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Co się dzieje
w GOK-u s. 8

W Równi się dzieje

s. 16

Kolejny sezon
szachowy rozpoczęty
s. 24

Najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy,
dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
a przede wszystkim wiele błogosławieństwa Bożego życzą:
Wójt, Zastępca Wójta,
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Goleszów,
Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
oraz Redakcja „Panoramy Goleszowskiej”

Mapa Sri Lanki na jedwabiu

Sadzonki w grudniu

czyt. str. 22

Kościół wśród wzgórz herbaty

Mieszkanka bambusowego lasu

Unikatowe drzewo
w Ogrodzie Botanicznym

Wzgórza herbaty

Mały wodospad

Drzewo chlebowe

Nowe Prawo o Aktach Stanu Cywilnego
Z dniem 1 marca 2015 r. zmieniły się przepisy dot. między
innymi zawierania małżeństw, wydawania odpisów z akt stanu
cywilnego, jak również nadawania imion dzieciom. Od 1 września 2015 r. nie będzie już tradycyjnych wpisów do ksiąg stanu
cywilnego. Zostaną one zastąpione elektronicznym Systemem
Rejestrów Państwowych (Baza Usług Stanu Cywilnego, PESEL,
Rejestr Dowodów Osobistych).
Podczas zgłoszenia urodzenia dziecka rodzice wybierają nie
więcej niż dwa imiona, które nie mogą mieć formy zdrobniałej, charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego, mogą być
imionami obcymi, ale w powszechnym znaczeniu są przypisane
do danej płci.
Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński nie
przedstawiają odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, poprzedniego małżeństwa) i muszą przyjść do urzędu dwa razy.
Pierwszy raz, aby złożyć wniosek o zamiarze wstąpienia w związek małżeński, który będzie podstawą wnioskowania do USC
przechowującego księgę o wprowadzenie tych aktów do elektronicznej Bazy USC. Drugi raz po upływie 10 dni roboczych, gdy
w systemie zostały wprowadzone już te akty stanu cywilnego,
w celu złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
25 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się 5. sesja Rady Gminy Goleszów. Podczas obrad podjęto uchwały
w sprawie:
• wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleszów do
współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Goleszów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi
w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego,
• określenia kryteriów naboru do gminnego publicznego
przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
• przyznania trzech nagród za osiągnięte wyniki sportowe
w roku 2014,

Zgodnie z ustawą istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, przy zachowaniu
uroczystej formy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ceremonii.
Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych wynosi 1000 zł
(tysiąc złotych).
Obecnie odpis aktu można otrzymać w każdym USC na
terenie kraju niezależnie od miejsca zdarzenia. Jeżeli wniosek
o wydanie odpisu zostanie złożony do USC, który przechowuje
księgę, z której ma być wydany odpis, wówczas kierownik przenosi akta do elektronicznego rejestru stanu cywilnego i wydaje
odpis w terminie 7 dni roboczych. W przypadku, gdy księga
znajduje się w innym USC, wówczas wydanie takiego odpisu
nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
Zmiana polega na tym, że po dokonaniu rejestracji zdarzenia (urodzenia, małżeństwa i zgonu) wydawany jest z urzędu
jeden odpis aktu, który nie podlega opłacie skarbowej.
Jeżeli zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia
w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego (awarią),
wówczas po dokonaniu rejestracji wydawane są z urzędu dwa
odpisy skrócone aktu zgonu.
Kierownik USC Joanna Pilch
•
•
•
•

zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Goleszów
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 10 maja 2015 r.,
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na
rok 2015.

Najnowsze uchwały, informacje i szczegóły
znajdziecie Państwo na:
www.goleszow.bip.net.pl
w zakładce Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)

Informujemy, że 3 kwietnia 2015 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Odbiór odpadów biodegradowalnych
Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 30 września
br. odbiór odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie
dwa razy w miesiącu:
• pierwszy odbiór przy zbiórce odpadów segregowanych,
• drugi odbiór w terminie zaznaczonym w harmonogramie
brązową ramką, w tym terminie należy wystawiać tylko
odpady bio–.

Panorama Goleszowska – marzec 2015

W pozostałym okresie odbiór odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie tylko raz w miesiącu w terminach
wyznaczonych dla segregacji.
		

Referat Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
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Nieodpłatna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, maj 2015 r.
Informujemy, że w maju br. na terenie naszej gminy odbywać się będzie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Dotyczy ona posesji, które są objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Goleszów. Odpady
takie jak meble (w tym ogrodowe), dywany, wykładziny, opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny, należy wystawić przed posesję
w wyznaczonym terminie do godziny 7.00.
Szczegółowy harmonogram odbioru dla poszczególnych sołectw zostanie zamieszczony w kwietniowej „Panoramie Goleszowskiej”.
Uwaga! Odpady typu remontowego czyli gruz, ceramika sanitarna (umywalki, muszle) nie będą odbierane! Odpady takie można
oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Przemysłowa 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00, w sobotę od 8.00 do 13.00 .
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

1 % podatku
na rehabilitację dla goleszowianina Tomasza Cichego
Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
KRS 0000026054
z dopiskiem: na rehabilitację dla Tomasza Cichego
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PO MÓ Ż MI S P E Ł NI A Ć M A RZ E NI A !

Foto Grabowska Models

Mam na imię Danka. Urodziłam sie w Estonii w 1988 r. i zaraz po urodzeniu przyjechałam do Polski na amputację niewykształconej nogi. Moja
wada wrodzona to brak podudzia prawego, 2 palców prawej ręki oraz
zniekształcenie lewej stopy. Przez 20 lat ukrywałam swoją niepełnosprawność, bojąc się reakcji otoczenia. Teraz to zmieniam. Od 2009 r. uprawiam
sport, co dało mi siłę do walki z własnymi słabościami. Gram w siatkówkę
na siedząco w Reprezentacji Polski, pracuję, interesuję sie modelingiem.
Chcę łamać stereotyp osoby niepełnosprawnej, stać się jeszcze bardziej
niezależna. By osiągnąć ten cel, potrzebny jest czas i pieniądze. Moim
marzeniem jest zdobyć medal na paraolimpiadzie. Zwracam się do ludzi
dobrej woli, firm oraz instytucji o pomoc w realizacji marzeń sportowych.
Chciałabym zdobyć fundusze na zakup profesjonalnych protez. Każda
kwota zbliży mnie do tego celu.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę

FUNDACJA AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym KRS: 0000270809 z dopiskiem Bujok 3779
możesz wesprzeć mnie w pokonywaniu codziennych trudności, realizacji marzeń oraz osiąganiu coraz lepszych wyników w sporcie.
Więcej dowiesz się ze strony www.danutabujok.pl bądź z profilu FB Danuta Bujok.

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

1% dla poprawy jakości życia
KRS 0000225011

www.1procent.cme.org.pl

Będziemy wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie 1% swojego podatku
na rzecz naszej organizacji.

Cały rok realizujemy projekty ze środków, które uzyskamy z 1%, m.in.:

• Artystyczne Grupy – Klauni, zespoły muzyczne CME i Projekt, teatralny Duet SU
• Daj dzieciom nadzieję – doﬁnansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 16 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
• Działalność pedagogów ulicy w Bytomiu
• Imprezy i spotkania dla młodzieży
• Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
• Pomoc dla Afryki – wspieranie inicjatyw lokalnych grup oraz organizowanie działalności
charytatywnej i edukacyjnej Polaków na rzecz Pobe Mengao oraz Jibo w Burkina Faso
• Poradnictwo psychologiczno-pastoralne
• Program radiowy „Po prostu” – nadawany codziennie przez pół godziny
• Rodzina rodzinie – pomoc ﬁnansowa rodzinom na Górnym Śląsku
i na Śląsku Cieszyńskim znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
• Tygodnie Ewangelizacyjne – wykłady biblijne, seminaria, warsztaty,
koncerty i spotkania w: Dzięgielowie, Zelowie i Mrągowie
• Wolontariat w CME i szkolenia dla wolontariuszy
• Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz młodzieży i dorosłych na Ukrainie

ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
telefon 33 852 97 81
cme@cme.org.pl
www.cme.org.pl

#CentrumMisji skontaktuj się z nami
Panorama Goleszowska – marzec 2015
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Ogłoszenie WÓJTA GMINY GOLESZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Goleszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 29 kwietnia
2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 1.
piętro od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 10.00
do 14.30, w piątki w godzinach od 11.00 do 13.30. Projekt
zmiany studium w okresie wyłożenia będzie opublikowany
na stronie internetowej http://www.goleszow.bip.net.
pl/?c=529 . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
Studium rozwiązaniami odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Goleszów o godzinie 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu studium.
Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Goleszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 maja 2015 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
lub

•

•

opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
1114) lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 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, w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego
ochronie, zamieszczono dane o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko projekt w/w zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do
publicznego wglądu.
Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 20 maja 2015 r.
w formie pisemnej do Wójta Gminy Goleszów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na
adres email: urzad@goleszow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt
Gminy Goleszów.
Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

Rusza Konkurs Fio Śląskie Lokalnie 2015
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa
śląskiego.

Masz pomysł na ciekawy projekt dla mieszkańców - złóż wniosek i zdobądź do 4 tysięcy złotych!
Alokacja przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2015 roku to aż 760.000,00 złotych.
Szczegóły na www.slaskielokalnie.pl
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Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu roku szkolnego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do
końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem
lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na
czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej
albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu roku szkolnego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do
końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem,
o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25. roku życia.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju. Na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl jest zamieszczony wykaz wszystkich firm i instytucji oraz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny, wykaz ten jest
na bieżąco aktualizowany. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są
opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu, zy-

skują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje się na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie karty przedstawia się oryginały
lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość
oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co
najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający
tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Więcej informacji i wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29 (biuro nr 2 i 3) lub pod numerem telefonu 33 479-05-17.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął rekrutację do projektu „Młodzież stela na staż się wybiera”. Udział
w projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, zamieszkujące powiat cieszyński, poniżej 30 roku życia.
Rekrutacja przeprowadzona będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, które dostępne są u pracowników
PUP Cieszyn (na parterze u pośredników pracy, doradców zawodowych, na I piętrze u koordynatora projektu pok. nr 12
oraz na II piętrze u specjalisty ds. rekrutacji pok. 27) oraz na www.pup.cieszyn.pl
Rekrutacja uczestników do projektu w terminie: luty-marzec 2015 r., termin przyjmowania wniosków o organizację stażu:
marzec – kwiecień 2015 r., planowany termin realizacji stażu: kwiecień – październik 2015 r.
Formularze można składać osobiście lub wysyłać drogą pocztową.
Szczegółowe informacje: 33 851 49 91 wew. 105, 112
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Co się dzieje w GOK-u?

