roku jego członkowie rozpoczęli w podcieszyńskich
Gułdowach praktyczne szkolenie szybowcowe. Z grupą cieszyńską połączyli się pasjonaci szybownictwa z Goleszowa (wśród
nich znany już wówczas narciarz Gustaw Kożdoń), którzy pod
kierunkiem Karola Czudka przystąpili wcześniej do budowy
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szybowca własnej konstrukcji. 14 czerwca 1934 roku teren góry
Chełm został uznany za zdatny do prowadzenia podstawowego szkolenia szybowcowego, co sprawdził przybyły z Warszawy
instruktor szybowcowy Kazimierz Kula, reprezentujący OKS
w Katowicach i Główną Kwaterę Harcerzy.
W ciągu dwóch pierwszych lat istnienia szkoły szybowcowej
na górze Chełm wśród szkolących się tam uczniów, stawiających swoje „pierwsze kroki w chmurach”, przeważała młodzież
harcerska, nie tylko ze Śląska, ale także z Warszawy i innych
regionów Polski. W 1936 roku szkołę przejęła Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), będąca głównym protektorem rozwoju lotnictwa sportowego w II RP. W Śląskiej Szkole
Szybowcowej LOPP, której nadano imię poległego w wypadku
lotniczym mjr. Ludwika Idzikowskiego, przystąpiono wówczas
do szkolenia młodzieży przedpoborowej w ramach systemu
Przysposobienia Wojskowego Lotniczego. Wyszkoleni na Chełmie piloci szybowcowi trafiali następnie do szkół pilotażu silnikowego, takich jak Szkoła Lotnicza LOPP w Aleksandrowicach
koło Bielska, otwarta w maju 1936 roku.
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W roku 1938 na górze Chełm oddano do użytku
murowany budynek administracyjno-mieszkalny wraz
z rozbudowanym zapleczem. Do wybuchu wojny we
wrześniu 1939 roku do kategorii pilota szybowcowego
A, B lub C przeszkolono w Godziszowie ok. 1500 osób.
Byli wśród nich harcerze, uczestnicy Przysposobienia
Wojskowego Lotniczego, Zaolziacy, przedstawiciele Polonii z różnych krajów Europy, a także cudzoziemcy.
Wielu spośród kursantów, a także niektórzy z instruktorów w czasie wojny zostało żołnierzami Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Śmiercią lotnika podczas lotu bojowego polegli między innymi: były kierownik szkoły Andrzej Kozieł oraz
wspomniany wcześniej Kazimierz Kula. Najbardziej
znani, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego absolwenci Szkoły Szybowcowej to piloci 1586 Eskadry do Zadań
Specjalnych, wykonujący zrzuty dla ruchu oporu w różnych krajach Europy: Jan Cholewa z Ustronia i Jan Kalfas
z Grodźca Śląskiego.
W okresie powojennym Chełm powrócił do swojej roli, bowiem do 1950 roku mieściła się tam szkoła szybowcowa podlegająca Instytutowi Szybownictwa w Bielsku, następnie organizacji „Służba Polsce” i Lidze Lotniczej. Wskutek decyzji władz
centralnych o zaprzestaniu szkolenia szybowcowego na terenach
górskich, z końcem owego roku doszło, niestety, do likwidacji
tego wielce zasłużonego dla polskiego lotnictwa ośrodka szybowcowego. Jak wynika z szacunków inż. Adama Skarbińskiego,
badacza dziejów lotnictwa na Podbeskidziu, wraz z uczestnikami szkolenia w okresie powojennym łączna liczba wyszkolonych
na Chełmie pilotów szybowcowych (nie licząc okresu okupacji
hitlerowskiej, kiedy szkołę prowadziły władze niemieckie) wynosi około 2850 osób.
Grzegorz Kasztura

15 lipca odbyło się uroczyste odsłonięcie kamienia
upamiętniającego 82. rocznicę utworzenia szkoły
szybowcowej na górze Chełm w Godziszowie
Inicjatorem jego posadowienia jest Bielski Klub Seniorów
Lotnictwa, zaś organizatorem całego przedsięwzięcia – gmina
Goleszów. Kamień został przewieziony z kamieniołomu w Lesznej Górnej przez fundatora – firmę KOSBUD sp. z o.o.
W uroczystości wzięło udział ponad 70 osób, w tym m.in.
Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Starosta Cieszyński Janusz Król, Radny Powiatu Cieszyńskiego Krzysztof Neścior.
Organizacje lotnicze reprezentowali m.in. Barbara i Roman
Bieliccy, Mieczysław Herzyk, Grzegorz Hynek, Halina i Leszek
Igłowie, Edward Józefowicz, Jan Olszewski, Piotr Ryłko, Henryk
Śniadkowski. Wśród gości znaleźli się również piloci-seniorzy,
rodziny pilotów, którzy ukończyli kurs na Chełmie, przedstawiciele ZHP oraz osoby wchodzące w skład pocztów sztandarowych.
Uroczystość poprowadził pułkownik Czesław Czyż, zaś Wójt
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar oraz Prezes Bielskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa Władysław Korzonkiewicz pełnili funkcję
gospodarzy tego wydarzenia.
Po okolicznościowych przemówieniach odbyło się odsłonięcie kamienia (przecięcia biało-czerwonej wstęgi), którego wspól-
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Wójt Krzysztof Glajcar przecina wstęgę na pamiątkowym kamieniu

nie dokonali wójt Krzysztof Glajcar, I Wicewojewoda Śląski Jan
Chrząszcz, Rudolf Fober – mieszkaniec gminy Goleszów (niegdyś uczeń szkoły szybowcowej) oraz Tadeusz Ćwik z Bielskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa. Następnie odbyło się ekumeniczne
poświęcenie pomnika przez ks. bpa Adriana Korczago, ks. Jarosława Krutaka oraz zakonnika ojca Dominika Orczykowskiego.
W dalszej części miały miejsce przemówienia byłych uczniów
godziszowskiej szkoły szybowcowej.
Następnie w budynku „Rezydencji M” odbył się pokaz ponad 100 archiwalnych zdjęć związanych ze szkołą szybowcową,
których posiadaczem jest Zbigniew Legierski.
W trakcie imprezy nad górą Chełm latały dwa samoloty,
z których jeden, przy bardzo wietrznej pogodzie, wylądował na
zboczu góry.
Osoby zainteresowane historią szkoły szybowcowej oraz
lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim miały możliwość zapoznania
się z książką pt. „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912–1939” autorstwa Grzegorza Kasztury.
To przedwojenna historia Szkoły Szybowcowej na górze Chełm,
a także innych ośrodków lotniczych na Śląsku Cieszyńskim. Na
blisko 300 stronach publikacji zawarto ponad 80 fotografii, 18
tabel z danymi liczbowymi, barwne reprodukcje dokumentów
oraz 3 aneksy, w tym wykaz ponad 300 osób szkolących się na
Chełmie w roku 1938 oraz wykonujących tam loty treningowe.
Interesujący jest również wykaz nazwisk, dat i miejsc urodzenia 230 osób z personelu naziemnego i latającego Polskich Sił
Powietrznych na Zachodzie, pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego lub związanych z naszym regionem miejscem pracy czy
kształcenia.
Wydawnictwo adresowane jest nie tylko do pasjonatów lotnictwa, ale do wszystkich osób zainteresowanych historią naszego regionu w schyłkowym okresie monarchii austro-węgierskiej
oraz w latach 20-lecia międzywojennego. Książka dostępna jest
w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie.
Wojskową asystę honorową zapewnili członkowie Muzeum
4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna.
Bielski Klub Seniorów Lotnictwa oraz lokalny samorząd
dziękują właścicielom firmy KOSBUD Sp. z o.o. za przekazanie
i dostarczenie kamienia pamiątkowego, jak również Marii Żyłce,
właścicielce „Rezydencji M”, za możliwość jego posadowienia na
tamtejszym terenie.
Tekst i fotoTomasz Lenkiewicz
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Włosi w Goleszowie
Światowe Dni Młodzieży już za nami, ale czas, przeżycia i ludzie pozostają w naszych sercach. Zanim ŚDM oficjalnie rozpoczęły się w Krakowie, młodzież całego świata spędziła kilka dni
w diecezjach, poznając nasz kraj i jego kulturę. W dekanacie
goleszowskim od 20 do 25 lipca gościliśmy grupę 136 Włochów
z miejscowości Trani. Zamieszkali oni u rodzin w parafiach w Goleszowie i Lesznej Górnej.
W środę, 20 lipca przed godziną 21.00, po ponaddwudziestoczterogodzinnej podróży dotarli do celu, do naszej gminy,
gdzie zostali serdecznie powitani przez wójta Krzysztofa Glajcara,
proboszczów obu parafii przyjmujących pielgrzymów: ks. dziekana Adama Drożdża i ks. Mateusza Kierczaka oraz licznie zebraPowitanie pielgrzymów
nych parafian.
Kolejne dni ich pobytu w Polsce były bardzo aktywne. Już
w czwartek pojechali do Oświęcimia, gdzie odwiedzili obóz zagłaarium. Wieczorem spotkali się na wspólnej wieczornej modlitwie w kody Auschwitz- Birkenau, a także zobaczyli tamtejsze Centrum Kultury,
ściele, a następnie na dyskotece w czytelni przy parafii katolickiej. Nasi
nowoczesną bibliotekę, uczestniczyli w modlitwie Taize oraz w mszy
energetyczni goście, członkowie rodzin, u których mieszkali, a także
świętej. Po powrocie wspólnie z parafianami podziękowali Bogu za
wolontariusze bawili się wspaniale aż do północy.
dzień pełen powagi i wzruszeń, a po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego
Niedziela to spotkania w parafiach, a po południu diecezjalne spogoście wrócili do naszych domów.
tkanie w Bielsku Białej. W Lesznej Górnej pielgrzymi uczestniczyli
W piątek spotkali się z pozostałymi pielgrzymami z Włoch w Wiw mszy św. o godzinie 10.30, zaś w Goleszowie o 11.00. W obu kościośle, gdzie wspólnie uczestniczyli w mszy św. w tamtejszym amfiteatrze.
łach liturgia słowa odczytana była w językach włoskim i polskim, zaś
Po wspólnej modlitwie, wyciągiem dostali się na Wierch Skolnity, gdzie
część liturgii eucharystycznej w języku łacińskim. W kościele zabrzmiaw pięknej górskiej scenerii czekał na nich poczęstunek. Popołudnie wyły pieśni w językach polskim, włoskim, a nawet angielskim. W uroczypełnił wyjazd do Wadowic, gdzie pragnęli poznać miejsce urodzenia
stej mszy świętej w Goleszowie uczestniczył także wójt Krzysztof Glaji dorastania naszego papieża Polaka - św. Jana Pawła II.
car, który podziękował gościom za wizytę, a także życzył wspaniałego
Zwiedzili również muzeum - dom rodzinny Karola Wojtyły oraz
czasu w Krakowie. Podziękowali także ksiądz dziekan Adam Drożdż,
bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, gdzie przy chrzcielniDon Davide Abascià (ksiądz włoski, główny organizator grupy włocy wspólnie odmówili Credo. Po powrocie do Goleszowa goście mieli
skiej) oraz wolontariusze dekanatu goleszowskiego.
okazję poznać kulturę naszego regionu, dzięki ZPiT „Goleszów”, który
Don Davide pozostawił dla nas wszystkich słowa podziękowania:
w półgodzinnym programie pokazał tradycyjne tańce, śpiewy cieszyń„Niech Pan Bóg zawsze obdarza was łaską, abyście byli żywą wspólnotą,
skie i stroje regionalne. O 21.00 spotkali się w kościele na Apelu Jasnoktóra przyjmuje Jego dary. Abyście w swojej prostocie i pokorze umieli
górskim i krótkim uwielbieniu Boga pieśnią.
głosić człowieczeństwo Boga, który w swoim Synu zawarł swoje miłoSobota to kolejny dzień podróży. Tym razem nasi goście udali się
sierdzie. Czuliśmy się mile widziani w waszych domach i rodzinach,
do Częstochowy. Tam uczestniczyli w mszy św. oraz zwiedzali sanktu-

