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Zdaniem Wójta

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych na tere-
nie gminy Goleszów w 2016 roku odbędzie się według harmo-
nogramu:

30.03.2016r. – Puńców
31.03.2016r. – Kozakowice Dolne i Górne, Leszna Górna
06.04.2016r. – Goleszów Górny
07.04.2016r. – Dzięgielów
15.04.2016r. – Goleszów Dolny
20.04.2016r. – Goleszów Równia
29.04.2016r. – Cisownica
04.05.2016r. – Godziszów, Kisielów
06.05.2016r. – Bażanowice

Odpady wystawione po wskazanym terminie nie będą odbie-
rane! Należy je wystawić bezpośrednio przed swoje posesje, tak 
aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do go-
dziny 7.00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.

Lista odpadów odbieranych w trakcie zbiórki:
•  meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.),

Informujemy, że 25 marca 2016 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
•  elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, ma-

terace, kołdry, pierzyny, poduszki),
•  sprzęt  elektryczny i elektroniczny,
•  meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
•  sprzęt  sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki, sprzęt 

do ćwiczeń, walizki, torby podróżne),
•  duże odpady z tworzyw sztucznych (doniczki, skrzynki, 

czyste wiaderka),
•  opony z samochodów osobowych.

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:
•  odpady niebezpieczne, 
•  opakowania po odpadach niebezpiecznych i farbach, lakie-

rach, rozpuszczalnikach itp.
•  odpady ulegające biodegradacji,
•  odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, cegły, ka-

mienie, ceramika sanitarna),
•  tekstylia oraz buty, 
•  zmieszane i segregowane odpady komunalne,
•  części samochodowe.

Szanowni Państwo!

Pierwszy kwartał nowego roku jest zazwyczaj gorącym okresem. To czas, 
kiedy zamyka się i podsumowuje rok poprzedni oraz rozpoczyna realizację 
zadań ujętych w nowych planach budżetowych.

Rok 2015 gmina zamyka nadwyżką budżetową w kwocie 700 tys. zło-
tych. Jest to wynik niezły, choć w porównaniu z rokiem 2014 wypracowano 
mniejszą nadwyżkę, w związku choćby z koniecznością zwiększenia wydat-
ków na oświatę podyktowanych zmianą przepisów prawnych.

Obecnie w gminie odbywają się zebrania wiejskie. Choć frekwencja jest 
niska, poruszane są bieżące sprawy danego sołectwa. Obecnym na tych ze-
braniach dziękuję, za udział i głos w dyskusji. Wszystkie wnioski i uchwa-
ły będą poddane analizie i w miarę możliwości przeznaczane do realizacji. 
Trzeba jasno powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich po-
trzeb w bieżącym roku, więc na niektóre zadania będziemy zmuszeni wy-
znaczyć odleglejszą perspektywę czasową. Przed gminą bowiem stoi nowe 
zadanie, które przekazuje do realizacji ekipa rządząca. Chodzi o program 
500+. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo w dalszej części 
numeru. Ze swej strony proszę tylko o wyrozumiałość i cierpliwość. Zorga-
nizowanie i wprowadzenie czegoś na taką skalę, w tak krótkim czasie, jest 
naprawdę wielkim wyzwaniem oraz wymaga ogromnego wysiłku. Wierzę, 
że przy Państwa zrozumieniu damy radę.

Skoro jesteśmy w okresie przedświątecznym, życzę Państwu, aby nad-
chodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego były czasem refleksji i źródłem nadziei opartej na zmartwychwstałym Panu Jezusie.

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar
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Od 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Goleszowie (ul. Cieszyńska 29) osoby zamiesz-
kujące na terenie gminy Goleszów mogą składać wnioski 
o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci 
tzw. 500 złotych na dziecko.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe po-
krycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym 
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

O przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na 
dziecko wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun faktycz-
ny dziecka i opiekun prawny dziecka. 