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież na Sztuki
Walki i Samoobrony, które odbywają się w każdy poniedziałek
o godzinie 17.30 (60,00 zł za miesiąc).
Niedługo oddamy do użytku nową salę Gminnego Ośrodka
Kultury. Pomieszczenie docelowo zostanie zaopatrzone w projektor multimedialny i tablicę. Od kwietnia salę będzie można
wynająć na konferencje, spotkania, pokazy i zebrania. Może ona
pomieścić maksymalnie 50 osób.
Od 1 kwietnia br. wypożyczalnia kostiumów karnawałowych
przeniesiona zostanie na 2. piętro Gminnego Ośrodka Kultury.

Wystawa fantastyki
Od 20 kwietnia do 20 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury
będzie można obejrzeć wystawę fantastyki zatytułowaną „Każda
historia ma swój początek” w godzinach 9.00–18.00. Wystawa
będzie poświęcona tematyce science-fiction.

Kiermasz świąteczny
W dniach 31 marca oraz 1 kwietnia w godz. 9.00-17.00 odbędzie się kiermasz świąteczny (wypieki, rękodzieło). Serdecznie
zapraszamy!

Dyrektor GOK Jolanta Warsińska

Zapraszamy młodsze dzieci do Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie na zajęcia baletu (zabawa w balet). Zapisów można dokonać do 24 kwietnia (liczba miejsc ograniczona). Spotkanie organizacyjne odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 18.15. Na
pierwsze zajęcia zapraszamy 5 maja 2015 r. o godzinie 18.15.

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się
poświęcać” (S. Wyszyński)

Przerwa świąteczna dla stałych zajęć w GOK-u od 30 marca do 3 kwietnia 2015

„Rodzinna majówka z GOK-iem”
1 maja 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zaprasza na Rodzinną majówkę.
W programie m.in.:
– Akademia Fantastyki – wystawa „Każda historia ma swój początek”, gry i zabawy,
– Piotr Stępniak – nawrócony gangster z zespołem,
– Szymon Wydra z zespołem.
Szczegóły już wkrótce, zapraszamy!
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„Pan wstał prawdziwie
i ukazał się Szymonowi!” Mk 24, 34

Czas Wielkiego Postu
i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Kilka dni przed Świętami Wielkiej Nocy pewien obcokrajowiec z Dalekiego Wschodu szedł spiesznie ruchliwą ulicą XIX
wiecznego Londynu. Nagle coś go zatrzymało. Stanął przed jednym z kościołów i przyglądał się obrazowi ukrzyżowanego Chrystusa. Był tym tak przejęty, że dopiero po chwili zauważył stojącego obok siebie małego chłopca. Malec oglądał obraz z równie
napiętą uwagą jak on sam. W końcu padły słowa: „Czy mógłbyś
mi, chłopcze, powiedzieć, co właściwie ten obraz przedstawia?”
– spytał nieznajomy. „To Pan nie wie?” Chłopiec, zdawał się
zdumiewać nieświadomością dorosłego. W końcu powiedział:
„To jest Jezus, a to rzymscy żołnierze - oni Go ukrzyżowali i On
tam na krzyżu umarł”. Starszy człowiek po chwili milczenia odszedł. Nagle usłyszał za sobą tupot małych stóp. To ów chłopak
dopadł go zdyszany: „Nie powiedziałem panu jeszcze najważniejszego” - mówił łapiąc oddech – „On, On, Jezus, potem zmartwychwstał!”.
Jezus zmartwychwstał! Ten fakt zupełnie zmienia naszą perspektywę patrzenia. Przemienia zupełnie ludzkie spojrzenie na
świat, na drugiego człowieka, na siebie samego. Chrystus zmartwychwstał – i odtąd nie ma już nic ważniejszego!
To trochę tak, jak wejście na bardzo wysoką górę, a stamtąd
wszystko wygląda inaczej. Na szczycie góry - wielkie i ważne jest
właściwie tylko niebo. Warto tak właśnie patrzeć na zmartwychwstanie. Gdyż zmartwychwstanie Jezusa przekracza nieprzekraczalną dotąd granicę śmierci, potwierdza naszą nadzieję, czyni
wiarygodną naszą wiarę. Jest gwarantem, że nasze życie ma głębszy sens. To jest powód naszej wielkiej Wielkanocnej radości!
Ta radość nie odsuwa naszych problemów na bok, nie jest
brakiem odpowiedzialności, nieupoważnioną wesołkowatością.
Przeciwnie, chrześcijańska radość dodaje sił do stawienia
czoła naszym problemom, do zmierzenia się z nimi. Z niej możemy czerpać odwagę, siłę i moc. Na niej możemy budować naszą wiarę. Dlatego radujmy się, że Jezus zmartwychwstał!

Kończymy okres Wielkiego Postu przygotowującego nas na
Święta Paschalne. Czas ten, to czas błogosławiony przez Pana,
kiedy każdy z nas, zaglądając w przestrzeń swojej duszy, serca
i życia odnajduje w nich dobro, które trzeba nie tylko podtrzymać, ale i pomnożyć, ale również grzech i zło, którego uświadomienie pociąga za sobą chęć wyzbycia się go i poprawę życia.
Czas ten uświadamia nam jednocześnie prawdę, że w tej
pracy i walce o dobroć serca, a także życia, nie jesteśmy sami.
Jest z nami Jezus Chrystus – Zbawiciel Świata, który podejmuje
z nami, więcej – za nas – mękę i krzyż. Podejmuje z miłości, abyśmy, współpracując z Jego łaską, mogli osiągnąć zamierzony cel
– doskonałość, która prowadzi do szczęścia. Szczęście to nie tylko
dobre samopoczucie tu na ziemi. Szczęście to przede wszystkim
radość obcowania z Bogiem, kochania Go, przebywania z Nim.
Jezus, choć umarł na krzyżu, to jednak zmartwychwstał, aby
pozostać z nami, być z nami. Pozostaje jednak ciągle zasadnicze
pytanie: czy my pragniemy ciągle powstawać ze śmierci grzechu
do życia? Czy udaje nam się wykorzystywać ten czas na odnowę
duchową i walkę ze swoimi słabościami, wadami, grzechem?
Niech czas Wielkiego Postu przygotuje nas na spotkanie ze
Zmartwychwstałym, a On niech zastanie nas oczyszczonych, dobrych i szlachetnych, pełnych wiary w Jego życie!
Szczęść Boże!
Ks. Dariusz Kowala, proboszcz parafii Św. Jerzego w Puńcowie

Błogosławionego Wielkiego Tygodnia, wiele radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz głębokiej wiary,
że Pan wstał prawdziwie!
Życzy wszystkim Czytelnikom
ks. Marek Twardzik,
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy

Uczestnicy spotkania
Panorama Goleszowska – marzec 2015

Światowy Dzień Modlitwy 2015
w parafii ewangelickiej w Goleszowie
Pierwszy piątek marca to od wielu lat Światowy Dzień Modlitwy. Nabożeństwo w tym dniu przygotowują i prowadzą kobiety. Tegoroczną liturgię pod hasłem „Czy wiecie, co wam uczyniłem?” opracowały kobiety z Wysp Bahama. Przedstawiona na
początku nabożeństwa prezentacja multimedialna przybliżyła
ten odległy kraj, składający się z kilkuset wysp i wysepek. W nabożeństwie wzięło aktywny udział wiele kobiet – czytając liturgię
oraz upiększając je śpiewem. Z okazji tego nabożeństwa powstał
nawet chór, składający się z sopranów i altów chóru mieszanego oraz żeńskiego chóru z Lesznej. Pięknie
brzmiały w ich wykonaniu pieśni z Bahamów.
Kazanie wygłosiła studentka IV roku teologii, Wiktoria Matloch, w oparciu o tekst
z Ewangelii Jana 13,1-17 o umyciu nóg
uczniom.
Nad całością nabożeństwa czuwała diakon Karina Chwastek-Kamieniorz.
Po nabożeństwie odbyło się spotkanie
w sali parafialnej, w której na stołach królowały egzotyczne potrawy o równie egzotycznych nazwach np. ciasto Bahama Mama.
Najszybciej zniknął jednak z talerzy sernik
z awokado (przepis w „Zwiastunie” nr 4).
Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy
uświadamiają nam, że pomimo różnych ras,
tradycji wyznaniowych i kultur, tworzymy
jedną rodzinę złączoną we wspólnej modlitwie.
Uczestnik
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Tryptyk

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. (Ew. Jana 14,6)

I. Ja jestem Drogą
Ja jestem Drogą, możesz śmiało iść.
Choć z prawej, z lewej – wszędzie przepaść dziś,
na Drodze tej już z dala ujrzysz blask,
w zwątpienia noc – zorzę wiecznego dnia.
Ja jestem Drogą, innej nie masz,
która by wiodła do zbawienia.
Choć trudno wspinać się tą Drogą,
ty nie ustaniesz, bom Ja z tobą.
Wziąłem na siebie brzemię twoje,
dałem zań krew i życie swoje.
Kroczyć więc ufnie teraz możesz –
pusta jest lista twych win przed Bogiem.
Otwarte masz wrota Nieba i Raj –
Ja jestem Drogą, co wiedzie tam.
Z radością ufaj – pewną przyszłość masz,
wieczny, szczęśliwy czeka ciebie czas.
Gdy noga zsunie się ze ścieżki wąskiej
na okropności świata grunty grząskie,
gdzie czeka cię ochoczo wróg,
by zwieść cię z Drogi Życia mógł –
wezwij mnie wówczas ze swej biedy,
wskażę ci drogę prawą wtedy,
wyrwę cię sam ze śmierci mąk
i nie wypuszczę ze swych rąk.
Ja jestem Drogą, co w Dom cię wiedzie,
tam serce Ojca – miłość, pokój będzie.
Przez chwile walk i burz, i gromów
idziesz mą Drogą do wiecznego Domu.
II. Ja jestem Prawdą
Ja jestem Prawdą, co jak światło
najgłębszy mrok rozjaśnia łatwo.
Prawe jest życie moje całe
i ani śladu w nim ciemności,
myśli i słowa, czyny prawe –
przyszedłem do was tu z wieczności.
Naprawdę na ten świat przybyłem
z miłości Ojca tu przysłany,
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III. Ja jestem Życiem
dlatego, by Golgoty krzyżem
zdjąć z ciebie wrogie te kajdany.
Cierpliwość, miłość ma prawdziwa
usuwa wszelki ludzki dług.
Największy ciężar tam – u krzyża,
gdzie gwoździe wbili mi do nóg.

Ja jestem życie doskonałe,
nie jakiś marny, nędzny byt.
Jestem pokojem, chlebem, światłem,
radością życia pragnę być.
Daję ci godność – byś z łaskawej ręki
wziął uwolnienie z win twych ciężkich.

Jak kielich śmierci, który piłem,
jak krzyża triumf, co nieba sięga,
jak Zmartwychwstania mego siła,
jak moja moc i ma potęga,

Ja jestem życie – pełnia miłości
w świętej nagrodzie i w szczęśliwości.
Jam głową dla całego ciała –
światłością słońca chcę mu pałać.

których mi Ojciec sam użyczył
na śmierć i całe moje życie.