Nasi goście w dniu wyjazdu
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ciepło przyjęci przez waszych księży i młodzież. Niech Pan Bóg w swojej miłości zawsze was strzeże i obdarzy swoim błogosławieństwem. Po
prostu bardzo dziękujemy!
Księża, siostry zakonne i młodzież archidiecezji Trani-Barletta-Bisceglie”.
Wiele miłych słów podziękowań i wspólnych wspomnień otrzymujemy internetowo od naszych nowych włoskich znajomych, którzy po
powrocie wspominają wspaniale spędzony czas w naszej gminie. Ester
P. napisała na swoim profilu:
„I want to say a massive thank you to all the polish people that, in
a way or in another, have made this an amazing experience! Thank you
so much to all the people that have worked together to host us like nobody has never done! Thank you so much to all the wonderful polish
dudes that I’ve met in Goleszów (…) I will never forget you and I promise that one day I’ll meet you again. I love you so much” (Pragnę wyrazić
ogromną wdzięczność wszystkim osobom z Polski, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego przeżycia. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy pracowali, by ugościć nas jak jeszcze nikt
wcześniej. Ogromne dzięki wszystkim wspaniałym znajomym, których
poznaliśmy (…). Nigdy Was nie zapomnę i przyrzekam, że pewnego
dnia znowu się spotkamy. Bardzo Was kocham).
Wielu osobom należą się słowa podziękowania: rodzinom goszczą-

Pożegnanie gości przez wójta gminy

Błogosławieństwo na dalszą drogę

cym Włochów, koordynatorom, przede wszystkim ks. Jarosławowi
Krutakowi, Magdalenie Staszko i Szymonowi Kulakowi oraz wolontariuszom Izabeli Chrapek, Dominikowi Kukuczce, Sarze Brejzie, Magdalenie Hutyrze i Katarzynie Rakus. Natalii Piekarek, która najpierw
poprowadziła w goleszowskiej parafii kurs włoskiego, a następnie była
z nami przez cały czas pobytu naszych gości i służyła pomocą w tłumaczeniu. Scholii młodzieżowej z parafii goleszowskiej, która przygotowała i prowadziła wszystkie wieczorne apele. Scholi młodzieżowej z Lesznej za prowadzenie śpiewu podczas wspólnej niedzielnej Eucharystii,
ZPiT „Goleszów” pod kierunkiem Barbary Gacek i kapeli pod kierunkiem Doroty Branny, Zespołowi Teatralnemu KTOŚ, który przygotował spektakl (niestety, z powodu opóźnień przyjazdów z tras nie mogli
go przedstawić), a także grupie osób, która swoimi umiejętnościami
językowymi i logistycznymi służyła naszym gościom podczas ich codziennych wyjazdów: ks. Jarosławowi Krutakowi, Natalii Piekarek, Szymonowi Kulakowi, Weronice Glajc, Weronice Hławiczce, Sarze Brejzie,
Łukaszowi Błachutowi, Mateuszowi Brackiemu, Joannie Szlajss i Natalii
Wilgockiej.
To był wspaniały czas spotkań, modlitwy, rozmów, radości, energii
i zabawy. Z pewnością zostanie w naszej pamięci. W poniedziałek ok
godziny 8.00 rano pożegnaliśmy naszych włoskich gości, którzy udali
się w dalszą drogę, na główne obchody ŚDM w Krakowie.
Organizatorzy, foto Weronika Glajc

Radosne Święto Wiary… czyli krótka relacja ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
W dniach 25-31 lipca w Krakowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży pod
hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt5.7)”.
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata,
którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę
w Jezusa Chrystusa.
W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia
młodzież goleszowskiego dekanatu wraz
z ks. Jarosławem Krutakiem i opiekunami
wyruszyła do Krakowa, by wziąć udział
w tym doniosłym wydarzeniu.
Podróż rozpoczęła się o godz. 11.54
z dworca PKP w Bielsku- Białej, skąd
W oczekiwaniu na pociąg Góra Błogosławieństw
specjalnym pociągiem „Góra Błogosławieństw” uczestnicy udali się do Krakowa.
Naszym miejscem zakwaterowania stał się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, nieopodal Wawelu, który na czas trwania ŚDM zmienił nazwę
na Miasteczko Namiotowe Bielsko-Biała. Wraz z goleszowską grupą w miasteczku namiotowym była młodzież z bielskich parafii: Komorowic,
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Wapienicy, osiedla Polskich Skrzydeł, a w piątek dołączyli do
nas młodzi ze Skoczowa.
We wtorek, 26 lipca, nasza grupa udała się na pielgrzymkę
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Św. Jana
Pawła II w Krakowie Łagiewnikach. Był to czas refleksji nad
Bożym Miłosierdziem, ale również czas radosnego wielbienia
Boga w Jego wielkiej miłości do każdego z nas.
Po południu całą grupą wyruszyliśmy na krakowskie
Błonia, by uczestniczyć w mszy św. inaugurującej Światowe
Dni Młodzieży, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W homilii skierowanej do młodych wzywał: Zanieście
innym płomień waszej wiary i zapalajcie nim inne płomienie,
aby ludzkie serca biły w rytmie Serca Chrystusa, będącego gorejącym ogniskiem miłości. Niech płomień miłości ogarnie nasz
świat, by nie było w nim egoizmu, przemocy i niesprawiedliwości, by na naszej ziemi umacniała się cywilizacja dobra, pojednania, miłości i pokoju.
Od środy do piątku uczestniczyliśmy w dopołudniowych
katechezach, które odbywały się na stadionie Cracovia. Słowo
Boże głosili dla nas biskupi: bp Grzegorz Ryś, bp Edward Dajczak oraz prymas Polski Wojciech Polak. Po katechezie odbywała się Eucharystia. Był to czas niezwykłego uwielbienia
Boga wraz z młodymi z różnych stron świata.
W czwartek rozpoczęła się ceremonia powitania Ojca
Świętego Franciszka. Był to czas niesamowitej radości, uwielbienia Boga wraz z braćmi i siostrami z całego świata. Papież
zwrócił uwagę na to, co znaczy być miłosiernym: Miłosierdzie
ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę,
by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich.
W piątek odbyła się Droga Krzyżowa, w której uczestniczyło ok. 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata. W przemówieniu papież zwrócił się do nas słowami: Dziś ludzkość
potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej
służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia.
W sobotę po rannej mszy świętej odprawionej w katedrze wawelskiej udaliśmy się na pielgrzymkę do Campus Misericordiae na czuwanie z papieżem Franciszkiem. Pomimo
zmęczenia i gorąca, z wielką radością wraz z młodymi całego
świata podążaliśmy na Brzegi. Tam wieczorem rozpoczęło się
czuwanie modlitewne. Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka,
tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba
mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy
na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci
się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do
zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga –
w tych słowach papież zachęcał nas do podążania za Jezusem
każdego dnia, w każdej sytuacji.
W niedzielę uczestniczyliśmy w mszy świętej, która kończyła Światowe Dni Młodzieży. W strugach deszczu ruszyliśmy w drogę powrotną.
Bogu niech będą dzięki za czas Światowych Dni Młodzieży, w czasie których umacniał naszą wiarę, rozpalał nasze
serca i dłonie do czynienia miłosierdzia, ukazywał wartość
wspólnoty. Nich ten czas wydaje błogosławione owoce w naszym życiu i życiu naszych bliskich.
Tekst Anna Kohut
Foto Joanna Panek
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W drodze na krakowskie Błonia