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziec-
ko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko 
w rodzinie i jest podzielne na ilość dni, co jest istotne w przy-
padku ustalania wysokości świadczenia na dzieci nowo naro-
dzone za miesiąc urodzenia lub wchodzące w danym miesiącu 
w okres pełnoletności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze 
dziecko należy wraz z wnioskiem przedstawić dokumenty po-
twierdzające dochód rodziny, a w przeliczeniu na osobę nie 
może on przekraczać 800,00 zł miesięcznie lub w przypadku, 
kiedy w składzie rodziny jest dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - miesięcz-
ny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 
1 200,00 zł. Świadczenie gwarantowane jest na drugie i każde 
kolejne dziecko. 

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko do 
ukończenia 18 roku życia. W przypadku dzieci urodzonych 
tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi 
w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. ż. pierwszym dziec-
kiem jest jedno z tych, które wskaże wnioskodawca.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego 
wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opie-
kuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się 
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego 
o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje na dzieci, które:
1)  pozostają w związku małżeńskim: (przypominamy, że ko-

bieta poniżej 18 r. ż. uzyskuje pełnoletność po zawarciu 
związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego),

2)  zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobo-
we utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3)  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia 
wychowawczego na własne dziecko,

4)  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko 
świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wy-
chowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy mię-
dzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią ina-
czej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze lub członek rodziny tej osoby przebywa poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 

       Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”
zastosowanie przepisy o koor-
dynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego, organ właści-
wy przekazuje wniosek wraz 
z dokumentami marszałkowi województwa. 

Terminy i okresy, na jakie przyznawane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego:

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świad-
czenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. 
i kończy się 30 września 2017 r. z zaznaczeniem, że prawo do 
świadczenia wychowawczego ustala się nie wcześniej niż od 
1 kwietnia 2016 r. i/lub odpowiednio: urodzenia się dziecka, 
objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od 1 kwietnia do 1 
lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawcze-
go na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 
wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w kon-
sekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokony-
wana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. 
W terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia kom-
pletnego wniosku złożonego w terminie od 1 kwietnia 2016 
do 1 lipca 2016 r., organ właściwy jest zobowiązany do rozpa-
trzenia wniosku, wydania decyzji oraz (w przypadku decyzji 
przyznających prawo do świadczenia wychowawczego) do 
wypłaty świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo 
do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami, do końca okresu (tj. do 30 września 
roku następnego).

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się nie 
wcześniej niż od dnia odpowiednio: urodzenia się dziecka, 
objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie wnio-
sku złożonego do 10 dnia danego miesiąca wypłaca się nie 
później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane 
zostało świadczenie wychowawcze. W przypadku złożenia 
wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za 
dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Informacje dotyczące niezbędnych dokumentów (do zło-
żenia wraz z wnioskiem) można uzyskać w GOPS Goleszów 
w biurze nr 3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świad-
czeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego jest otwarty 
w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00 – 15.00, środa 
7.00 – 16.00, piątek 7.00 – 14.00.

Katarzyna Sikora, Janina Kocurek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie
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Wójt Gminy Goleszów informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące terminy w postępowaniu rekrutacyj-
nym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkol-
nego, a także publicznych szkół podstawowych.

Wnioski będzie można pobrać bezpośrednio w placówkach. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017do przedszkoli,  
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goleszów

l.p. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do: przedszkola, oddziałów przedszkolnych, innych form 
wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2016 r.

do 18 marca 2016 r.

od 19 kwietnia 2016 r.

do 22 kwietnia 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, 
oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 24 marca 2016 r. do 26 kwietnia 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 4 kwietnia 2016 r. do 1 czerwca 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 6 kwietnia 2016 r.

do 14 kwietnia 2016 r.

od 2 czerwca 2016 r.

do 6 czerwca 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

do 18 kwietnia 2016 r. do 9 czerwca 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017  
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów 

l.p. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2016 r.

do 31 marca 2016 r.

od 26 kwietnia 2016 r.

do 29 kwietnia 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 
ustawy

do 6 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 kwietnia 2016 r. do 1 czerwca 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13 kwietnia 2016 r.