Wielką tęsknotę, co cię dręczy
i ból, co w twoim słychać jęku,
wszystko, co gniecie cię i męczy
ukoję rychło przy mym sercu.

Ja jestem Prawdą – nie masz innej,
Nikt nie dorówna mi na świecie
jedynie Ja osądzę winy,
ja jestem Sędzia i Zbawiciel.
Wśród nienawiści, opuszczony,
jestem jedyną Prawdą tu –
wy, dumni, spuśćcie harde głowy,
bo niespodzianie wrócę znów.
Wszystko, co do was mówią Pisma,
o mnie, imieniu mym zaświadcza –
ta Prawda trwa, bo jest tak czysta
że jej nie zniszczą kłamstwa tego świata.

W chorobie, co twe siły łamie,
gdy śmierci musisz spojrzeć w twarz –
wolno ci z wiarą i oddaniem
ufać w mą dobroć i w Mój Kraj.
Ja jestem życie – chociaż szczątki twoje
w proch się obrócą na cmentarzu,
grób nie zatrzyma tego, co jest moje,
gdy cię zawołam do Bożego Kraju.
Wtedy wyzwolę cię od zła
i będziesz czysty niczym łza.

Nie szukaj potwierdzenia w świecie
dla tego czym cię zwodzi wróg.
Jedynie we mnie znajdziesz przecież
światło dla myśli swych i stóp.

W piękności swojej i świętości
staniesz u tronu mego stóp
i tego życia wspaniałości
tutaj nie miną nigdy już.

Jak by twe życie nie było ciemne,
Ja-Prawda dam ci wolność, szczęście.
Zaufać możesz mi bez granic,
jeśli masz czyste ręce, śmiało,
gdy wszystko w życiu ci się wali,
stań na mnie pewnie – jestem skałą.

Więc, moje dziecko, do mnie przyjdź –
mieszkanie czeka cię w błękicie.
Wierz we mnie, zawsze za mną idź,
bo jestem Drogą, Prawdą, Życiem.

Ach, gdybyś mi zaufać zechciał,
że dotrzymuję moich słów,
mógłbyś z radością ujrzeć wreszcie
obietnic wypełnionych cud.

S. Alicja

Tłumaczenie z jęz. niemieckiego Bogdana Zakolska
Redakcja tłumaczenia Marta Arent
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Biec, ciągle biec, w stronę… Boga!
Pastor, sportowiec, poeta, muzyk, mąż, ojciec... Czy nie za dużo
jak na jednego?
Wychował się i uczył w Cieszynie. Skończył „Mechana”. Jako
młodzieniec nie przypuszczał, że Bóg powoła go do takich zadań,
jakie obecnie realizuje. Został księdzem ewangelickim, gra na perkusji, ma rodzinę, jest proboszczem parafii w Szczecinie. Dla podreperowania zdrowia zaczął uprawiać biegi. W czasie treningów stał
się poetą.
21 i 22 lutego w naszej parafii gościliśmy ks. Sławomira Janusza
Sikorę. W sobotę, w godzinach dopołudniowych, w Centrum Parafialnym SALEM po raz pierwszy odbyło się „Śniadanie dla mężczyzn”. Nie dlatego, że pozazdrościliśmy naszym kobietom ich porannych spotkań, ale chcieliśmy spróbować czegoś innego.
Właśnie na ten sobotni poranek ks. Sikora przygotował wykład
pt. „W poszukiwaniu siebie”. Zastanawialiśmy się, prowadzeni przez
wykładowcę, nad tym, jak w obecnych czasach spełniamy się jako
mężczyźni. Biblia wskazuje, że to właśnie ojciec ma być głową rodziny, ma pełnić główną funkcję wychowawczą i uczyć swoje dzieci
Bożej drogi. Jednak coraz częściej może dla wygody, może z braku
czasu omijamy to zadanie, sądząc, że wykonają je za nas żona, babcia, szkoła...

W wypowiedziach pastora przewijało się jego osobiste
świadectwo, doświadczenie zmagań ze swoimi słabościami
sportowca-maratończyka, przeplatały się przeżycia relacji rodzinnych i doznania bliskości Boga.
Nie opuszczaliśmy tego spotkania głodni ani duchowo, ani
fizycznie (pyszne kanapki cieszyńskie, coś słodkiego).
Oczywiście, jak zwykle, było dużo śpiewu przy akompaniamencie pianina, a pieśni wydobywające się z ponad czterdziestu
męskich gardeł, brzmiały wyjątkowo.
Po raz drugi mieliśmy okazję wysłuchania ks. Sławka
w trakcie niedzielnego nabożeństwa w rozważaniu Ewangelii
Mateusza 4,1-11 o kuszeniu Chrystusa. Porównał on Jezusa
walczącego na pustyni ze swoimi słabościami do maratończyka
zmagającego się z każdym kolejnym kilometrem biegu. Każdy
z nas jest kuszony, ale jakie są nasze reakcje, nasze odpowiedzi?
Czy jesteśmy w takich sytuacjach podobni do Jezusa, czy też
poddajemy się w połowie biegu lub wybieramy drogę na skróty? Czy przypadkiem nie pozwalamy szatanowi przejąć władania w naszym życiu nad tym, co nie jest jego własnością?
W nabożeństwie gościnnie wziął też udział zespół muzyczny „Hosanna” z Goleszowa, który poprowadził śpiew.
Zwieńczeniem wizyty ks. Sikory w naszej parafii było spotkanie autorskie. Poprowadzone zostało
ono przez redaktor Bożenę Giemzę z wydawnictwa
„Warto”, które wydało tomik wierszy „Myśli w biegu”. Przedstawiła ona osobę autora i zadała wiele
pytań, dzięki którym mogliśmy poznać ks. Sławomira jako człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach, młodego, ale pełnego bogatych i głębokich
przeżyć mężczyznę, ale też jako księdza, ewangelistę, sportowca, muzyka, męża, ojca oraz jako sympatycznego i pełnego ciepła człowieka. Wybrane
wiersze były ważnym i ciekawym elementem sobotniego spotkania dla mężczyzn, jak i niedzielnego
kazania oraz spotkania autorskiego.
Na koniec wiersz spośród 59 innych, zawartych
w prezentowanym tomiku „Myśli w biegu”.
fot. Jason Trbovich

ewangelizacja
w ielka nocn a
6 kwietnia 2015, godz. 16.00
poniedziałek wielkanocny
kościół Eben-Ezer w Dzięgielowie

zwiastowanie Słowa Bożego - ks. bp Jerzy Samiec
koncert - chór młodzieżowy z paraﬁi w Drogomyślu
prowadzenie śpiewu - zespół „Hosanna” z Goleszowa

Zbigniew Krzemień

Zapraszamy całe rodziny!
Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna i paraﬁa ewangelicka w Dzięgielowie

,

Koncert na Wielki Tydzien
Na Golgote
duszo spiesz...
,

,

Wystąpi: marta cienciała i goście
W programie: pieśni i muzyka
czasu pasyjnego

organizator:
ParafiawEwangelicko
kosciół Eben-Ezer
Dzięgielowie- Augsburska
w(ul.
Dzięgielowie
ks. K. Kulisza 66)
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
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Wstep
wolny
,

wielka środa / 1 kwietnia
godzina 1800

Życzę ci
Boga tam, gdzie mówią, że Go
nie ma
pójścia do przodu, gdy wiatr w oczy
siły, gdy opadają ręce
przyjaźni, gdy wokół Judasze
ciszy tam, gdzie nie słychać
własnych myśli
odwagi, gdy strach ma wielkie oczy
wolności, gdy krępują kajdany
marzeń, gdy proza życia
ciepła, gdy serca jak z lodu
uśmiechu, gdy wszyscy ponurzy
wiary, gdy czai się zwątpienie
nadziei tam, gdzie umarła
miłości, gdy nie ma już nic.
Niech Ci Bóg błogosławi!
grudzień 2012
Sławomir Sikora
Dzięgielów 2014, www.warto.com.pl.
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Będąc w Burkina Faso, usłyszałam konkretną prośbę: „potrzebujemy bielizny”.
W Pobe Mengao nie można jej kupić. Pomyślałam: „co by się stało, gdybyśmy
wysłały kobietom bieliznę?”. Lidia, wolontariuszka projektu CME „Pomoc dla Afryki”

Łączy nas więcej niż myślisz

8 MARCA – 26 MAJA 2015

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
KUP NOWY KOMPLET BIELIZNY BAWEŁNIANEJ
POPROŚ O TO SAMO DRUGĄ KOBIETĘ
PRZYNIEŚ GO DO NAS
Lista miejsc, gdzie można przekazać bieliznę dla kobiet
z Burkina Faso oraz szczegóły kampanii znajdziesz na

www.sekretna.cme.org.pl
Patronat honorowy: POSŁANKA ALEKSANDRA TRYBUŚ�CIEŚLAR
Patronat medialny:

SEKRETNA MISJA KOBIET
DLA KOBIET W AFRYCE
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PO PROSTU
Organizator: CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO�AUGSBURSKIEGO W RP

ZESPÓà SZKÓà PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU
w roku szkolnym 2015/2016
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INFORMACJE:
tel. 33 854 35 43, 785 916 048
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl

Zaproszenie na koncert
19 kwietnia 2015 r.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie
Wystąpią:
Magdalena Hudzieczek- Cieślar
sopran

Anastazja Wilczkowska
fortepian

Chór Gloria
Szczegó³y na plakatach
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień Otwarty w Punkcie Przedszkolnym w Puńcowie
We wtorek 3 marca br. nasze przedszkole odwiedziło czternaścioro maluchów wraz z opiekunami.
Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowanych przez wychowawców i przedszkolaki. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy zabawami integracyjnymi przy muzyce. Następnie bawiliśmy się w miasteczku ruchu, gdzie każde dziecko miało możliwość przeżyć prawdziwą przygodę na drodze. Atmosferę ostudził zdrowy poczęstunek - soczki i jabłka. Później udaliśmy się na
salę zabaw, by lepić z gliny i wykonać proste prace plastyczne. Spotkanie zakończyliśmy zabawą z chustą animacyjną i balonami.
Wychodząc do domu, każdy mały gość otrzymał upominek wykonany przez starsze przedszkolaki oraz owocowe żelki zakupione
przez Radę Rodziców.
W miłej i przyjemnej atmosferze czas upłynął bardzo szybko. Zadowoleni goście obiecali, że będą nas odwiedzać, a we wrześniu
dołączą do grona naszych przedszkolaków.
Organizatorzy
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„Razem od najmłodszych lat” – projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W naszym przedszkolu luty był miesiącem
obfitującym w ciekawe wydarzenia i miłe spotkania. Zaprosiliśmy gości – babcie i dziadków.
Z okazji tej uroczystości przygotowaliśmy program artystyczny, który został zgłoszony do
konkursu „Kubusiowe Piosenki”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w organizacji całego przedsięwzięcia m.in. wykonując prezenty dla gości oraz
ozdabiając przedszkolne sale. Wszystkie nasze
działania tematycznie związane były z bohaterami zamieszkującymi Stumilowy Las. To miłe popołudnie zakończyliśmy wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez naszych rodziców.
Luty to czas zabawy i karnawału, więc jak
nakazuje tradycja także i my zorganizowaliśmy
bal przebierańców dla przedszkolaków i chętnych dzieci. Bawiliśmy się wspaniale.
Pragniemy podziękować rodzicom, którzy zawsze chętnie i aktywnie uczestniczą we
wszystkich naszych działaniach.
Punkt Przedszkolny w Puńcowie
Agata Guznar

Jak co roku w Szkole Podstawowej
w Dzięgielowie odbył się bal kostiumowy, w trakcie którego zorganizowaliśmy różne zabawy i konkursy. Najbardziej oczekiwanym przez
dzieci był konkurs na najładniejszy,
własnoręcznie wykonany strój karnawałowy. Dzieci wykazały się dużą
pomysłowością, inwencją twórczą
oraz humorem w wykonaniu swoich
przebrań. Uczniowie pozytywnie nas
zaskoczyli i wybór wraz z uhonorowaniem nagrodami nie był łatwy.
Jak na każdym balu i na tym nie
zabrakło słodkiego poczęstunku.
Dzieci bawiły się w dwóch grupach wiekowych, przy muzyce, którą
lubią i same wybrały. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie naszej
szkoły, dzięki czemu zabawa była
udana.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji balu.