Pielgrzymka do Łagiewnik

Radosne uwielbienie na Campus Misericordiae
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Świętowali
w Cisownicy
W sobotę, 16 lipca, na terenie Izby Regionalnej „U Brzezinów”’ w Cisownicy świętowali członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Choć impreza odbyła się w strugach deszczu, atmosfera była niezwykle
ciepła, a podgrzewała ją miłość do Małej Ojczyzny i chęć wspólnego kultywowania rodzimej kultury.
Bogaty program artystyczny musiano nieco okroić i zmodyfikować ze
względu na warunki pogodowe. I choć nie było możliwości, by goleszowski
zespół zaprezentował tańce, to koncert, jaki dali artyści spod Tułu i Chełmu,
wszystkim bardzo się spodobał. Pięknie zaśpiewali też goście, zespół „Małokończanie”. Srandownymi gwarowymi opowiastkami bawiły słuchaczy trzy
dziewczynki z zespołu „Utropki”.
Sporo było też elementów cieszących oko. Na stoisku Stowarzyszenia
Miłośników Cisownicy prezentowano rękodzielnicze cudeńka składane z papieru i bibuły czy sztrykowane, a wiatę, pod którą przed deszczem chronili
się i artyści i uczestnicy imprezy upiększały obrazy Agnieszki Pawlitko z cieszyńskiego Domu Narodowego. Nie zabrakło także atrakcji dla podniebienia.
Do wyboru były placki z blachy, jak i kąpiące się w głębokim tłuszczu stryki, żeberka, golonka, flaczki, no i, oczywiście, domowe kołocze. Swe utwory
prezentowali lokalni poeci, a chętni mogli spróbować sami napisać fraszkę
o życiu na wsi, korzystając z pomocy i podpowiedzi poety Stanisława Malinowskiego.
Tegoroczne święto było jednym z kilku przedsięwzięć, jakie
stowarzyszeniu udało się zrealizować dzięki własnej pracy, ale
też dzięki uczestnictwu w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej. Otrzymana dotacja wsparła inicjatywy
cisownickich działaczy, dzięki czemu tworzone i prezentowane
podczas sobotniego festynu fraszki znajdą się w tomiku będącym
zwieńczeniem konkursu pisania fraszek pt. „Jak się żyje w mojij dziedzinie”.
W planach są też warsztaty literackie - cykl 6 spotkań z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy i Gimnazjum w Goleszowie. Uczestnicy warsztatów zdobędą
podstawowe umiejętności z zakresu pisania wierszy. Warsztaty
będą mogły inspirować do własnej twórczości. Najlepsze prace
zostaną opublikowane w tomiku poetyckim.
Kolejnym planowanym w ramach „Działaj Lokalnie” przedsięwzięciem jest przygotowanie i druk kartek pocztowych promujących Cisownicę. Udział we wszystkich wydarzeniach jest
nieodpłatny, a podczas samego festynu, choć 90 procent jego
uczestników to mieszkańcy wsi, są też stali bywalcy cisownickich
imprez z sąsiednich miejscowości, a nawet z Górnego Śląska, którzy mają w okolicy domki letniskowe i, śledząc program gminnych wydarzeń, zawsze starają się przyjechać na Święto Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Staramy się robić też coś dla ludzi
spoza stowarzyszenia, staramy się wychodzić z naszą działalnością
na zewnątrz. Chcemy też stworzyć warunki do rozwoju talentów
dzieci i młodzieży, stąd planowane w cisownickiej szkole warsztaty
poetyckie. Wszystko to uda nam się zrealizować dzięki uczestnictwu naszego stowarzyszenia w projekcie „Działaj Lokalnie” - cieszy
się Agata Wierońska z zarządu stowarzyszenia.
W święcie uczestniczyli również wójt gminy Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady Bogusław Konecki oraz sołtys Karol Macura.
Indi, Źródło ox.pl
Cisownickie smakołyki
Foto Tomasz Lenkiewicz
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Henryka Szarzec i Agnieszka Pawlitko

Wójt Krzysztof Glajcar i Stanisław Brzezina
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Cisownickie rymy
Jak się żyje w mojij dziedzinie
Szumnie się żyje w naszej dziedzinie
Tukej są piękne aji kamiynie
Naszom Cisownice dycki radzi mómy
Tymu ku nij wszecy zowdy się wracomy
Wiela zacnych ludzi je w naszyj dziedzinie
Tymu Cisownica talyntami słynie
			Henryk Pasterny
Dobrze się nóm żyje w tej naszej dziedzinie,
Wszyscy się tu znómy, jako we wielki rodzinie
Jak przidzie nieszczynści, to se pumogómy
I tak razym do przodku te biyde gnómy
				Krystyna Morys-Grochal
Moja dziedzina je niczego sobie
Swojóm krase pokazuje przy każdym sposobie
Drugij takij isto nie znóndziecie
Choćby nawet chytrych było sto na świecie.
Tu się ludzie rodzom, żynióm, umiyrajóm
Tu się wszyscy wadzóm, ale też kochajóm
			Agata Wierońska
Jako my se w ciyniu na festynie
podrzystowywali
Pokiel bydymy narzykać
Bydzie z nieba ciyngiym sikać
Tak se zróbmy jedno koło
Coby było nóm wiesioło
Z disko-polym owiynzioki
Potracom się wsze boroki
Parcie parcie jak wywijóm
Z mojóm ciotkom bestyjóm
Starzik, starzik, nie figlujcie
Lepi roków se pilnujcie
I zostawcie mojóm Zuzke
Bo zmażecie biołóm bluzke
Dziołchy, dziołchy - wiym jo moc
Były tany aż po noc
I to w żadnej świetlicy
A w zielonej Cisownicy
Chłapcy, chłapcy, kajście sóm
Strzemiennego do was móm
Tam za Cisym u Brzeziny
Gazda czyni nóm gościny.
			Stachu Przybysz

P o d z i ę kow a n i a
Serdecznie dziękujemy członkom naszego stowarzyszenia, sympatykom, mieszkańcom Cisownicy oraz zaproszonym gościom za udział
w kolejnym XXXV Święcie Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, które odbyło się 16 lipca br. przy Izbie Regionalnej „U Brzezinów”.
Dziękujemy przedstawicielom władz gminy Goleszów. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady
Bogusław Konecki oraz sołtys Karol Macura. Wśród zaproszonych gości byli też Jerzy Szarzec, prezes RKS Goleszów oraz Agnieszka Pawlitko i Arkadiusz Sztwiertnia – przedstawiciele Domu Narodowego w Cieszynie. Razem z nami świętowali przedstawiciele Stowarzyszenia
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej „Działaj lokalnie” Sławomira Godek i Piotr Ryszka. W naszym święcie uczestniczył również proboszcz
tutejszej parafii ks. Marek Twardzik wraz z żoną.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom i kierownikom zespołów, którzy swoimi występami urozmaicili nasze święto. Zespół śpiewaczy
„Małokończanie” z Kończyc Małych pod kierunkiem Urszuli Wierzgoń zaprezentował wiele znanych i lubianych pieśni z naszego regionu,
a na zakończenie swojego występu zaprosił nas do wspólnego zaśpiewania „Szumi jawor, szumi…”. Co roku mamy przyjemność posłuchać
kółka gwarowego „Utropki” pod kierunkiem Danuty Brańczyk. Zabawne, pełne humoru sytuacje z życia wzięte opowiedziane językiem
gwarowym rozbawiają gości do łez. Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” pod kierunkiem Barbary Gacek zaprezentował ludowe pieśni z różnych regionów kraju. Na naszym święcie nie mogło zabraknąć naszych cisownickich poetów. Krystyna Morys-Grochal zaprezentowała
swoje wiersze, humorystycznie ujmujące zdarzenia codziennego życia na wsi.
Mieliśmy również okazję podziwiać twórczość malarską Agnieszki Pawlitko, z zawodu etnolożki i malarki. Ulubionym tematem jej
prac jest sztuka ludowa. To przekłada również na zainteresowania rękodziełem. Panie z zespołu „Przocielki”, działające przy Świetlicy
Gminnej, zaprezentowały swoje rękodzieła. Na naszym święcie nie zbrakło, oczywiście, dobrego jedzenia. Każdy z uczestników mógł posmakować wiele pyszności z tradycyjnych przepisów Aliny Brzezinowej.
Szczególnie gorąco chcemy podziękować prywatnym ofiarodawcom licznych nagród oraz Rolniczemu Kombinatowi Spółdzielczemu
w Goleszowie.
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy
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Dzień Dziecka w SP Goleszów
W środę, 1 czerwca, w Szkole Podstawowej
w Goleszowie zrobiło się gwarno i wesoło, a to
wszystko z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu zorganizowane zostały zabawy i zawody dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. Zajęcia sportowe to
najlepszy prezent dla dzieci, a przynajmniej większość uczniów tak to odbiera. Jak to było w naszej szkole?
Młodsi uczniowie z klas 1-3
bawili się w gry i zabawy na boisku szkolnym i w sali gimnastycznej, a niektórzy udali się na
spacer, który uwieńczony został
wspólnym posiłkiem. Natomiast
uczniowie klas starszych uczestniczyli w rywalizacjach sportowych. Dziewczyny walczyły o najlepsze miejsce w piłce plażowej,
a chłopcy na boisku „Orlik” grali
w piłkę nożną.
Wszyscy uczniowie otrzymali
na zakończenie upominki. Oby
takich słonecznych dni, pełnych
pogody ducha i roześmianych
uczniów było jak najwięcej!
Dorota Wisełka

Ekologicznie w Diehl Metering w Bażanowicach
W związku z obchodzonym 11 maja Międzynarodowym
Dniem bez Śmiecenia, firma Diehl Metering Sp. z o.o. w Bażanowicach zorganizowała ekokonkurs pt. „Nie śmiecimy – dbamy
o środowisko naturalne”. Adresatami konkursu byli uczniowie
szkół podstawowych gminy Goleszów oraz Cieszyna.
Dzieci mogły przygotować
prace plastyczne w dowolnie
wybranej technice lub prace
multimedialne np. film lub
prezentację.
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 15 czerwca 2016 r. siedzibie Diehl
Metering w Bażanowicach.
W skład jury konkursu weszli: Jolanta Warsińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie,
Aleksandra Bury – artysta
plastyk, Lucyna Deckert-Firla – artysta plastyk, Paweł
Czerkowski – przedstawiciel
Rady Pracowników Diehl
Metering oraz Ewa Barabosz-Pasterny - Dyrektor
Działu Kadr Diehl Metering
Sp. z o.o.
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Spośród 28 prac plastycznych i 4 prezentacji multimedialnych nadesłanych na konkurs, jury przyznało nagrody w dwóch
kategoriach wiekowych; uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas
4-6.