do 22 kwietnia 2016 r.

od 2 czerwca 2016 r.

do 6 czerwca 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

do 26 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Rekrutacja do przedszkoli
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Na sesji 
3 lutego br. Rada Gminy Goleszów uchwaliła m.in.:
–  wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Goleszów 

do realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do 
zasobów naturalnych i kulturowych pogranicza pol-
sko-czeskiego w obrębie gmin Goleszów i Trzyniec” w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim i Gminą Trzyniec przy udziale 
dofinansowania środkami Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska,

–  udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji celowej w 2016 roku w wysokości 12.789,00 zł.

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że rozpoczął 
badania ankietowe na terenie całego kraju: w wylosowanych 
mieszkaniach, gospodarstwach domowych, gospodarstwach 
rolnych, na przejściach granicznych, w wybranych placów-
kach handlowych.

Badania realizowane są przez ankieterów - pracowników 
Urzędu Statystycznego, którzy pozyskują informacje od re-
spondentów bezpośrednio w formie wywiadu lub telefonicznie. 
W niektórych badaniach istnieje możliwość samodzielnego wy-
pełniania formularzy.

Zagwarantowana jest poufność informacji przekazywanych 
przez respondentów; obowiązuje bezwzględnie przestrzegana 
zasada zachowania tajemnicy statystycznej. 

Wyniki badań ankietowych są szeroko wykorzystywane. Na 
ich podstawie opracowywane są analizy, publikacje dotyczące 
różnych dziedzin życia, dane stanowią podstawę do podejmowa-
nia strategicznych decyzji i lokalnych inicjatyw, tworzenia pla-
nów rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania, służą także 
każdemu obywatelowi. 

Najnowsze uchwały, informacje i szczegóły  
znajdziecie Państwo na 

www.goleszow.bip.net.pl 
w zakładce Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)

Uwaga, badania ankietowe!
Poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące an-

kieterów. 
Przeprowadzający badanie ankieter może wykonywać pracę 

tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzającymi 
jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego. 

Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego 
można sprawdzić: 
–  dzwoniąc pod numer 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 

lub kom. 695 255 244 
–  kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem 

Wydziału Badań Ankietowych Dorotą Gwóźdź email 
D.Gwozdz@stat.gov.pl 
Można najpierw sprawdzić tożsamość ankietera dzwoniąc 

do Urzędu Statystycznego w Katowicach i dopiero wówczas 
uzgodnić termin wizyty ankietera. Takie działanie zapewni 
mieszkańcom bezpieczeństwo i jednocześnie pozwoli wykony-
wać pracę ankieterom. Link do wzorów legitymacji i upoważ-
nienia:
www.katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontak-
tuje-sie-z-nami-ankieter/ 
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11 lutego br. w Domu Ludowym w Goleszowie Równi pod-
czas zebrania wiejskiego odbyły się konsultacje związane z opra-
cowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego o nazwie 
„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz mieszkańcy.

Z ramienia Policji konsultacje prowadził Komendant Komi-
sariatu Policji w Ustroniu Janusz Baszczyński, który przekazał 
zebranym informacje oraz główne założenia ogólnej koncepcji 
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Zaprezen-
tował dane na temat poziomu zagrożeń w gminie Goleszów. 
Każdy z biorących udział w spotkaniu miał możliwość przedsta-
wienia własnych uwag i spostrzeżeń do tworzonej mapy.

Poniżej przedstawiamy główne zagrożenia w gminie Gole-
szów.
1.  Przestępczość „okołonarkotykowa” związana z zaintereso-

waniem ludzi młodych środkami narkotycznymi. Podkreślić 
jednak należy, że Policja odnotowuje na terenie naszej gminy 
jedynie przypadki posiadania niewielkich ilości narkotyków 
tzw. „miękkich”, głównie marihuany.