Balowo w Dzięgielowie

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Anna Fiedor
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Przestrzeń twórcza „KREATYWNA”
W Bielsku-Białej powstaje ciekawe miejsce: przestrzeń twórcza „KREATYWNA”.
Warsztaty, zajęcia artystyczne, wystawy, spotkania, a przede wszystkim stała dyskusja
o edukacji nieformalnej i rozwoju pasji. W Bielsku-Białej rozpocznie funkcjonowanie
nowe miejsce kultury o nazwie „KREATYWNA” dla osób nieznających słowa „nuda”.
Katarzyna Zielonka i Rafał Sawicki to artyści w pierwszej kolejności kojarzeni ze sceną Teatru Polskiego. Poza pracą w teatrze
dramatycznym prowadzą działalność Centrum Artystyczno-Edukacyjnego PROSCENION, które działa w strukturach znanego stowarzyszenia Centrum Sztuki Kontrast. Do najbardziej
spektakularnych przedsięwzięć Centrum należą spektakl muzyczny „Skarb” (premiera w 2014 roku), koncert świąteczny (premiera na scenie bielskiej Szkoły Muzycznej) oraz udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci we Wrocławiu.
Jednak praca artystyczna to setki godzin prób, warsztatów
i spotkań, które do tej pory odbywały się gościnnie w różnych
częściach miasta. Grupa licząca ponad trzydzieści osób w różnym wieku przenosi się na stałe do wyremontowanej siedziby
w budynku przy ulicy Krasińskiego 5. To bardzo przyjazne miejsce. „KREATYWNA” już od 15 lutego 2015 roku jest miejscem
zajęć grupy Proscenion oraz nowym punktem na mapie
kulturalnej i edukacyjnej Bielska-Białej.
Zapisy do nowych grup warsztatowych ruszyły również 15 lutego 2015 roku.
W pomieszczeniach realizowane będą kursy, lekcje i warsztaty artystyczne z zakresu
teatru, tańca, śpiewu i filmu. Swoje miejsce
znajdą tam zarówno dzieci najmłodsze,
młodzież, dorośli oraz seniorzy. Bogata
i zróżnicowana oferta realizowana będzie
przez profesjonalistów. Wśród prowadzących znajdą się m.in. Katarzyna Zielonka,
Rafał Sawicki, Marta Gzowska-Sawicka,
Sławomir Miska, Krzysztof Maciejowski,
Katarzyna Zaręba, Aleksandra Stępień,
Barbara Mydło. Będzie balet dla dzieci, zajęcia rozwojowe dla mam z dziećmi, zajęcia
z rysunku, warsztaty „Aktywny obywatel”
dla licealistów, niedzielne poranki dla rodzin, lekcje plastyczne z rzeźby i rysunku,
kursy autoprezentacji.
Dodatkowo przy Krasińskiego 5,
miejscu na piątkę z plusem, zorganizować będzie można wyjątkowe urodziny
dla dziecka z udziałem aktorów, z pieczeniem ciasteczek i kreatywnymi zabawami,
a w newralgicznych momentach dnia zaprosić dzieci do spędzenia czasu podczas
załatwiania spraw na mieście przez rodziców, czy robienia zwykłych zakupów.
„KREATYWNA” to miejsce znajdujące się w ścisłym centrum miasta. Autorzy
przestrzeni twórczej stawiają sobie za cel
rozszerzenie oferty edukacji nieformalnej
(tej realizowanej poza szkołą) oraz odpowiadania na potrzeby związane z rozwijaniem pasji i umiejętności artystycznych.
Doświadczenia zebrane do tej pory w pracy z młodymi ludźmi potwierdzają sens
istnienia takiego miejsca.
Panorama Goleszowska – marzec 2015

W przedsięwzięcie zaangażowali się również Natasha Pavluchenko, rodzice uczestników grupy Proscenion, pedagodzy
i młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych. „KREATYWNA” zaistniała już 15 lutego 2015 roku i wypełni lukę w uczeniu się
poprzez praktykę, a to główna idea nowego miejsca.
Przestrzeń twórcza „KREATYWNA”
Centrum Artystyczno-Edukacyjne PROSCENION
Centrum Sztuki KONTRAST
ul. Krasińskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
tel. 602 264 508
tel. 606 454 933
marketing@proscenion.pl
www.facebook.com/kreatywni5
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W Równi się dzieje…
Dzień Babci i Dziadka
Babcie i dziadkowie są szczególnymi osobami, najbliższymi
po rodzicach. Wspomnienia szczęśliwych i beztroskich chwil
spędzonych w ich gronie powodują, że dzieciństwo postrzegamy
jako wyjątkowy czas w naszym życiu. Mając obok siebie niezwykłych dziadków, można mówić o prawdziwym szczęściu.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Ludowym w Równi odbyło się spotkanie poświęcone zacnym seniorom. Jak każdego roku przybyli bardzo licznie, mimo trudnych warunków
atmosferycznych. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym,

na który złożyły się piosenki, wiersze i tańce. Nie zabrakło także
wspólnego walczyka wnuków z dziadkami. Mamy przygotowały
pyszne ciasta, a czas przy kawie i herbacie był okazją do wspólnych rozmów i wspomnień.

Bal przebierańców
W tegorocznym balu przebierańców uczestniczyły nie tylko
dzieci z oddziału przedszkolnego w Równi, ale również spoza
naszej miejscowości. Wystąpiły w pięknych barwnych strojach
i bawiły się pod przewodnictwem wodzireja – pani Olgi. Słodki poczęstunek przygotowały również mamusie dzieci z Równi.
Czas upłynął na wesołych zabawach i tańcach.

Wszystkim dziadkom uczestniczącym w uroczystości oraz osobom zaangażowanym w organizację spotkania i balu,
za wkład rzeczowy, wsparcie finansowe i wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!
Dzieci i pani z oddziału przedszkolnego w Równi
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Organizatorzy konkursu „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni” pragną gorąco podziękowaæ
wszystkim sołtysom, którzy w minionej kadencji w znaczący sposób przyczynili się do udziału mieszkañców so³ectw do udzia³u w tym konkursie.
Tegoroczny pierwszy objazd ogrodów zostanie przeprowadzony w terminie do 15 maja. Druki zgłoszeñ
zostaną rozprowadzone wśród sołtysów, dostępne będą również w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów.
Wykaz wybranych w wyborach sołtysów podany będzie w kwietniowym wydaniu „Panoramy”, a także
na stronie internetowej Gminy Goleszów.
Towarzystwo Mi³ośników Ziemi Goleszowskiej

Wady postawy - skolioza
Wady postawy ciała u dzieci
i młodzieży stanowią poważny
problem społeczno-cywilizacyjny. Postęp techniki, aktualna
moda i złe nawyki żywieniowe wpływają niekorzystnie na
rozwój młodego pokolenia.
Spędzanie wolnego czasu przy
komputerze, TV, brak ruchu,
a także nasilające się zjawisko
unikania lekcji wychowania
fizycznego, to tylko niektóre
czynniki prowadzące do obserwowanych zaburzeń. Do
najczęściej stwierdzanych wad
kręgosłupa należą: skolioza
(boczne skrzywienie kręgosłupa), plecy okrągłe (pogłębiona kifoza piersiowa), plecy wklęsłe (pogłębiona lordoza lędźwiowa) czy plecy płaskie (spłycenie
fizjologicznych krzywizn). Wady postawy dotyczą również kończyn dolnych. Mogą to być: stopy płaskie, kolana koślawe, kolana
szpotawe.
Wczesne wykrycie tych zaburzeń daje możliwość skutecznej
profilaktyki i leczenia, co pozwala uniknąć poważnych dolegliwości ze strony kręgosłupa i stawów w dorosłym życiu. Ważne jest,
by to rodzice obserwowali niepokojące objawy jak np. odstające łopatki, garbienie się, deformację obuwia u swoich dzieci już
od najmłodszych lat, a szczególnie w okresie dojrzewania (okres
gwałtownego wzrostu) i nie bagatelizowali takich sygnałów. Do
zakończenia okresu wzrostu praktycznie każdą z tych wad da się
skorygować odpowiednio dobranymi przez fizjoterapeutę ćwiczeniami. Ocenę wady postawy jak również dostosowanie do niej zestawów ćwiczeń i ich prowadzenie można wykonać w Gabinecie
Rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Goleszowie. Należy również
pamiętać, że schorzenia te w młodym wieku nie dają żadnych dolegliwości bólowych, natomiast z upływem lat mogą przysporzyć
wielu problemów zdrowotnych i cierpienia. Dlatego nie należy
zwlekać, a w razie wątpliwości skonsultować swoje spostrzeżenia
i obawy ze specjalistą rehabilitacji.
Skolioza zwana bocznym skrzywieniem kręgosłupa faktycznie
jest deformacją trójpłaszczyznową. Oznacza to wygięcie boczne
kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, zmniejszenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz rotację
kręgów w płaszczyźnie poprzecznej. Skolioza idiopatyczna powstaje w wieku rozwojowym oraz ma tendencje do pogarszania
się w okresie dojrzewania czyli również gwałtownego wzrostu
kręgosłupa. W przypadkach nieleczonych może prowadzić do
deformacji tułowia, częstych bólów kręgosłupa, ograniczenia ruPanorama Goleszowska – marzec 2015