Laureaci konkursu ze szkół podstawowych z Goleszowa i Cisownicy
wraz z Dyrektorem Generalnym Diehl Metering Sp. z o.o. Bertrandem Bischem

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016

Łącznie nagrodzono 7 prac plastycznych oraz 2 prezentacje multimedialne.
Nagrody w poszczególnych kategoriach zdobyli:
Grupa wiekowa – uczniowie klas 1-3:
1 miejsce - Angelika Gazurek – klasa 3 SP Goleszów;
2 miejsce - Julia Drużkowska – klasa 2 SP Cisownica;
3 miejsce - Mateusz Sikora – klasa 2 SP nr 1 Cieszyn.
Grupa wiekowa – uczniowie klas 4-6
1 miejsce - Miłosz Fijałkowski – klasa 5 SP nr 4 Cieszyn;
2 miejsce - Julia Mrógała – klasa 6 SP Cisownica;
3 miejsce - Kinga Jarosiewicz – klasa 4 SP Goleszów.
Wyróżnienie za pracę plastyczną zdobył Sebastian Grzybek - klasa 6
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
Wyróżnienia za prace multimedialne zdobyły uczennice klas 6-tych
Szkoły Podstawowej w Goleszowie – Natalia Sobolewska i Aleksandra Zając.
Wszyscy laureaci konkursu zostali nagrodzeni bonami do sklepu Decathlon oraz drobnymi upominkami. Dla szkół, które reprezentowali laureaci, firma Diehl Metering ufundowała nagrody pieniężne. Prace nadesłane
na konkurs będzie można zobaczyć w najbliższym czasie na wystawie zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie.
Organizatorzy

W poszukiwaniu złota i nie tylko…
Czerwiec to czas wycieczek szkolnych, a co za tym idzie, zwiedzania różnych ciekawych miejsc. Na tegoroczną podróż po zakątkach Polski wybrały się w czerwcu klasy piąte Szkoły Podstawowej
w Goleszowie. Miejsca, które postanowiliśmy zobaczyć, znajdują
się w Kotlinie Kłodzkiej. Byliśmy w Paczkowie – tam zobaczyliśmy
mury obronne z wieżami i basztami oraz kościół ze studnią w jego
wnętrzu. Następnie udaliśmy się do kopalni złota. Tam dowiedzieliśmy się, jak kiedyś to złoto wydobywano. Sami również wzięliśmy
udział w czerpaniu tego surowca – niektórym udało się go pozyskać
całkiem sporo!
Następnie zwiedziliśmy Kłodzko, przeszliśmy przez most przypominający Most Karola w Pradze. Kolejnym punktem programu
była Twierdza Kłodzka i jej podziemne labirynty. Och, co to była za
przeprawa wąskimi korytarzami!
Drugi dzień to spacer przez Błędne Skały, który sprawił nam wiele frajdy i zabawy, i przyniósł sporo niespodzianek. Udaliśmy się również do
Kaplicy Czaszek, gdzie poznaliśmy
historię tworzącą to miejsce. Przedostatnim punktem naszego programu było Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Na zakończenie naszej
dwudniowej wycieczki zwiedziliśmy
zamek w Mosznej z 99 wieżami.
Do Goleszowa wróciliśmy
w go
dzinach wieczornych. Trochę
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tegorocznych wrażeń: pani przewodnik,
paniom z biura turystycznego „Watra” w Ustroniu, naszemu kierowcy
i wszystkim opiekunom, a także
dzieciom za wzorowe zachowanie
podczas całej wycieczki.
Dorota Wisełka
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„Ślimoczki” na szlaku
W roku szkolnym 2015/2016 członkowie Młodzieżowej Sekcji Turystyki Kwalifikowanej „Ślimoczki” przy
Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych:
• 3 października 2015 r. – w 44. Górskim Młodzieżowym Rajdzie „Pożegnanie lata” w Chacie na
Grabowej. Uczniowie pokonali długą trasę: Salmopol – Kotarz – Grabowa – Salmopol – Smerek
– Wisła Malinka;
• 24 października 2015 r. brali udział w XII Międzynarodowym Turystycznym Marszu Pamięci do pomnika partyzantów na stoku Małej Czantorii;
• 14 listopada 2015 r. pokonali trasę spacerową po Wiśle i odwiedzili Muzeum Wiślańskie, gdzie
poznali dawne sprzęty i tradycje
naszego regionu;
• 30 stycznia 2016 r. spacerowali
po Cieszynie „Śladami Cieszyńskich Żydów”;
• 13 lutego 2016 r. zwiedzali muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz rynek z Trytonem;
• 16 kwietnia 2016 r. przemaszerowali ścieżkami przyrodniczymi
„Bucze”, „Kamyk” oraz zwiedzili
muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich;
• 7 maja 2016 r. wzięli udział w 45.
Górskim Młodzieżowym Rajdzie
„Powitanie wiosny”, pokonując
„Ślimoczki” na trasie
trasę: Jaworze – Błatnia – Brenna, gdzie zdobyli puchar za fre• 11 czerwca 2016 r. – przeszli śladami jaskiń Beskidzkich:
kwencję (50% uczniów naszej szkoły uczestniczyło w tym
Salmopol – Malinowska Skała – Wisła Malinka.
rajdzie), a Filip Mitręga (uczeń klasy VI) zajął III miejsce
Uczniowie dokumentowali swoje uczestnictwo w wycieczw Konkursie Turystycznym w kategorii szkół podstawokach, zbierając pieczątki oraz punkty w książeczkach GOT.
wych.
W tym roku szkolnym 9 uczniów zdobyło odznakę POPULARNĄ, 6 MAŁĄ
BRĄZOWĄ, a 5 najmłodszych zdobyło
odznakę W GÓRY.
MSTK „Ślimoczki” istnieje od września 2012 roku. Od tego czasu odbyło
się 31 wycieczek. 28 uczniów zdobyło odznakę POPULARNĄ GOT, 10 –
MAŁĄ BRĄZOWĄ, a 5 – W GÓRY.
„Ślimoczki” dziękują swojemu
przewodnikowi górskiemu – Zenonowi Sobczykowi – który organizuje
ich wycieczki, prowadzi po górskich
szlakach i wspaniale opowiada o Beskidach i Ziemi Cieszyńskiej.
M. Cieślar i S. Huczała
- opiekunki „Ślimoczków”
„Ślimoczki” na trasie
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Wyjazd chóru do Budapesztu
W dniach 7-10 lipca po raz kolejny zostało zorganizowane
Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w stolicy
Węgier - Budapeszcie. Przed dwoma laty spotkanie odbyło sie
we Wrocławiu, gdzie gospodarzem był Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (a szczególnie diecezja wrocławska).
Tym razem organizatorem był Luterański Kościół na Węgrzech. Uczestniczyli w nim ewangelicy, głównie luteranie, z takich krajów jak: Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Polska, Rumunia, Węgry oraz Ukraina, Rosja, Białoruś, Finlandia i USA.
Spotkanie odbyło się na terenie nowoczesnego campusu, a zakwaterowanie miało miejsce w różnych akademikach i hotelach
na terenie miasta.
45-osobowa grupa z Dzięgielowa oraz goście z Goleszowa,
Cieszyna i Wisły wyruszyli autokarem sprzed kościoła „Eben-Ezer” w Dzięgielowie wczesnym czwartkowy rankiem, aby
przez piękną Słowację dotrzeć po południu na miejsce.
Głównym punktem pierwszego dnia było uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne, które zgromadziło licznych
uczestników. Drugi dzień był zaplanowany tak, że dzięki kontaktom Diakonatu „Eben-Ezer” zostaliśmy zaproszeni jako chór
na koncert do centrum luterańskiej diakonii, które ma miejsce w byłych obiektach Ewangelickiego Diakonatu „Sarepta”
w Budapeszcie. Po przyjeździe zostaliśmy serdecznie przywitani
przez duszpasterza centrum diakonijnego ks. Andreasa Sztojanovics wraz z małżonką i pracownika biura biskupa luterańskiego Węgier. Obecnie w byłym budynku macierzystym sióstr
i w pozostałych obiektach (łącznie 8 budynków) mieści się dom
opieki dla 100 osób sędziwych i dla kolejnych 100 osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Dla nich w kościele „Sarepta”
znajdującym się w sercu całego obiektu, daliśmy niezapomniany
koncert. Był to dla nas wzruszający czas. Następnie podzieliliśmy
się na dwie grupy. Jedna poszła odwiedzić ostatnie żyjące 4 sio-