2.  Przestępczość będąca wynikiem otwartych granic. Przynaj-

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Częstochowie zaprasza wszystkich rolników do udziału 
w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi 
instytucjami. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rol-
nego w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie ul. Kor-
czaka 5, tel. (34) 365 32 92 lub w Placówkach Terenowych KRUS 
(43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1, tel. 33 851 40 44, 852 56 99) 
w terminie do 31 marca 2016 r. 

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o wa-
runkach udziału w konkursie dostępne są w Placówkach Tere-
nowych KRUS i siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Czę-
stochowie, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Komisje konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach będą 
oceniać elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo 
pracy, między innymi:
•  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stano-

wisk pracy,
•  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym scho-

dów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycz-
nych,

•  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodar-
stwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpie-
czenia przed wypadkami,

Mapa zagrożeń
mniej część kradzieży i kradzieży z włamaniem w ocenie Po-
licji popełniana jest przez osoby przekraczające granicę z Re-
publiką Czeską, w szczególności problem dotyczy sołectw 
Leszna Górna i Cisownica.

3.  W ocenie Policji problemem są także czyny zabronione 
popełniane pod wpływem alkoholu, bądź w wyniku jego 
nadużywania. Statystyki wskazują, że problem ten dotyczy 
terenu całej gminy. Policja podkreśla, że ilość tych czynów 
nie odbiega od normy, jednak w świetle wyników kryminali-
styki obszar ten wymaga stałego kontrolowania i zwalczania 
przez wszystkie uprawnione organy i instytucje w zakresie 
ich kompetencji.

4.  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi również wy-
zwanie dla lokalnej społeczności gminy Goleszów. Podkre-
ślić należy, że poziom bezpieczeństwa na drogach, na tle 
innych gmin naszego powiatu, prezentuje się nienajgorzej. 
Indywidualne odczucia uczestników zdarzeń drogowych 
mogą być odmienne. Konieczna jest eliminacja zagrożenia 
wynikającego z uwarunkowań drogowych gminy oraz dą-
żenie do wyeliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu 
drogowego, a przede wszystkim edukacja w tym zakresie.

Redakcja

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – konkurs!

•  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospo-
darstwie,

•  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
•  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne 

wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przeby-
wających w gospodarstwie rolnym,

•  estetyka gospodarstw.

Przystąpienie do konkursu to szansa i okazja do polepszenia 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym gospodarstwie 
rolnym, to sprawdzian efektów swojej pracy i wprowadzonych 
innowacji czy ulepszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Zdobyta przy okazji uczestnictwa w konkursie nagroda to 
dodatkowa motywacja i promocja dla laureata i regionu, z któ-
rego się wywodzi. 

Zapraszamy!
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Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

•  Zapraszamy na wieczorek poetycki z poetą i pisa-
rzem Stanisławem Malinowskim, który odbędzie 
się 4 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17.00 

•  1 maja zapraszamy na koncert muzyki klasycznej, 
na wesoło i nie tylko, w wykonaniu grupy ThreeX 
z Wiednia.

•  14 maja odbędzie się „Spotkanie z wyspą Reu-
nion”, którego współorganizatorem będzie Li-
ceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelic-
kiego. Wystąpi młodzież z muzyką lat 30-tych.

•  16 maja o godz. 13.00 odbędzie się Międzyszkol-
ny Konkurs Czytelniczy w Języku Angielskim. 
Celem konkursu jest propagowanie kultury kra-
jów anglojęzycznych oraz motywowanie uczniów 
do czytania w języku angielskim. W konkursie 
może wziąć udział maksymalnie 6 uczniów z danej 
Szkoły Podstawowej (po dwóch w każdej kategorii 
wiekowej). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmo-
wane od 1 do 30 kwietnia 2016 (gok@goleszow.com.pl, tel. 33 479 05 21). Konkurs odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Goleszowie.

•  Zapraszamy również na Dzień Matki, 
który odbędzie się 4 czerwca 2016 o godz. 
17.00. Wystąpią: pianistka Iga Madej, baryton, 
bas Wojciech Rudkowski, sopranistka Joanna 
Dziwisz z Filharmonii Śląskiej z Katowic.