chomości, zmniejszenia wydolności i sprawności fizycznej, zmian
w układzie oddechowo-krążeniowym, a nawet w narządach wewnętrznych. Dlatego skoliozę należy traktować jako schorzenie
ogólnoustrojowe.
Aby nie dopuścić do tak poważnego stanu, nie należy lekceważyć pierwszych symptomów skoliozy, do których należą: asymetria ustawienia barków, asymetria ustawienia łopatek, asymetria
trójkątów talii, asymetria w skłonie prawej i lewej strony ciała. Łatwo sprawdzić te odchylenia, stosując się do prostych zasad: dziecko ma stać tyłem do badającego, przyjmując postawę swobodną,
głowa prosto, wzrok skierowany na wprost, kończyny dolne wyprostowane w stawach kolanowych (stopy ustawione równolegle
w lekkim rozkroku, kończyny górne ustawione wzdłuż tułowia).
W tej pozycji zwracamy uwagę na to czy barki przebiegają w jednej linii (czy któryś nie jest wyżej), czy łopatki wyglądają jednakowo (czy któraś bardziej nie odstaje). Sprawdzamy także czy tzw.
trójkąty talii są jednakowe, czyli czy przestrzeń między rękami,
a okolicą wcięcia w talii jest taka sama po obu stronach. Zauważenie któregoś z powyższych objawów najlepiej skonsultować
ze specjalistą, który po dokładniejszym zbadaniu dziecka oceni
wadę i w razie konieczności podejmie dalsze leczenie. Leczeniem
zachowawczym jest fizjoterapia polegająca przede wszystkim na
indywidualnym doborze ćwiczeń. W bocznych skrzywieniach
kręgosłupa dochodzi do dystonii mięśniowej tj. nierównych napięć mięśni przykręgosłupowych strony prawej i lewej. Mięśnie
z jednej strony ulegają osłabieniu, pozwalając kręgosłupowi na
skrzywienie. Mięśnie strony przeciwnej mają tendencję do przykurczu, powodując utrwalenie skrzywienia.
Nie czekaj, aż ból stanie się codziennym towarzyszem...
Aleksandra Kisiała
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KĄCIK GWAROWY
Jo je taki, kierymu słoneczko dwa razy za dnia wschodzi,
a jyny roz zachodzi. I dali by tak było, pokiel bych se chodził po
dziedzinie i fuloł... Ale kopyrtłech ło ziym, zgodnie z grawitacyjóm i bryle mi spadły. Cały potrzaskany uwidziołech dziedzine
po nowymu. I dziepro prowda z miecha wylazła. I rożgnył się
tyn kaganek, co mie łoświycił. Ja, słoneczko mi wylazuje i pół
raza zachodzi, ale za chmure. Bo mómy przeca w dziedzine i taki
czas, co wiater z deszczym po łoczach nas piere.
Tak wyboczcie, żech widzioł w tym deszczu ino taki lykarstwo, co by sie nie pyliło, co by prochu nie było, a plac mi szumnie spłókało.
Tak już wiycie, my sóm tacy w tej naszej dziedzinie, co nóm
pore razy to słóneczko za dnia wylazuje, a jak je utropióne, to
nóm skazuje, coby i my naszym utropiynim rzaźli kany i szli
spać. Bo jutro bydzie przeca móndrzejszy i jeszcze różowszy
dziyń.
Ujcowi z miasta musiołech skozać, co by jeszcze tu ku nóm
nie jechoł. Utropy tu móm doś i bez niego. A ón by jyny chcioł
politykować. A jako my to wybierali, a czymu ni ma dochtora,
a kaj ciepiym śmiyci, czy baji ni do chróstu przi lesie. A w rzić
sie ugryź, chłopie! Jo żech dostoł swoji bryle, a ón se kupił taki
prowdziwsze, co wiyncyj stojóm. W czornych brylach udowo
galana, stary cap. Ale jak bydzie założyni, abo odpust tu u nas,
to przi budach z piernikami sprawiym ujcowi, a niech tam mo
nowe, różowe bryle. Jyny tak do srandy, coby uwidzioł, a zmiynk.
I żeby mu było żol, jak spatki pojedzie.

Różowe bryle
Niech sie żodyn nie lynko! W tych różowych brylach piniyndzy nie przybydzie, ani biydy nie ubydzie. Ciyrpiyni bydzie taki
samo. Tak jak nóm pónczki i śledzie na ostatki jednako szmakowały.
Kumedyje na apryla bydóm jak kiesi srandowne. Śmigust
jednako bydzie nas rajcowoł. A wyndzónka po rezurekcyji godno skosztowanio.
W różowych brylach starke uwidzym zocnóm. I spómni mi
sie, że my w tej historyji, żywobyciu, dziwómy sie na siebie. Bo
mo przeca ta starka cere, a i pieknóm wnuczke. I chłapców szykownych. Przeca moja starka s nióm przy torce razym krowy
posowały.
I myślym se, że w tych brylach pieknie se bedzie i pobeczeć
za tymi roztomiłymi, co usz ich ni ma. Co im skrzydełka janiołków wydoroślały i posyłajóm nóm to ciepełko dwa razy za dnia
z pierzin Wschodzóncego.
Kopyrtłech z brylami. I ściepały mi sie na ziym. Ale zdo mi
sie, że trza z brylami umieć chodzić. Łóny mi spadły tymu, żebych sie nie dziwoł kansik w gwiozdy, ale bych ziymi bliżyj był.
Bo tu szmakujymy nasze miłowani i ciyrpiyni. Szmakujymy se
tej buchty radosnej. A najeś by sie nóm czasym chciało aż na
zaś… W tych brylach widać, sprawiedliwie, że każdy cosik mo.
Tak po rownu, co by nóm żodyn sómsiod za wielkiego szczyńścia nie zowiścił.
Stachu Malinowski

Plany wyjazdowe
goleszowskich „Ślimoków” w 2015 roku
Rok Jubileuszowy już za nami, lecz nasza działalność rozwija się coraz bardziej turystycznie. W kole PTTK przybyło wielu
nowych członków i ich liczba sięgnęła już 90 osób.
Nadchodzi wiosna i czas do odbywania wycieczek. Co
prawda, członkowie koła PTTK mają już około 7 wycieczek
tegorocznych za sobą, to jednak wszyscy oczekują wycieczek
autokarowych. Już w od kwietnia sekcja krajoznawcza planuje
kolejne wycieczki objazdowe.
Rozpoczynamy jak zwykle udziałem w Międzynarodowych
Targach Turystycznych „Glob” w Katowicach połączonych
ze zwiedzaniem i seansem w Planetarium Śląskim. Następnie
w kwietniu chcemy zorganizować wypad na Jurę Krakowsko-Częstochowską w rejon Olsztyna k/Częstochowy, Złotego Potoku, Mirowa i Bobolic oraz Kroczyc i Siewierza.
Kolejnym wyjazdem będzie wycieczka dwudniowa „Świat
azalii” do arboretum w Wojsławicach i zamku w Mosznej. Podczas tej wycieczki poznamy m.in. park miniatur sakralnych
w Olszowej, Górę Św. Anny, Paczków i Nysę.
Z okazji Dnia Dziecka odwiedzimy Zator z jego atrakcjami, a w szczególności Park ENERGYLANDIA w Zatorze. Park
ten jest nowością, gdyż obok znanego już „Dinozatorlandu” jest
drugim w tej miejscowości. Ciekawostką jest to, że płaci się tylko za wstęp, a reszta uciech dowoli należy już do nas.
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Początek wakacji to Tatry Zachodnie ze skansenem orawskim w Zubercu i spacer Rohacką Doliną, najpiękniejsze miejsca słowackich Tatr Zachodnich.
W lipcu planujemy wyjazd do kopalni w Bochni oraz zamku w Nowym Wiśniczu. Szczególnie kopalnia po modernizacji
jest nasycona niespodziankami technicznymi, dzięki którym
łatwiej poznać historię wydobycia soli.
W sierpniu pojedziemy znów w Tatry, a dokładnie wokół
nich, odwiedzając miasto Kieżmark, najbardziej ewangelicką
enklawę Słowacji. Podczas wycieczki przejedziemy kolejką do
Doliny Zimnej Wody (Studenej Doliny).
Główną wycieczką roku będzie wyjazd na Pogórze Przemyskie i Bieszczady. Tu poznamy Przemyśl, Krasiczyn, Sanok, pętlę bieszczadzką. Będzie możliwość wejścia na jedną z połonin,
planujemy rejs po Jeziorze Solińskim. Wycieczka ta programowo
będzie się znacznie różnić od tej, którą zaliczyliśmy kilka lat
wcześniej.
Tradycyjnie wycieczki objazdowe zakończymy poznając kolejne zabytki techniki Woj. Śląskiego: Browar w Tychach oraz
zamek i zagrodę żubrów w Pszczynie.
Już dziś zapraszamy członków i sympatyków koła na wycieczki.
Zenon Sobczyk

Panorama Goleszowska – marzec 2015

Plan wycieczek i imprez turystycznych
koła PTTK „Ślimoki” w Goleszowie – na rok 2015
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Ludowy Zespół Sportowy w Godziszowie cz. 6
Na kolejnym zebraniu, w dniu 3 stycznia 1954 r. (Prot. nr
18, niedziela) z ramienia władz uczestniczyli: Sładeczek, Heczko
i Szeliga. Sładeczek prawdopodobnie jako przedstawiciel Rady
Zakładowej Cementowni Goleszów, a Ludwik Heczko i Ludwik
Szeliga jako działacze partyjni, ale i mieszkańcy Godziszowa.
Pierwsza wzmianka, jaką znalazłem na temat Heczki, pochodzi
z Protokołu Walnego posiedzenia OSP w Godziszowie z dnia 4