stry diakonise, które przeżyły ciężkie represje w czasach komunistycznych. Pomimo sędziwego wieku (najstarsza ma 100 lat),
nie zabrakło wspomnień, pieśni i modlitwy. Druga część poszła
zwiedzić nowoczesny ośrodek dla 45 osób upośledzonych. Po
obiedzie w stołówce ośrodka był czas na podziękowania. Pełni
wrażeń i wdzięczności Bogu za ten czas i spotkanych ludzi, wróciliśmy do sali „Kolczastej” i uczestniczyliśmy w seminariach.
Po kolacji pojechaliśmy do jednego z 25 kościołów luterańskich na terenie Budapesztu, aby zaśpiewać na wieczornym koncercie, gdzie oprócz dzięgielowskiego chóru śpiewał chór z Budapesztu i ze Zlina (Czechy). Niezapomnianym przeżyciem był
jeszcze tego samego dnia nocny rejs statkiem po Dunaju, skąd
mogliśmy podziwiać Budapeszt z oświetlonymi zabytkami, takimi jak: parlament, zamek czy wzgórze Gelerta, liczne kościoły
i mosty. Naszą przewodniczką była Romana Szmidt-Król z Cieszyna. Pełni wrażeń wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi.
Trzeci dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie, gdyż autobusem i tramwajem musieliśmy dotrzeć na poranne studium biblijne, prowadzone przez studentów teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które miało miejsce w jednym
z audytoriów studenckich. Tam, podczas studium, w formie scenek teatralnych komentujących tekst biblijny nasz chór zaśpiewał kilka pieśni. Pozostałe godziny spędziliśmy na zwiedzaniu
miasta oraz uczestnictwie w spotkaniach i nabożeństwie.
Zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkanie chrześcijan
w roku 2020 do Grazu w Austrii. Następnego dnia ruszyliśmy
w drogę powrotną do Polski, zatrzymując się jeszcze na Słowacji przy ogromnej śluzie na Dunaju, gdzie pływające barki mogą
pokonywać różnice poziomów wody.
Pełni wrażeń i wdzięczni Bogu za ochronę oraz błogosławiony czas, wróciliśmy do naszych domów.
Uczestnik

Męskie sprawy

Po części sprawnościowej był czas na wspólny posiłek i rozmowy. Przy ognisku można było upiec kiełbasę, podzielić się
swoimi pasjami i opiniami na różne tematy. W finale coś dla ducha i umysłu, czyli czas na wspólny śpiew i modlitwę, a następnie
temat spotkania czyli „Higiena mężczyzny w każdym aspekcie”
przedstawiony przez lekarza Adriana Kotasa z Ustronia. Zagadnienie męskiej higieny wydaje się banalne, to dobry temat do
żartów, ale okazuje się, że ogromnie ważny dla naszego zdrowia
i dobrego samopoczucia. Dr Kotas zwrócił uwagę na takie ważne
aspekty higieny jak dokładne mycie rąk, zwłaszcza po korzystaniu z toalety, dbałość o higienę okolic intymnych oraz codzienną
zmianę bielizny. Faktem jest, że dbałość o higienę poprawia stan
zdrowia mężczyzny, a często i jego życiowej partnerki - jest więc
o co walczyć. Poruszony został również temat higieny emocjonalnej - opanowania stresu, odpoczynku i snu, a na koniec były
pytania i krótka dyskusja.
Podsumowując, czerwcowe spotkanie dla mężczyzn to przyjemne z pożytecznym, coś dla ciała, dla umysłu i dla ducha. Po
blisko 5-godzinnym spotkaniu uczestnicy w poczuciu dobrze
spędzonego czasu rozjechali się do swoich domów, ale myślę, że
większość z nich, a także wielu tym razem nieobecnych, chętnie
przyjedzie na kolejne męskie spotkanie.

5 czerwca br. w niedzielne popołudnie w Wiśle Głębcach na
terenie tzw. poligonu „Pasieki” już po raz kolejny odbyło się „Spotkanie dla mężczyzn” organizowane przez ks. Marka Londzina
z parafii Dzięgielów oraz firmę BC Cross z Wisły Malinki. W spotkaniu uczestniczyło 27 mężczyzn w wieku 10-60 lat. Niewysoka
frekwencja w porównaniu z poprzednimi latami wynikała najpewniej z równocześnie odbywających się wydarzeń w kościele na
terenie samej Wisły. Niemniej jednak nastroje uczestników były
bardzo dobre. Dla niektórych była to okazja do spotkania ze znajomymi, inni liczyli na twardą, męską przygodę, jeszcze inni mieli
możliwość sprawdzenia się w czymś nowym - zrobienia czegoś po
raz pierwszy, wbrew własnym lękom i oporom.
W pierwszej części coś dla ciała - jazda na quadach po krętej,
pełnej przeszkód trasie (dla początkujących niełatwe, momentami niebezpieczne wyzwanie), ściana wspinaczkowa z wejściami
o różnej skali trudności oraz przejście przez park linowy wytyczony w świerkowym górskim lesie. Wszystkie te czynności wymagały niemałej sprawności, ale przede wszystkim wzajemnego zaufania i zdania się na asekurację innych oraz przełamania
wewnętrznych lęków i obaw. Pan Bóg nad nami czuwał, gdyż
wszystko przebiegło dość bezpiecznie, mimo że nie obyło się bez
drobnych siniaków i zadrapań.
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016
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Podziękowania
W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego oraz dzieci Oddziału Przedszkolnego
w Bażanowicach pragniemy złożyć gorące podziękowania za pomoc w organizacji
„Pikniku Rodzinnego” w naszym przedszkolu. Ogromne podziękowania kierujemy do
wszystkich zaangażowanych rodziców, dzięki którym nasz piknik uatrakcyjniła oprawa
muzyczna, liczne upominki oraz miła obsługa grilla i bufetu. Dzięki Państwa wsparciu
impreza osiągnęła wysoki poziom, dając radość jej najmłodszym uczestnikom.
Szczególne podziękowania kierujemy do
następujących podmiotów, które bezinteresownie wsparły nasze działania:
Pearl Stream, Diehl Metering, Mokate S.A., OSP Bażanowice –
Mirosław Śliwka, Stowarzyszenie Miłośników Bażanowic – Andrzej
Szczypka, Salon Zabaw
Figle-Migle, Cukiernia
Delicje, Sklep Delikatesy
Centrum, Zakłady Mięsne JUR-GAST, Restauracja Marlin, Fryzjernia,
Arya, Hotel Gołębiewski,
Max Power, Piekarnia
RSS Goleszów, Hurtownia lodów, mrożonek, art.
spożywczych i opakowań
Eugeniusz Langhamer,
Hurtownia
spożywcza
FHU Marek Macura,
Spółdzielnia Mleczarska
w Bażanowicach, Canea,
Grzegorz Kałużny.
Wszystkim darczyńcom życzymy wielu sukcesów i zachęcamy do dalszej współpracy.
Dziękujemy!
Organizatorzy
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„Pamiętam tamten sierpień” to spektakl słowno-muzyczny przywołujący wspomnienia z okresu międzywojennego, głównie z lat 30-tych XX wieku, a także ostatnich dni przed wybuchem II wojny światowej. Muzyka, która odgrywa w spektaklu główną rolę, przeniesie słuchacza w świat pięknych i niezapomnianych melodii lat 30-tych. Usłyszeć będzie można
między innymi takie piosenki jak: „Już nigdy”, „To ostatnia niedziela”, „Jesienne róże”, „Powróćmy jak za dawnych lat”
i wiele innych. Podczas koncertu nie zabraknie wspomnień, ciekawostek oraz poezji okresu międzywojennego.
Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Muzyczne „Artis”, a wykonawcą Orkiestra Kameralna i soliści pod dyrekcją
Jean-Claude’a Hauptmanna.
Serdecznie zapraszamy w niedzielę, 4 września 2016 r. o godz. 18.00 do kościoła ewangelickiego w Goleszowie.
Wstęp wolny.
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Już 17 września 2016 r.
w godz. 9.00 – 12.00
„Biała sobota” w Cisownicy
Bezpłatnych porad udzielać będą
lekarze specjaliści.
Miejsce SP Cisownica
Serdecznie zapraszamy!
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Straż dzieciom w Kisielowie
9 lipca na terenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie odbył się coroczny festyn integracyjny „Straż dzieciom”. Uczestników imprezy
przywitał prezes OSP Andrzej Banot i jednocześnie
zaprosił na pokaz gaszenia sztucznie wznieconego pożaru.
Następnie odbyły się zawody strażackie dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III i IV-VI.
Dzieci startowały w trzech konkurencjach sportowo-pożarniczych: bieg z wężem przez tunel, bieg z wężem, przeskok przez
mur, rozpoznanie sprzętu strażackiego oraz założenie sprzętu
strażackiego, równoważnia, hydronetka.
Sumy uzyskanych czasów wyłoniły zwycięzców w danych kategoriach. Na dzieci czekały liczne nagrody, napoje oraz smakołyki.

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016

W kategorii klas I-III:
I miejsce - Marcin Kukla,
II miejsce - Oliwier Rygiel,
III miejce - Mariusz Chruszcz.
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Karolina Troszok,
I miejsce (ex aequo) - Natalia Skiba,
III miejsce - Michał Popiel.
Zarząd OSP w Kisielowie pragnie serdecznie podziękować
sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy.
Redakcja, zdjęcia z archiwum OSP
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Za nami 67 TE!
10 lipca zakończył się 67. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który przebiegał pod
hasłem „Przytuleni”. Organizatorzy, zwrócili szczególną uwagę na
siłę pocieszenia, która może być
doświadczana w relacji z Bogiem
i z ludźmi oraz na wzajemną
wrażliwość i otwartość.
Niektórzy uważają, że nikt
się o nich nie troszczy. Są podatni
na zranienia i zagubieni w życiu.
Czy jest możliwe, aby czuć się bezpiecznie w świecie pełnym zagro-

żeń? Jeszcze inni uważają, że życie jest ciężkie, a na końcu czeka
nas śmierć. Czy w tej sytuacji istnieje jakaś nadzieja? To oznacza,
że mamy pewien problem z Bogiem. My idziemy w jedną stronę,
a Bóg w drugą i jest bariera pomiędzy nami. Ale Jezus tę barierę
może zabrać, może dać nam poczucie bezpieczeństwa i nadzieję
– podkreślał główny mówca tygodnia, Dick Dowsett z Glasgow.
Dziewięciodniowy program tygodnia składał się m.in. z: 6
wykładów, 35 seminariów, 2 cykli warsztatowych, 7 spektakli dla
dzieci oraz 36 spotkań ewangelizacyjnych i 8 koncertów, z których skorzystało kilkanaście tysięcy osób w wieku od 3 do 99 lat.
Transmisje on-line wykładów i spotkań ewangelizacyjnych dla
młodzieży i dorosłych przekroczyły 10 000 wyświetleń, a w realizacji całego programu i obsłudze TE pomagało 230 wolontariuszy.
CME, zdjęcia z archiwum CME
Wsparcie dla osób po stracie
Grupy wsparcia dla osób po stracie to sprawdzona i znana,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych, metoda. To forma grupy fizycznego, emocjonalnego i duchowego wsparcia dla osób,
które przeżywają stratę bliskiej osoby, np. współmałżonka,
partnera, rodzica, dziecka, przyjaciela. Daje ona przestrzeń do
wspólnego przeżywania i przezwyciężania bólu, cierpienia,
smutku oraz poszukiwania nadziei.
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W spotkaniach uczestniczyć
może każdy niezależnie od wieku,
płci, wyznania, przekonań, filozofii życia.
W grupie spotyka się 6–8 osób
na sześciu dwugodzinnych spotkaniach raz w tygodniu. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Warunkiem jest udział we
wszystkich sześciu spotkaniach.
Ilość miejsc jest ograniczona. Na
zgłoszenia czekamy do 4 listopada 2016 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).
Przyjazna przestrzeń do przeżywania i przezwyciężania bólu,
cierpienia, smutku i odkrywania
nadziei – czekamy…
Szczegóły na www.cme.org.pl
Spotkania w 2016 r.
Dzięgielów k/Cieszyna
Miejsce
Centrum Misji i Ewangelizacji
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
Prowadzący ks. Grzegorz Giemza i Arnoldiusz Parot
Terminy piątki, godz. 18.00
listopad: 11, 18, 25
grudzień: 2, 9, 16
Kontakt
tel. 33 8529 781, cme@cme.org.pl
GLIWICE
Miejsce
Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Jagiellońska 19a, 44-100 Gliwice
Prowadzący ks. Andrzej Wójcik i ks. Tymoteusz Bujok
Terminy czwartki, godz. 19.00
listopad: 10, 17, 24
grudzień: 1, 8, 15
Kontakt
ks. Andrzej Wójcik, tel. 509 339 115
awojcik@cme.org.pl
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016

Pamiątka poświęcenia Kościoła Jana Chrzciciela w Cisownicy
19 czerwca był szczególnym dniem dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy - świętowano 35-lecie poświęcenia
tamtejszego kościoła. Uroczystość rozpoczęła się porankiem pieśni
religijnej, podczas którego wystąpili: chór mieszany z partnerskiej
parafii Liptovský Ján ze Słowacji pod dyr. ks Petera Tajata, chór mieszany z Goleszowa pod dyr. Anny Stanieczek, chór mieszany pod
dyr. Wiesława Jakubika oraz zespół młodzieżowy z Cisownicy. Finałem poranka była pieśń niewolników hebrajskich z opery Nabucco
w wykonaniu połączonych chórów z Goleszowa i Cisownicy.
Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago. Życzenia dla parafii jubilatki złożyli także Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki.
Jubileusz był również okazją do podziękowań dla ks. Jana Bocka
i ks. Stanisława Dordy oraz tych, którzy zabiegali o budowę kościoła i zamierzenie to zrealizowali. Były też podziękowania dla byłego
proboszcza ks. Jana Kozieła i obecnego proboszcza ks. Marka Twardzika.

Chór męski ze Słowacji

Po nabożeństwie, przy poczęstunku, słuchano
Diecezjalnej Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej.
				

Połączone chóry z Goleszowa i Cisownicy

Piknik
Tegoroczny piknik nad jeziorkiem Ton odbył się nieco później niż zwykle. Nic to. Zgrana społeczność, jaką jest Chór Mieszany z Goleszowa, potrafi trochę poczekać na wolny termin
w „Rybaczówce”, należącej do Towarzystwa Wędkarskiego „Ton”.
Ten wyjątkowy zakątek zachwyca swoim wyglądem.

Redakcja

Od lewej: Bogusław Konecki, Krzysztof Glajcar, ks. Marek Twardzik

Nareszcie chórzyści mogli się nagadać do woli, co w czasie
cotygodniowych prób nie jest wskazane. Na kromkach świeżego
chleba podano jajecznicę, pachnącą dymem z paleniska. Kawa,
herbata i kołocze pieczone przez nasze chórzystki to stały element tej nasiadówki, a pod wieczór podano jeszcze kiełbaski
z rusztu! W tak miły sposób, wraz z rodzinami, spędziliśmy całe
popołudnie. Wspólne zdjęcie nad jeziorkiem zawita na pamiątkę
do naszych albumów.
Albin Klimczak
Piknik nad Tonem

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016

27

Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „Goleszów”
Rozmowa z Januszem Morawcem, prezesem stowarzyszenia
Kiedy rozpoczęliście działalność?
Oficjalna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w lipcu 2016 r. Wcześniej zadbaliśmy o lepszą integrację, która jest potrzebna wewnątrz zespołu, organizując piknik dla członków, ich
rodzin i sympatyków. Jako prezes odbyłem również szereg spotkań z władzami gminy oraz firmami
zainteresowanymi współpracą i sponsoringiem.

Prezes Janusz Morawiec

Jakie cele ma stowarzyszenie?
Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta pomoc w zakresie wspierania i rozwoju ZPiT „Goleszów”, ale również kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych, prezentacja oraz upowszechnianie folkloru tanecznego i muzycznego, edukacja muzyczna, a także przygotowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury ludowej. Celami są udział w festiwalach
folklorystycznych krajowych, zagranicznych, organizacja koncertów i imprez charytatywnych.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest kultywowanie tradycji i zespolenie obecnych członków
zespołu, ich rodzin oraz byłych członków w pracy na rzecz wspomagania działalności zespołu.
Czego oczekuje się od członków stowarzyszenia? Prowadzicie stały nabór nowych?
Póki co, większość członków to rodzice tańczących lub osoby inaczej związane z zespołem. Oczywiście zachęcamy osoby, które chciałyby wstąpić w nasze