(Obecnie nawet wielu z nas nie potrafi sobie czegoś takiego
wyobrazić, a przecież spora grupa tych działaczy jeszcze mieszka razem z nami). W wolnych wnioskach na zebraniu zabrało
głos 20 osób. Poruszano sprawę przydziału sprzętu, wystawienia
przedstawienia, delikatnie mówiąc, niekulturalnego zachowania
niektórych osób oraz problem związany z płaceniem składek
członkowskich. Sekretarz zebrania milczy jednak na te tematy.
Jeden z uczestników tamtych wydarzeń, Alojzy Franek, w dniu 27 października 2014 r. przekazał potomnym kilka zdjęć wykonanych prawdopodobnie w lutym 1953 r. podczas występów
w Pierścu lub Kiczycach z przedstawieniem pt.
„Sługa dwóch panów”. W roli „Dwóch panów”
występowali Władysław Franek i Adolf Bujok, natomiast sługę odgrywał Alojzy Franek. W sztuce
jako para narzeczonych występowali Bronisława
Chmiel i Paweł Raszka, którzy później w rzeczywistości zawarli związek małżeński. Obecnie
zamieszkują w Cieszynie. Wraz z zespołem do
Kiczyc pojechała całkiem spora grupa członków
tutejszego LZS-u.
Ale powróćmy do Księgi Protokołów. W zebraniu uczestniczyło 18 członków. Kolejne zebranie
zwołane zostało na dzień 24 stycznia 1954 r. (Prot.
nr 19, niedziela) i przeprowadzone przy obecnoGodziszowska młodzież występująca w sztuce „Sługa dwóch panów”.
ści 29 członków. Głównym punktem był referat
W roli „Dwóch panów” wystąpili od lewej Władysław Franek i Adolf Bujok (zdjęcie Alojzy Franek)
Leszka Franka
kwietnia 1948 r., gdzie pojawia się informacja, że jest on straża- na temat Wzmożenia pracy
kiem i został wybrany na sekretarza zebrania. Ostatni sporzą- ZMP w dziedzinie kultury
dzony protokół z zebrania strażackiego przez niego nosi datę 5 fizycznej i przysposobienia
sierpnia 1950 r. Natomiast na Zebraniu Walnym w dniu 11 lutego wojskowego. Podjęta zosta1951 r. Heczko zostaje wybrany na gospodarza OSP, a w dniu 20 ła decyzja, że wyjazd kółka
stycznia 1952 r. na członka komendy. Mieszkał w centrum wsi.
amatorskiego do Harbutowic
W przypadku Szeligi chodzi tu prawdopodobnie o Ludwi- nastąpi w dniu 31.01.1954
ka. Z protokołu Walnego Zebrania Komitetu Rodzicielskiego r. w celu wystawienia sztuki
przy Szkole Stopnia Podstawowego w Godziszowie z dnia 19 teatralnej. Wówczas wiedziapaździernika 1952 r. wynika, że przewodniczący komitetu Ka- no, o co chodzi, ale wiedzy
rol Pająk, witając gości i rodziców, do stołu prezydialnego po- tej nie przekazano kolejnym
prosił m. in. Ludwika Szeligę. Z dalszej części protokołu LZS- pokoleniom.
-u wynika, że wreszcie udało się pozyskać sprzęt narciarski dla
Przewodniczący skrytyswoich członków. Zarząd do kował jednego z członków,
dyspozycji posiadał dwa ska- który bez uzgodnienia z ZaJan Smyczek
fandry narciarskie, cztery pary rządem zabrał przydzielone
w
1951
r.
członek
zarządu, sekretarz LZS,
butów zjazdowych, 37 par narty dla jednej z koleżanek.
delegat
na
Konferencję
Gminną,
nart różnych długości, 7 par To były czasy...
w
1953
r.
gospodarz
(zdjęcie
wiązań kandaharowych i pięć
Na zebraniu w dniu
Weronika Gaszek zd. Smyczek)
par wiązań paskowych. Wśród 10 marca 1954 r. (Prot. 20,
sprzętu narciarskiego wymie- środa), które miało miejsce
nia się: narty z wiązaniami w „sali” Lisztwanowej, przybyło 17 członków, a wśród gości
i bez wiązań, biegowe i zjaz- znaleźli się Heczko, Motyka i Berek. Paweł Berek w latach 1954dowe, jest też mowa o fińskich 55 był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Gobiegówkach i nartach ponie- leszowie. Przy tej okazji w trakcie zebrania poruszono szereg
mieckich. Protokół skrupu- różnych spraw. Leszek Franek sugerował, że trzeba by było zorlatnie wymienia, kto spośród ganizować żeńską drużynę siatkówki, a Józefa Franek proponoczłonków jaki sprzęt otrzymał, wała, aby zespół wyuczył się nowych tańców śląskich. Obecny
Karol Tomiczek, w 1951 r.
a u gospodarza w rezerwie po- na zebraniu Berek powiedział, że nawet mógłby kilka pokazać
członek Zarządu LZS.
zostały dwie pary.
i wyuczyć. Wspierając tę wypowiedź Motyka mówił, że można
(zdjęcie udostępniła żona)
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Zachęcano również do prenumerowania „Przeglądu sportowego”. Zgłosiło się nawet 10 chętnych do nabywania
tego czasopisma. Protokół jednak pomija ich nazwiska. Po raz kolejny zgłoszona została inicjatywa rozkopania wału
strzeleckiego na boisku sportowym. Jak
mówiono, sprawa ciągnie się już kolejny
rok. Mówiono też o założeniu sekcji koszykarskiej i łuczniczej. Szkoda, że prawie nigdy nie pochwalono się w protokołach sukcesami członków niektórych
sekcji. Pomiędzy marcem i majem 1954
r. coś drgnęło. Wał strzelecki na boisku
piłkarskim został rozgarnięty. Wykonano też boisko do siatkówki i skocznię do
skoku w dal.
Obecny na zebraniu w dniu 6 maja
1954 r. (Prot. nr 22, czwartek) przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
Na występach w Kiczycach, w roku 1953 grupa godziszowskiej młodzieży.
w Goleszowie Paweł Berek przyrzekł, że
Klęczy Marta Krużołek, za nią siedzą od lewej: Władysław Franek, Adolf Bujok, pochylony Alojzy Franek.
przywóz
piasku na oba obiekty zostanie
Stoją od lewej, z harmoszką Adolf Byrtek, Jerzy Kukucz, przed nim w berecie Emilia Byrtek, w chustce na głowie
odpisany
na koszt szarwarku. Takie to
Zuzanna Krużołek, Jerzy Kuczera i ostatni z prawej Jan Krużołek z czałupki (zdjęcie Rudolf Szalbót).
były czasy. Uzgodniono też, że boiska nie
by skorzystać z umiejętności starszych ludzi, którzy najlepiej je wolno wynajmować na wypasanie bydła. Myślę, że nikogo to
umieją. Heczko natomiast wspomniał, że rozmawiał również na obecnie nie dziwi, ale wówczas? W protokole też napisano: Zaten temat z Paździorową, która wstępnie wyraziła ochotę na taką rząd postanowił udzielić naganę … za niestosowanie się do postapracę. Prawdopodobnie chodziło o żonę doktora Paździory, któ- nowień Rady LZS-u oraz udzielono naganę z ostrzeżeniem koledze
… za lekceważące niszczenie sprzętu i za niestosowanie się do rery w tym czasie prowadził Ośrodek Zdrowia w Goleszowie.
W trakcie dalszej dyskusji wyniknęła również sprawa ewen- gulaminu LZS-u. Czy to dzisiaj możliwe?
Postanowiono też, że za złamanie nart, trzy wymienione
tualnego wynajęcia lokalu Lisztwanowej na świetlicę, ale ta nie
zgodziła się. Prawdopodobnie właścicielka największego w tym z nazwiska osoby zapłacą 165 zł. Zaś wygospodarowaną nadczasie lokalu w centrum wsi była obecna na tym zebraniu, bo- wyżkę w kwocie 700 zł Zarząd postanowił przeznaczyć na zakup
wiem przewodniczący LZS Paweł Raszka zadał jej pytanie, czy stołu do pin-ponga. Kolejne zebranie, w dniu 3 czerwca 1954 r.
mogą w tej sali odbywać się zebrania i próby zespołu. Lisztwa- (Prot. nr 23, czwartek) poświęcone było głównie wyborom osób
nowa zgodziła się. Postanowiono też, że na Gromadzki Zlot do poszczególnych sekcji sportowych. LZS Chełm Godziszów
Aktywu Sportowego w Goleszowie dnia 14 marca 1954 r. wyde- rósł w siłę. Trzydziestu trzech członków obecnych na zebraniu
legowani z ramienia tutejszego LZS-u zostaną: Szalbut, Leszek wybrało następujące osoby do poszczególnych sekcji: piłki nożFranek i Bronisława Chmiel, natomiast na Zlocie Powiatowym nej – Jerzego Kukucza, siatkówki – Jerzego Harwota, lekkoatletyki – Alojzego Franka, narciarstwa – Leszka Franka, bokserskiej
w Wiśle, LZS reprezentować będą Paweł Raszka i Jan Smyczek.
Na dzień 28 marca 1954 r. (Prot. nr 21, niedziela) zwołano – Adama Motykę oraz do łucznictwa – Władysława Franka.
zebranie, aby przekazać członkom informację na temat odbytej W protokole z ubolewaniem stwierdzono, że nie wybrano nikoKonferencji Powiatowej w Wiśle, która miała miejsce w dniach go do sekcji pin-ponga z uwagi na brak świetlicy. Na zebraniu
21-22.03.1954 r. Będący delegatem z ramienia tutejszego LZS-u po raz kolejny przypomniano o obowiązku zdawania zimowePaweł Raszka przekazał zebranym informacje z tego spotkania. go sprzętu sportowego do gospodarza, celem przeprowadzenia
Organizatorzy zachęcali na nim lokalnych działaczy do prowadze- jego napraw. W razie niezastosowania się do tych zasad, tym rania różnego rodzaju zajęć i do dzielenia się tym doświadczeniem zem ustalono, że za każdy dzień zwłoki wymierzana będzie kara
z innymi zrzeszeniami. Niby wszystko wydawało się takie proste, w wysokości 1 zł na rzecz tutejszego klubu.
Na posiedzenie Zarządu w dnia 9 czerwca 1954 r. (Prot. nr
poza jednym wyjątkiem, którego dzisiaj niewielu może zrozumieć,
o czym zresztą i tam sygnalizowano. Chodzi o brak sprzętu spor- 24, środa) postanowiono wynająć boisko do wykaszania trawy
towego do prowadzenia zajęć. Organizatorzy w Wiśle wychodzi- za kwotę 250 zł. Wnioski w sprawie najmu boiska złożyli Jerzy
li jednak z założenia, że nawet bez sprzętu można dużo zrobić. Kukucz i Gustaw Tomica. Postanowieniem zarządu zdecydowaZwrócono tam również uwagę na nieprzekazywanie sprawozdań no, że zostanie ono wynajęte Kukuczowi za kwotę 200 zł, pod
z działalności w poszczególnych LZS-ach przez niektórych prze- warunkiem, że będzie utrzymywał w należytej czystości bieliznę
wodniczących. W sprawach bieżących tutejszego zebrania zwró- zawodników. Ustalono, że następnie zebrane zostanie zwołane na
cono uwagę na konieczność zdawania wypożyczonego zimowe- dzień 18 czerwca 1954 r., a zaproszeni zostaną na niego po jedgo sprzętu sportowego do gospodarza tutejszego LZS-u. W razie nym przedstawicielu z każdej organizacji z terenu wsi Godziszów.
cdn.
niezachowania tego obowiązku przestrzegano, że będą nakładane
Opracował Kazimierz Wisełka
kary pieniężne. Zostały też rozpoczęte zapisy do sekcji łuczniczej.
Wg informacji z protokołu wynika, że jest dużo chętnych do tej
Redakcja przeprasza, za błędnie opisane
sekcji. Ale nie wiadomo kto?
zdjęcie Karola Tomiczka w lutowym wydaniu Panoramy.
Panorama Goleszowska – marzec 2015
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Królewski Ogród Botaniczny „Peradeniya”