szeregi do kontaktu, spotkania i rozmowy o członkostwie. Im więcej osób zaangażowanych, tym łatwiej podołać wyzwaniom. Chcielibyśmy, aby wszyscy wspierali
zespół jak tylko potrafią, poprzez pomoc przy przygotowywaniu występów, przy organizacji imprez oraz w pozyskiwaniu środków na bieżącą działalność.
Jakie plany do końca roku?
Podstawowym obszarem działania stowarzyszenia jest
gmina, ale moim marzeniem jest wypłyniecie na szersze wody, poprzez reklamę zespołu, który dzięki temu
mógłby uczestniczyć w dużych imprezach wyjazdowych. Byłoby to okazją do zwiedzenia przez dzieci różnych zakątków Polski, a w przyszłości może i świata…
Życzymy wszystkiego, co najlepsze i wielu sił do
działania. Dziękuję za rozmowę.
Tekst i foto Małgorzata Szteler-Furmaniuk
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Skład zarządu:
Janusz Morawiec - prezes
Barbara Gacek - wiceprezes
Izabela Krzyżanek - sekretarz
Dorota Branny - skarbnik zarządu
Andrzej Maciejczek - członek zarządu
Telefon kontaktowy 691 103 691
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Ogrodnicy na ziemi sądeckiej
25 czerwca br. członkowie Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej
Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej postanowili
zwiedzić ciekawe miejsca w okolicach Nowego Sącza. Po paru
godzinach jazdy nasz autokar zatrzymał się na rynku Łęcka,
gdzie czekał na nas Mirosław Kapłon, przewodnik. Ten młody człowiek jest wykonawcą figur wykonanych z obrastających
kwiatami konstrukcji prętów stalowych.
W mieście zwiedziliśmy miniogród botaniczny, następnie
dojrzeliśmy potężne jabłko, wykonane właśnie metodą obsadzenia, do której użyto 3 tys. roślin.
Trzeba tutaj nadmienić, że kraina ta słynie z produkcji jabłek i właśnie tutaj uroczyście obchodzone jest ich święto. Na
wiosnę - Święto Kwitnących Jabłoni, a jesienią, po zbiorach
i wykonaniu przetworów w tym win jabłkowych – Święto
Zbiorów. Obok jabłek produkuje się tutaj również słynną 70% śliwowicę. Zobaczyliśmy winnice oraz plantacje dyni, z których pestek produkowany jest olej. Pan Kapłon własnym samochodem pilotował nas do swojego gospodarstwa i tam dokładnie
wyjaśnił metodę wykonania figur z żywych roślin. Następnie dotarliśmy do Domu
Weselnego w Obidze, którego zaplecze ogrodowe jest jeszcze w budowie, ale podziwialiśmy już to, co zostało wykonane za pomocą pięknych roślin. Docelowo będzie to
kompleks weselny, gdzie w pięknych plenerach młode pary będą mogły brać udział
w sesjach zdjęciowych.
w przepięknych plenerach. W Jazowsku zwiedziliśmy powstający na terenie praDunajca kompleks rekreacyjno-edukacyjny.
Dalsza trasa wiodła do twórcy świątków ludowych w miejscowości Rogi. Według
legendy do sąsiedniej wioski dawno, dawno temu uciekła owca (moim zdaniem musiał to być tryk!). Mieszkańcy obu wsi złapali go, jedni za rogi, drudzy za tułów i od tej
pory istnieją obok siebie dwie wsie o nazwie Owca i Rogi.
W bramie z dwóch parometrowych figur, Janosika i Hanki, powitał nas Józef Lizoń. Oprowadzając po swojej unikatowej galerii, objaśniał szczegółowo genezę powstania niektórych rzeźb. Poprowadził nas również do pasieki, gdzie ule to również
rzeźby pojedyncze lub też wielorodzinne jak np. duża rzeźba – ul przedstawiający Kościół Mariacki w Krakowie. Pokazał swoją pracownię i zademonstrował narzędzia oraz sposób wykonywania rzeźb. Trudno było oderwać oczy od niektórych dzieł wychodzących
spod ręki pana Józefa. Największe wrażenie wywarła na nas rzeźba Pana Jezusa podnoszącego się z leżącego krzyża (po oderwaniu rąk
z gwoździ). Ta parometrowa figura miała być przewieziona do Krakowa na obchody Światowych Dni Młodzieży.
Zrobiliśmy sobie zbiorowe zdjęcie, serdecznie dziękując i z ociąganiem, wzruszeni tym, co zobaczyliśmy, rozstaliśmy się z panem
Lizoniem. Udaliśmy się do Starego Sącza, gdzie zwiedziliśmy
miasto i posililiśmy się. W drodze powrotnej zahaczyliśmy
jeszcze o uzdrowiskową miejscowość Piwniczna nad rzeką
Poprad, gdzie w pijalni wód obficie raczyliśmy się uzdrawiającą wodą. W drodze powrotnej
zobaczyliśmy zaporę wodną na
Skawie w miejscowości Świnna
Poręba w pobliżu Wadowic,
która ma chronić przed zalaniem miejscowości położone
wzdłuż Skawy i Wisły, w tym
Kraków. Jest w budowie od 30
lat, w przyszłości turbiny napędzane wodą będą dawać energię elektryczną.
Pełni wrażeń wróciliśmy do
domu.
Albin Klimczak
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2016
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Zebranie wyjazdowe
Lipcowe zebranie Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej Towarzystwa Miłośników
Ziemi Goleszowskiej postanowiono przeprowadzić na łonie natury. Miejscem spotkania w tę słoneczną pogodę było Miasteczko
Pszczele Jana Gajdacza w Dzięgielowie. Frekwencja dopisała. 83 uczestników częstowało się wyśmienitymi plackami ziemniaczanymi z wyrzoskami, sprawnie podawanymi
przez córkę mistrza - Małgorzatę wraz z jej
przyjaciółką. Były również kołacze i kawa.
To urocze miejsce stworzone przed laty
przez Jana Gajdacza w starym wyrobisku
kamieniołomu wymagało wiele pomysłów
na zmianę architektury krajobrazu, no i nie
wątpię - ogromu pracy. Pan Jan zbudował
w tym urokliwym miejscu prawdziwe miasteczko. Rzędy pszczelich uli w kształcie kościołów, ratuszy i zwykłych kamienic sprawiają wrażenie architektury miasta. Pozostały wystrój przybliża nas do
scenerii puszczy. Ogromna rzeźba niedźwiedzia brunatnego, czy też
ubiór samego mistrza upewniły nas w przekonaniu, że jesteśmy w miejscu niezwykłym.
Warto wspomnieć, że po raz piąty Pszczele Miasteczko odwiedziły
wycieczki z Francji. Miejsce to zatem zachwyca nie tylko nas, krajan, ale
również wielu obcokrajowców.
Atrakcją spotkania były zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego o Puchar Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Goleszowskiej. Zawodnicy, dopingowani przez licznych uczestników, bawili się
wyśmienicie. Wręczenie pucharów i dyplomów przez prezesa towarzystwa Leszka Tyrnę upamiętniono na wspólnym zdjęciu.
Kiedy słońce zaczęło ustępować miejsca księżycowi, we spaniałych
humorach wróciliśmy do domów.
Albin Klimczak

Zjazd Cieślarów
28 i 29 maja br. w Wiśle odbyła się piąta edycja Zjazdu Cieślarów. Udział w nim wzięły również rodziny Cieślarów z naszej gminy. W sobotę na boisku
Ośrodka Sportowego „Jonidło”
w Wiśle odbył się Turniej Rodów Wiślańskich w piłce nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Zaś w niedzielę miał miejsce
piknik rodzinny z licznymi atrakcjami m.in. sypanie Kopca Cieślarów, koncert kapeli ludowej, próba wydobycia dźwięku z trombity
pasterskiej, przeciąganie liny, specjały kuchni beskidzkiej.
Redakcja
Stanisław i Ryszard Cieślar z Goleszowa na piątym
zjeździe na górze Cieślar (921m.n.p.m.),
leżącej na szlaku granicznym pomiędzy
Wielkim Soszowem i Małym Stożkiem
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Cross Bike przed nami!

3 września br. w Dzięgielowie odbędzie
się kolejna edycja zawodów rowerowych
MTB X-Cross Bike. Tradycyjnie zawody
rozegrane zostaną wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Od lat zawody dla dzieci i młodzieży rozgrywane są na miejscowym boisku w Dzięgielowie przy CME, natomiast
trasa dla gimnazjalistów i osób starszych
poprowadzona jest w pętlach na dystansie
ok. 15 km.
Osoby dorosłe mają do dyspozycji jeden
z dwóch dystansów: MINI – jedno okrążenie pętli oraz MEGA – trzy okrążenia dla
mężczyzn i dwa dla kobiet. Trasa jest trudna
i wymagająca, ale dająca dużo satysfakcji!
Zawody pociech dostarczają dużo radości samym dzieciom, jak i całym rodzinom.
Mogą w nich startować dzieci już od 1. roku.
W trakcie zawodów można się posilić i skorzystać z miejscowych specjałów.
Zapraszamy całe rodziny na święto
rowerowe do Dzięgielowa obok strażnicy
OSP w sobotę 3 września. Zacznij nowy rok
szkolny na sportowo! Więcej informacji na
naszych stronach
www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ oraz na
Na mapie grubszą linią zaznaczono pętlę trasy głównej o długości ok. 15 km
profilu na FB - MTB X-Cross Bike. Trwają
już zapisy drogą elektroniczną
www.protimer.pl/bio/251/cross-bike-dziegielow-2016. Zapraszamy!
Organizatorzy
Euro 2016
Zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży - godz. 10.00
Zawody zostaną przeprowadzone o godz. 10.00 na byłym boisku piłkarskim w 6 grupach wiekowych dla uczniów:
rocznik 2016 – 2013 – dystans 20 metrów
rocznik 2012 – 2011 – dystans 30 metrów
rocznik 2010 – 2009 – dystans 400 metrów
rocznik 2008 – 2007 – dystans 700 metrów
rocznik 2006 – 2005 – dystans 1400 metrów
rocznik 2004 – 2002 – dystans 2100 metrów
Rejestracja zawodników odbywać się będzie od godziny 8.00 do
9.30 w biurze zawodów.
Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne (możliwość startu –
wpłata kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł).
Każdy uczestnik Cross Bike zobowiązany jest do jazdy w kasku.
Udział w zawodach możliwy będzie tylko w obecności rodziców lub
opiekunów prawnych, którzy wyrażą pisemną zgodę (stosowne deklaracje dostępne są na stronie internetowej i w biurze zawodów).
Zawody rowerowe MTB o godzinie 13.00
dystans MINI – 15 km
dystans MEGA – 45 km
Rejestracja zawodników odbywać się będzie od godziny 8.00
w biurze zawodów - teren przy strażnicy OSP w Dzięgielowie
(ul. Lipowa).
Więcej informacji na stronie internetowej
www.nasportowo.dziegielow.org.pl
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Orły Nawałki do Francji pojechały
W fazie grupowej dobrze się spisały
Siedem punktów zdobyli
Różnicą bramek od Niemców gorsi byli
Ćwierćfinał Szwajcarom z głowy wybili
Rzuty karne wszystkie strzelili
Portugalia półfinał sprzed nosa zabrała
Jedenastki żadnej nie zmarnowała
Meczu nie przegrali, bramki cztery strzelili
Na ćwierćfinale Euro skończyli
Na finał szanse były
Gdyby nasze gwiazdy się sprężyły
Francuzi Mistrzom Świata finał zabrali
Niemcy dwa razy piłkę z bramki wyciągali
Portugalia choć słabo grała
Do finału jednak się dostała
Payet sfaulował Ronaldo, wystawili Edera
Po jego golu z Francją wygrali jeden do zera
Choć bez wielkiej gwiazdy zagrali
Po raz pierwszy finał na Euro wygrali
Goleszów, 12 lipca 2016 r.
Paweł Piotr Małysz
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Rodzinna impreza
IX DInO Ekspres jest rodzinną imprezą na orientację. Koncepcja ta potwierdziła się kolejny raz, w niedzielę 12 czerwca. Na starcie zebrało się ok. 80 młodszych i starszych osób, mających nadzieję na dobrą zabawę podczas szukania ukrytych punktów kontrolnych na stokach
Małej Czantorii.
Nie zawiedli się. Idealna pogoda i punkty skryte w przeróżnych zakątkach lasu dostarczyły
niezapomnianych wrażeń. Hitem zawodów, nie tylko na trasie rodzinnej, ale i wśród indywidualistów był punkt schowany w „chatce Baby Jagi”. Wydawałoby się, że „chatkę Baby Jagi”
trudno przegapić, tymczasem trafić do niej łatwo nie było…
Uczestnicy wyczerpani przemierzaniem leśnych ścieżek odpoczywali na mecie. Przy ognisku uzupełniali płyny i zajadali własnoręcznie pieczone kiełbaski.
Na trasie indywidualnej również nie brakowało wrażeń. Ze względu na przewyższenia i teren leśny, IX DInO Ekspress było jedną z trudniejszych edycji naszej imprezy. O trudności trasy świadczy to, że z siedemnastu osób startujących
z kompletem punktów na metę wróciło tylko sześć. Najszybszy uczestnik, Marcin
Ździebło, odnalazł wszystkie punkty w czasie 1 godz. i 31 minut! Przebiegł ok.
11 km.
Liczba uczestników jest dowodem na rosnącą popularność takich imprez. Rodzinnie i aktywnie można spędzić czas na świeżym powietrzu.
Do zobaczenia w październiku na X, wyjątkowej edycji DInO Ekspress.
Organizatorzy