Jadalne kwiaty
Przebywamy jeszcze na terenie prowincji Kandy, gdzie nie
sposób nie odwiedzić Królewskich Ogrodów Botanicznych „Peradeniya”. Ogrody te są jednymi z najlepiej utrzymanych w Azji,
z ponad pięcioma tysiącami gatunków flory. Miejsce to posiada
„Dom Orchidei” i jest znane z dużego zbioru ich odmian, posiada również ponad 300 odmian storczyków, przypraw, roślin
leczniczych i palm. Zwiedzamy też prześliczny ogród japoński.
W koronach potężnych drzew deszczowych goszczą olbrzymie
nietoperze, tzw. „wściekłe lisy”. Całkowity obszar ogrodu to 147
ha, położony jest 460 metrów n.p.m. Peradeniya leży w pobliżu
rzeki Mahaweli, która jest najdłuższą rzeką w Sri Lance. W alejkach spotykamy młode pary siedzące grzecznie obok siebie,
rozmawiające, bez trzymania się za ręce, przytulania, a o całowaniu to już absolutnie nie ma mowy. Spotykamy również parę
już po ślubie w przepięknych strojach weselnych, „królewskich”
ze świtą realizującą w tych zachwycających plenerach sesję fotograficzną.
To, co podziwiamy dzisiaj, powstało w dziewiętnastym wieku. Anglik Alexander Moon stworzył podwaliny obecnego ogrodu botanicznego, w 1824 roku ogród został udostępniony dla zwiedzających, ale do rozsławienia go
na świecie przyczynił się najbardziej K. Twhaites,
który go powiększył i sprowadził najróżniejsze rośliny i drzewa z całego świata. Można zobaczyć tu
ponad 10 tys. drzew, a większość z nich została zasadzona przed wielu laty.
Goście mają możliwość zobaczyć około 80 gatunków ptaków, 20 gatunków gadów większość
z nich to endemity. Ogród jest też idealnym miejscem dla płazów, żyje tu ponad 15 gatunków uznanych jako żywe skamieliny. Znajdujemy tu również
około 18 gatunków ssaków. Jest to miejsce, w którym można zapoznać się z fauną i florą całej Azji.
Opuszczamy ogród, udając się do wytwórni
i sklepu jedwabiu, by dokładnie przyjrzeć się ręcznie wytwarzanym i farbowanym tkaninom, występującym w olbrzymiej ilości kolorów i wspaniałych
wzorów. Kilkumetrowy materiał na sari wykorzystać można nie tylko zgodnie z jego przeznacze-
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niem, jako tradycyjny strój, ale uszyć z niego
inne ubrania czy ozdoby do mieszkania. Parę
osób z naszej grupy zostało ubranych przez
personel sklepu w stroje regionalne, robimy
zdjęcia oraz kupujemy drobne pamiątki dla
naszych bliskich.
Opuszczamy rejon Kandy, udając się
w kierunku Nuwara Eliya, miasta zwanego
„Małą Anglią” ze względu na widoczne pozostałości po brytyjskich osadnikach. Miasto
zostało założone przez brytyjskiego odkrywcę Samuela Bakera dla Brytyjczyków podczas
epoki kolonialnej. Jedziemy poprzez malownicze wzgórza porośnięte krzewami herbacianymi. Zatrzymujemy się wśród wzgórz herbacianych i boso zwiedzamy kościół katolicki,
gdzie na podłodze piękna wykładzina, gdzie
zaskakuje brak ławek i krzeseł.
Mijamy również pole golfowe (chyba jedyne) przedzielone drogą i rzeką. Tereny te usytuowane w górach
służyły Anglikom jako miejscowości wczasowe, przede wszystkim
z powodu znośnej temperatury, która na wysokości około 2000 m
n.p.m. jest znacznie niższa od tropikalnej na nizinach. Dla naszej
grupy było to zbawienne: nareszcie podobny do polskiego klimat,
a widok z okien hoteliku, w którym nocujemy – zachwycający.
W Polsce na wczasy jeździmy raczej w ciepłe okolice, nad morze, natomiast na Sri Lance szuka się chłodu. Bogatsza ludność
oraz Anglicy znajdują go na średnich wysokościach pasma gór
Hakgala. Legenda głosi, że to właśnie tutaj znajdowały się ogrody
rozkoszy dla Rawana, a w pobliskiej wiosce Sita Elija była więziona
księżniczka Sita. Ekranizacja staroindyjskiego eposu „Ramayana”
opowiada o dziejach i czynach księcia Ramy. Podły demon Rawan porywa piękną żonę Ramy, Sitę i więzi ją w swoim królestwie.
Dzielny książę rusza na ratunek ukochanej, przy okazji pragnąc
uwolnić innych więźniów Rawana. Rozpoczyna się długa i żmudna walka dobra ze złem.
Albin Klimczak

W domu storczyków
Panorama Goleszowska – marzec 2015
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Nasi skakali w Lotos Cup

Zawodnicy klubu LKS Olimpia Goleszów wzięli udział
w styczniowych konkursach z cyklu Lotos Cup – Szukamy Następców Mistrza. Poniżej miejsca naszych zawodników:
Szczyrk, 20.01.2015 r. JUNIOR E
7. Ryś Robert 2003 (39,5 m, 36,5 m) 202,7 pkt.
8. Martynek Michał 2003 (37,0 m, 38,5 m) 199,1 pkt.
13. Chraścina Mateusz 2004 (32,5 m, 30,5 m) 153,1 pkt.
20. Niemczyk Szymon 2004 (29,5 m, 30,0 m) 137,9 pkt.
22. Waszek Kamil 2006 (28,5 m, 28,5 m) 128,4 pkt.
24. Orawski Antoni 2006 (24,5 m, 26,0 m) 104,6 pkt.
27. Źlik Dawid 2004 (20,5 m, 25,0 m) 69,6 pkt.
29. Staszewski Maciej 2005 (15,5 m, 14,5 m) 11,5 pkt.

Szczyrk, 21.01.2015 r. JUNIOR E
1. Ryś Robert 2003 (41,0 m, 41,5 m) 228,0 pkt.
7. Martynek Michał 2003 (38,5 m, 38,5 m) 205,9 pkt.
16. Niemczyk Szymon 2004 (31,5 m, 31,0 m) 151,0 pkt.
21. Chraścina Mateusz 2004 (31,0 m, 30,0 m) 124,7 pkt.
22. Waszek Kamil 2006 (27,5 m, 26,0 m) 113,7 pkt.
25. Orawski Antoni 2006 (25,0 m, 24,0 m) 101,8 pkt.
26. Źlik Dawid 2004 (26,5 m, 25,5 m) 94,9 pkt.
28. Staszewski Maciej 2005 (10,0 m, 15,5 m) 19,6 pkt.
Marzena Gomola

Znów na szczycie
W 2014 r. zawodnicy LUKS Orlik Goleszów z sukcesami reprezentowali naszą gminę na licznych zawodach
rozgrywanych na arenach krajowych i zagranicznych.
Największe sukcesy odniosła nasza czołowa zawodniczka Anna Stanieczek. Indywidualnie wywalczyła
tytuł Mistrzyni Polski podczas Halowych Mistrzostw
Polski w Łucznictwie rozegranych w Zamościu, trzecie
miejsce Mistrzostw Polski na torach otwartych w Boguchwale, pierwsze miejsce Mistrzostw Polski w łucznictwie polowym (field) oraz drugie miejsce podczas finału
Pucharu Polski. Wspólnie z Adamem Bujokiem wywalczyła tytuł mistrzowski w mikście. Reprezentowała
Polskę podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata
i w zawodach Pucharu Świata.
Do wyróżniających się zawodników klubu należy
Gabriela Cieślar – mistrzyni kraju w kategorii junioZawodnicy LUKS Orlik (i nie tylko) z przewodniczącym
Rady Gminy Goleszów Bogusławem Koneckim

rów oraz Adam Bujok – juniorski
mistrz polski w łucznictwie polowym oraz seniorski mistrz Polski
w hali w mikście.
Wysoką formę nasi zawodnicy
potwierdzili także na rozegranych
w lutym br. Halowych Mistrzostwach Polski w Milówce, gdzie
pani Anna zdobyła indywidualnie
tytuł wicemistrzyni, a w mikście
z Adamem Bujokiem sklasyfikowani zostali na trzecim miejscu.
Zbigniew Kohut
LUKS Orlik
Halowe Mistrzostwa Polski – Milówka
Panorama Goleszowska – marzec 2015
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Kolejny sezon szachowy rozpoczęty
W niedzielę, 22 lutego br., XVI Międzynarodowym Turniejem
Szachowym Mokate Open rozpoczęto tegoroczne Grand Prix Gminy Goleszów. Na zwycięzcę całego cyklu czeka okazały puchar Gminy Goleszów. Dodatkowo, zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji
również otrzymają nagrody. Podobnie, jak w poprzednim roku, goleszowskie turnieje wspiera biznesmen i miłośnik szachów, dr Adam
Mokrysz.
Przy szachownicach zasiadło aż 88 zawodniczek i zawodników,
w tym 23 uczestników to osoby, które nie przekroczyły 12. roku życia, zaś 12 osób reprezentowało grupę 65 +.
Najmłodszym uczestnikiem był pięcioletni Mateusz Macura
z Cisownicy, a najstarszym również mieszkaniec Gminy Goleszów,
Emil Plinta (78 lat).
Zróżnicowany był poziom umiejętności zawodników, od debiutantów do autentycznej elity w tej dyscyplinie. Szachy w ostatnich
latach przeżywają ogromny wzrost popularności, w Polsce według
GUS w roku 2012 były drugą po piłce nożnej, najliczniej uprawianą
dyscypliną sportową. Nie dziwi, że coraz więcej młodzieży prezentuje wysokie umiejętności i bez jakichkolwiek uprzedzeń stają do walki
z wirtuozami tej dyscypliny, żeby motywować się do jeszcze cięższej
pracy, do jeszcze cięższego treningu – powiedział Karol Linert, organizator i sędzia zawodów.
Niedzielne zawody były 101. turniejem zorganizowanym w Goleszowie i po raz kolejny były okazją do promowania naszej gminy wśród
uczestników i kibiców tych zmagań sportowych – stwierdził Tomasz
Lenkiewicz, przedstawiciel Gminy Goleszów.
Goleszowskie Grand Prix ma charakter międzynarodowy,
o czym świadczy np. udział w turniejach już 22 szachistów z czeskich klubów oraz przyjazd czeskiej telewizji Ostrava na niedzielne
zawody. Obecność utytułowanych szachistów takich jak wielokrotna
mistrzyni Czech Olga Sikorova, czy Zbyněk Hráček, który z drużyną
1. Novoborský ŠK zdobył w 2013 klubowy Puchar Europy, jeszcze
bardziej potwierdza prawdziwość określenia „międzynarodowy”
w szachowych turniejach Mokate.
W tym roku zapowiada się prawdziwy hit. W kolejnym turnieju
wliczanym do GP Gminy Goleszów, swój udział zapowiedział aktualny mistrz Europy w szachach błyskawicznych David Navara, dziewiąty na światowej liście rankingowej w szachach błyskawicznych (2789!),
i 19. w klasycznych (2735!). Tego świetnego i bardzo sympatycznego
zawodnika spodziewamy się na turnieju, który już po raz drugi zorganizujemy we współpracy z Czeskim Cieszynem. Zawody odbędą się
1 maja w sali Strzelnicy w Czeskim Cieszynie. Przy organizacji tych
zawodów będę miał przyjemność ponownie współpracować z czeskim
szachistą, dr n. med. Ladislavem Langnerem – dodaje Karol Linert.