Rywalizowali w Goleszowie
i Cisownicy
9 lipca br. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w Siatkówce Plażowej. Na boiskach
w Goleszowie i Cisownicy, przy kapryśnej pogodzie
rywalizowało czternaście dwuosobowych drużyn.
Uroczystego otwarcia zawodów przy boisku
w Goleszowie dokonali Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy
Goleszów Bogusław Konecki oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Goleszowie Dorota Wisełka.
Rywalizacja na boisku

Sędziami zawodów byli Adam Żwak (Cisownica)
i Andrzej Broda (Goleszów). Mecze finałowe odbyły
się na boisku przy szkole podstawowej w Cisownicy.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna w składzie:
Michał Żwak, Michał Zając, drugie: Tomasz Michalik (syn) – Tomasz Michalik (ojciec), a trzecie: Adam
Stanieczek i Bartosz Sikora. Zwycięzcy otrzymali
z rąk wójta Krzysztofa Glajcara i przewodniczącego
Bogusława Koneckiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę.
Koordynatorami turnieju byli Przemysław Misiarz i Tomasz Lenkiewicz.
Redakcja
Foto Tomasz Lenkiewicz

Najlepsi zawodnicy z wójtem i przewodniczącym rady
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Orlik na podium
23-24 lipca br. w Legnicy odbyła się runda finałowa Pucharu Polski w Łucznictwie Polowym Field WA 2016. Puchar składał się z trzech
rund. Dwie pierwsze zostały przeprowadzone w maju (Bytom Stolarzowice) i czerwcu (Mękarzów).
Miło nam poinformować, że Anna Stanieczek i Przemysław Konecki - zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”
z Goleszowa - zwyciężyli w swoich kategoriach we wszystkich trzech
rundach i jednocześnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski. Warto
dodać, że Przemysław Konecki na zawodach w Bytomiu i Mękarzowie
poprawił rekordy Polski, które ustanowił w minionym roku.
Intensywny okres łuczników trwa w dalszym ciągu. Równolegle
rozgrywany jest Puchar Polski w łucznictwie na dystansie 50 metrów,
w którym prowadzona jest tylko klasyfikacja OPEN. Sklasyfikowanych
jest ponad 70 zawodników. Po trzech rundach Anna Stanieczek zajmuje
6 pozycję, a Przemysław Konecki 16. Przeprowadzone zostaną jeszcze
dwie rundy w Żołędowie k/Bydgoszczy oraz w Teresinie.

Naszym łucznikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Redakcja

Mateusz znów wygrywa
10 lipca br. w Skomielnej Białej (powiat
myślenicki) odbyła się piąta edycja Pucharu
Polski MTB XCO, rozgrywanej w ramach
Pucharu Szlaku Solnego. Miło nam poinformować, że Mateusz Nieboras z Dzięgielowa wywalczył 3 miejsce w kategorii Junior,
a jego kolega Rafał Nogowczyk zdobył 3
miejsce w kategorii Masters I. Kolarze reprezentują drużynę Kreidler FAN-SPORT MTB
Racing Team, która powstała w tym roku.
Wyniki w kategorii Junior:
1. Jarosław Żur - 01:12:00
2. Tomasz Budziński - 01:13:22
3. Mateusz Nieboras - 01:14:45
Kolejny Puchar Polski już za mną. Trasa
należała do ciekawych i trudnych technicz-

nie. Start w moim wykonaniu można powiedzieć, że należał
do „tragicznych” – zaspałem na starcie, co skutkowało słabym
początkiem i niekorzystnym miejscem na pierwszym okrążeniu. Dzięki silnej nodze nadrabiałem z okrążenia na okrążenie.
Mocny, a co ważne, skuteczny atak na ostatniej pętli skutkował
zajęciem trzeciego miejsca, z czego jestem bardzo zadowolony powiedział Mateusz Nieboras.
Zaś 24 lipca w miejscowości Boguszów-Gorce odbył się
Puchar Polski MTB (kolarstwo górskie, w którym Mateusz
zajął 2 miejsce w kat. Junior. Do pierwszego zawodnika stracił
kilkanaście sekund. Zajęcie drugiego miejsca pozwoliło mu
na objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej pucharu,
w swojej grupie wiekowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja
Foto arch. własne

Kolejne sukcesy szachistów
25 czerwca br. na Campingu „Olza” w Cieszynie odbył się trzeci turniej
III Grand Prix Cieszyna Juniorów w szachach. Miło nam poinformować,
że w grupie do lat 8 najlepsi okazali się zawodnicy Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów:
1. miejsce - Mateusz „Mati” Macura,
2. miejsce - Adrian Podżorski,
3. miejsce - Maja Nieckarz.
Ponadto, w tych samych zawodach w grupie wiekowej do 12 lat Kamil
Podżorski zajął 7 miejsce.
Pięć dni później w miejscowości Pokrzywna Mateusz Myrmus z goleszowskiego klubu zajął 25 miejsce w turnieju szachów szybkich Open
Rapid P’15, które były rozgrywane w ramach zawodów „Silesian Cup - Pokrzywna 2016”. W swojej grupie wiekowej (do 10 lat) wywalczył 1 miejsce.
2 lipca w Hażlachu odbył się IX Gminny Turniej Szachowy. W zawodach nie mogło zabraknąć naszych zawodników. Trzecie miejsce w grupie
do lat 12 zajął Mateusz Macura z Cisownicy.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Redakcja
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24 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie została zorganizowana III
Spartakiada Sportowa pod hasłem: „Żyjmy zdrowo na sportowo”. Celem imprezy
było propagowanie zdrowego trybu życia poprzez ruch na świeżym powietrzu, dostarczanie pozytywnych przeżyć przez udział w konkurencjach sportowych, współzawodnictwo drużynowe oraz integracja dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych.
W zawodach uczestniczyły cztery drużyny, każda złożona z czterech zawodników reprezentujących poszczególne oddziały przedszkolne:
Oddział Cisownica - drużyna pod opieką nauczycielki Beaty Klimczak,
Oddział Bażanowice - drużyna pod opieką nauczycielki Patrycji Ciepły,
Oddział Dzięgielów - drużyna pod opieką nauczycielki Magdaleny Brudny,
Goleszów - drużyna pod opieką nauczycielki Urszuli Kenig.
Spartakiada składała się z czterech konkurencji przeprowadzonych na kolejnych
stacjach:
stacja nr 1 - bieg z układaniem wieży z pudeł kartonowych,
stacja nr 2 - skok w dal,
stacja nr 3 - tor przeszkód,
stacja nr 4 - strzelanie z kuszy do balonów.
Nad poprawnością zawodów czuwała komisja w składzie: Zastępca Wójta Gminy Goleszów Grażyna Porębska-Jochacy, mistrzyni Europy w łucznictwie bloczkowym Anna Stanieczek, radna, a zarazem pielęgniarka środowiskowa Grażyna
Bihun, logopeda Aleksandra Wrońska-Żelazna, pod przewodnictwem dyrektorki
przedszkola Haliny Szczypior.
Fotoreporterem imprezy była Małgorzata Szteler-Furmaniuk, która uwieczniła
zmagania wszystkich zawodników.
Zagrzewani do rywalizacji sportowcy dzielnie walczyli o nagrodę główną: Puchar Przechodni Dyrektora Przedszkola. Dopingowali ich młodsi koledzy, kibice,
nauczyciele oraz jurorzy.
Po zakończeniu trzeciej konkurencji komisja przyznała nagrody drużynowe dla
wszystkich uczestników.
I miejsce zdobyła drużyna z Goleszowa - złote medale otrzymali: Nadia Gębczyk, Laura Szlembarska, Błażej Lorc, Adam Mizia.
II miejsce zdobyła drużyna z Cisownicy - srebrne medale otrzymali: Natasza
Cieślar, Malwina Wnętrzak, Kacper Bujok, Filip Polok.
III miejsce zdobyła drużyna z Bażanowic – brązowe medale otrzymali: Oliwia
Czarnecka, Judyta Kolarczyk, Kacper Golec, Adam Juranek.
IV miejsce zdobyła drużyna z Dzięgielowa - nagrody książkowe otrzymali:
Julia Hanzel, Maja Spyrka, Bartosz Popecki, Jan Rudziński.
Po zakończeniu konkurencji drużynowych i rozdaniu nagród zawodnicy rozpoczęli rywalizację indywidualną w strzelaniu z kuszy do balonów z odległości 4
metrów na stacji nr 4. Zawody odbywały się pod kierownictwem Anny Stanieczek.
Każdy z zawodników oddawał po trzy strzały Po kilkakrotnej dogrywce i podliczeniu punktacji komisja przyznała następujące nagrody ufundowane przez mistrzynię:
złoty medal otrzymał Bartosz Popecki (oddział przedszkola w Dzięgielowie), srebrny - Błażej Lorc (przedszkole Goleszów), brązowy Nadia Gębczyk (przedszkole Goleszów).
Pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kolorowe piłki.
Po zakończeniu spartakiady wszyscy udali się na zdrowy, owocowy poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, nauczycielom i komisji oceniającej za udział w III Spartakiadzie Sportowej, życząc wszystkim nadal bezpiecznego
i aktywnego wypoczynku wakacyjnego.
Arleta Maly
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Drodzy Państwo, w Dzięgielowie powstał nowy punkt dystrybucji „Panoramy Goleszowskiej” - Sklep spożywczo-przemysłowy Krystyna Gabryś, ulica Spacerowa 8.
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Organizatorki – od lewej Danuta Kożusznik i Gertruda Proksa

Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, czyt. str. 11-12
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