Mateusz Macura z Cisownicy udzielający wywiadu do czeskiej telewizji
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Zwycięzcy turnieju wraz z Zastępcą Wójta Gminy Goleszów
Grażyną Porębską-Jochacy (pierwsza po lewej)
Podium niedzielnego turnieju zajęli: Bartłomiej Heberla (ŻTMS
Baszta Żnin), Zbigniew Pakleza (KSz Warsaw Sharks Warszawa), zaś
trzecia i równocześnie najlepsza wśród pań była Karina Szczepkowska z Rybnika. W klasyfikacji 65+ triumfował Emil Plinta, który był
też najlepszym z mieszkańców Goleszowa, zaś w grupie do 12 lat złoty medal otrzymał Bartosz Goszyk.
Rozpoczyna się wiosna kalendarzowa, ale widać także tak dawno
wyczekiwaną wiosnę w goleszowskich szachach. W stawce turniejowej było aż 11 mieszkańców Goleszowa lub członków LKS Olimpia
Goleszów. Tradycyjnie w górnej części tabeli zakończył zawody nasz
utytułowany weteran Emil Plinta, bardzo dobrze wypadł też Cezary
Molin, który otarł się o pierwszą dziesiątkę, na uwagę zasługuje też
wynik Adama Mazura.
W ubiegłym roku reaktywowano działalność sekcji szachowej
przy Olimpii Goleszów, sekcja liczy 13 członków, a na zajęcia uczęszcza prawie 30 osób. Prawdopodobnie od przyszłego roku zostanie
zgłoszona do PZSzach, co umożliwi zawodnikom starty w turniejach eliminacyjnych do mistrzostw Polski i w ligach. Póki co młodzi
szachiści zaczęli startować w otwartych turniejach, a ośmiolatkowie:
Bartek Goszyk i Mateusz Gorzołka startują w lidze w drużynach
z Cieszyna i Pawłowic. Pięcioletni Mateusz Macura z Cisownicy zdobył aż 2 punkty, był to jego pierwszy turniej i pierwszy kontakt z zegarem szachowym, Mateuszem zainteresowała się też dziennikarka
z ostrawskiej telewizji, która przeprowadziła z nim króciutki
wywiad. W następnym tygodniu chłopiec zagrał w szkolnym
turnieju w Pawłowicach, gdzie zdobył 4 punkty.
Puchary, medale i nagrody ufundowane przez sponsora
Firmę Mokate, wręczali Zastępca Wójta Gminy Goleszów
Grażyna Porębska-Jochacy i przedstawicielka Mokate Monika Gloc.
Organizatorem GP jest Gmina Goleszów we współpracy
z LKS „Olimpia” Goleszów i Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Goleszowie.
Z pełnymi wynikami zawodów można zapoznać się na:
http://chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_4540/, a wyniki poprzednich łatwo można odnaleźć w archiwum: http://chessarbiter.com/turnieje.php.
Patronat medialny objęli: „Głos Ziemi Cieszyńskiej”,
„Kronika Beskidzka” i Regionalny Portal Informacyjny Beskidzka24. Zawody prowadzili: Karol Linert, Łukasz Foltyn
i Bartłomiej Linert.
Redakcja
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Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Goleszów
7 marca w sali gimnastycznej Gimnazjum w Goleszowie
rozegrana została ostatnia, finałowa runda Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej Gminy Goleszów Sezon 2014/2015. Wcześniejsze zmagania siatkarskie odbywały się od grudnia 2014
roku w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie.
Zgodnie z regulaminem turnieju prawo startu w rozgrywkach miały reprezentacje z terenu Gminy Goleszów, jak
i całego powiatu cieszyńskiego.
W zmaganiach sportowych wzięło udział ponad 80 zawodników mieszkających m.in. w Cieszynie, Skoczowie,
Dzięgielowie, Puńcowie, Ustroniu, Goleszowie, Kisielowie,
Cisownicy i Zamarskach. Finałową rywalizację obejrzało ponad 90 kibiców, zagrzewających swoich zawodników do walki.
Po zaciętym i emocjonującym meczu, 1. miejsce wywalczyła drużyna z Cisownicy, pokonując ATS Ustroń 3:2.
W spotkaniu o trzecie miejsce Dzięgielów pokonał Planetę
Bio 3:0.

Pokonani w finale - ATS Ustroń
Poniżej przedstawiamy końcową tabelę Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej Gminy Goleszów.
1. Cisownica
5. Kisielów
2. ATS Ustroń 6. Goleszów
3. Dzięgielów
7. Kozaki
4. Planeta Bio
8. Zamarska Młodzież

Najlepszym rozgrywającym siatkarzem został Kamil Kolankowski (ATS Ustroń), zaś atakującym Piotr Juroszek (Cisownica).
Puchary i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar oraz Przewodniczący Rady Gminy Bogusław
Konecki.
Sędziami zawodów byli: Adam Żwak, Andrzej Broda oraz
Wojciech Hławiczka.
Organizatorzy ligi dziękują Katarzynie Bogdał i Januszowi
Mistrzowie z Cisownicy
Machalicy – dyrektorom placówek oświatowych za udostępnienie sal gimnastycznych oraz Jolancie Pustówce i Stanisławowi Ślęczce – pracownikom obu szkół za pomoc przy organizacji zawodów.
Tomasz Lenkiewicz

Amatorska Liga Halowa Piłki Nożnej Gminy Goleszów
69 meczów, 1695 strzelonych bramek, 130 zawodników i tylko
1 mecz zremisowany to bilans zakończonej 14 marca br. Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Gminy Goleszów Sezon 2014/2015.
Organizatorem rozgrywek była Gmina Goleszów, która sfinansowała całość kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rozgrywek.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn z całego powiatu cieszyńskiego, a mecze rozgrywane były od listopada 2014 roku w sali
gimnastycznej w Cisownicy.
W finałowej rundzie zmierzyły się drużyny z najlepszym dorobkiem punktowym: Goleszów Dolny, Żółty Domek, Promil
Szkatuła i Szachtar Cieszyn.
Zwycięzcą rozgrywek został Żółty Domek, który podczas
wszystkich meczy strzelił 218 bramek!
Poniżej prezentujemy końcową tabelę rozgrywek:
1. Żółty Domek
2. Promil Szkatuła
3. Szachtar Cieszyn
4. Goleszów Dolny
5. Cisownica
Panorama Goleszowska – marzec 2015

6. Godziszów
7. Sąsiedzi FC
8. Pogoń Połące
9. Kozakowice
10. Dzięgielów
11. Chłopaki Stela
Najlepszym strzelcem turnieju został Dawid Szpak reprezentujący barwy Żółtego Domku, zaś bramkarzem Marcin
Cieślar również z Żółtego Domku. Nad sportową rywalizacją w duchu fair play czuwali sędziowie: Grzegorz Żwak oraz
Przemysław Misiarz.
Puchary i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar oraz Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki.
Organizatorzy turnieju dziękują Tadeuszowi Gluzie, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cisownicy, za udostępnienie
sali gimnastycznej w której rozgrywano mecze oraz Jolancie
Wojnar za pomoc organizacyjną.
Tomasz Lenkiewicz
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Arkadiusz Szrajnert jest mieszkańcem Goleszowa i od wielu lat trenuje dalekowschodnie sztuki walki. Posiada następujące stopnie w sztukach walki: 1 kyu w Ju-Jitsu, 1 kyu w Self-Defense i 5 kyu w Karate Kyokushin.
W 2007 zdobył uprawnienia instruktora samoobrony wydane przez Ministerstwo Sportu. W ubiegłym roku został wydelegowany przez Szkołę Sztuk Walki i Samoobrony „Goshin-Do” (w której na co dzień trenuje) do udziału w Otwartych Mistrzostwach Świata Shaolin Kempo w Sztukach Walki, które odbyły się w listopadzie
2014, gdzie zajął III miejsce, zdobywając brązowy medal w konkurencji semi-contact, a także w Otwartym Pucharze Świata Kong Sao w Sztukach Walki, który odbył się w październiku 2014 roku, gdzie zajął II miejsce, zdobywając srebrny medal
w kategorii semi-contact.
Od kilku miesięcy przygotowuje się do egzaminu mistrzowskiego na czarny pas
w Self-Defense, który odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia oraz Ju-Jitsu, który
odbywa się również raz w roku, październiku.
W tym roku Arkadiusz Szrajnert zamierza wziąć udział w Otwartym Pucharze
Europy Federacji IBF (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki), który odbędzie się
pod koniec kwietnia oraz w Otwartych Mistrzostwach Świata Federacji IBF, które
odbędą się w Niemczech na początku października.
Znajomość sztuki walki to nie tylko umiejętność obrony czy kontrataku, to dużo
więcej. Hartuje nie tylko nasze ciało, ale także nasz umysł i psychikę. Stajemy się silniejsi, także wewnętrznie i bardziej odporni na stres, z którym w obecnych czasach
mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku – mówi pan Arkadiusz, który od
12 lat pełni funkcję prezesa zarządu austriackiej firmy. Zauważa pozytywny wpływ
regularnych treningów na życie zawodowe. Ćwiczy 4-5 razy w tygodniu.
Do jego hobby należy także strzelectwo sportowe (jest również instruktorem
strzelectwa sportowego), żeglarstwo, sporty motorowodne, a także taniec towarzyski.
Treningi, w których uczestniczy, odbywają się w Cieszynie, Skoczowie, Bielsku, a od niedawna w Goleszowie. Prowadzącym instruktorem jest shihan Ryszard
Bochm posiadający bardzo wysokie stopnie mistrzowskie w Ju-Jitsu, Self-Defense,
Kung-Fu i Karate.
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Wykaz telefonów Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych
Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: goleszow@ug.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek : 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00
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Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok_goleszow@poczta.onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gci_goleszow@interia.pl
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Życzymy
dalszych sukcesów
na arenie krajowej
i międzynarodowej.
Mamy również
nadzieję, że zajęcia
prowadzone
w Goleszowie
sprawią,
iż doczekamy
się następców
Arkadiusza
Szrajnerta.
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Radość ze zdobytego punktu

Uczestnicy ostatniej rundy rozgrywek
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Finał trwa...

Promil Szkatuła

Sędziowie rozgrywek

Żółty domek

Uczestnicy ceremonii wręczania nagród