•  Dwa razy w miesiącu, w piątki, odby-
wają się w GOK-u zajęcia z samoobrony dla 
kobiet. Zapraszamy wszystkie chętne Panie do 
udziału w zajęciach. Szczegółowe informacje 
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury.

•  Przegląd Dorobku Kulturalnego 
Gminy Goleszów TON odbędzie się 10 i 11 
czerwca 2016. Gościem specjalnym będzie 
Ignacy Ignatowicz, grający na różnych instru-
mentach, nawet takich, których nie wykonała 
ręka ludzka. Impreza odbędzie się na placu 
obok Gminnego Ośrodka Kultury.  

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:
Studio Stanika (ul. Ogrodowa Ustroń), Restauracja Stara Wędzarnia (ul. Polańska Ustroń), Salon Kosmetyczny Basia (ul. 1 Maja 
Goleszów), Firma Rajgum (ul. Cieszyńska Goleszów), Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz (Goleszów), Piekarnia Samopo-
moc (Cieszyn), Restauracja Bar Pod Lasem (ul. Katowicka Ustroń), Zakład Fryzjerski (ul. Cieszyńska Goleszów), Parkhotel Łysoń 
& Spa (ul. Wadowicka Andrychów), Gabinet Masażu w Hotelu Liburnia Cieszyn, Pani Helena Mańka Decoupage, Sklep Bella Moda 
(ul. Ustrońska Skoczów), Kwiaciarnia Orchidea (ul. Cieszyńska Goleszów), Firma Lakma (Cieszyn), Firma Donex (Skoczów), Fir-
ma Hanmar (Goleszów), Firma Alpi (Bażanowice), Firma Aldo (Puńców), Etno Chata Topolej (Goleszów Równia).

5 marca 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się Babski Comber, podczas któ-
rego, wbrew nazwie, bawiły się nie tylko kobiety. Nie zabrakło śmiechu, żartów i dobrej zabawy, której dostarczył sam Andrzej Miś 
z Telewizji Silesia. Ponadto wystąpił zespół „Arkadia Band” z Górnego Śląska, a imprezę prowadził Marek Biesiadny. Dla gości przy-
gotowano poczęstunek, toast i wiele innych niespodzianek. Organizatorzy dziękują za wspólnie spędzony czas!
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Wielkanoc
A że już Wielkanoc w kalyndorzu
wszyscy sie radujmy!
Zdrowych, spokojnych Wesołych Świónt
życzyć se chciyjmy.
Szynki fajnie łuwyndzónej,
baranka, babeczki niespolónej,
Mazurków, murzinów łudanych
i wajec w pisanki malowanych.
Zajónczka pod krzokym
i niech to je z każdym rokym!

Śmiergust
Śmingus-dyngus na łucieche,
z wiadra wode loć z łuśmiychym.
Jak ni z wiadra, to ze dzbana,
zaczóńć już z samego rana.
Wody nie trzeja szporować,
jyny łumiar trza zachować.
Staropolski to łobyczaj – dobrze wiedzieć,
kiery się wody boi, musi w chałpie siedzieć.
Bo we Wielkanoc, w drugi Świynto
bydzie głowa przemokniynto.

Helena Wróbel z Cisownicy

25 marca Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie będzie 
zamknięty, pozostałe dni bez zmian.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie zakoń-
czono prace remontowe, podczas których pomalowano 
korytarz i dwie świetlice na 1 piętrze budynku. 

Z pozdrowieniami
Jolanta Warsińska

Kiermasz Wielkanocny w budynku OSP  
w Kozakowicach

Niedziela 20 marca od godz. 9.00
KGW serdecznie zaprasza
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1% podatku dla OPP
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna rozpoczęło swoją 

działalność w roku 1996. Działalność tego stowarzyszenia opiera się w głównej mierze 
na prowadzeniu czterech wyjątkowych miejsc. Jednym z nich jest Centrum Edukacji 
Socjalnej, gdzie dom odnajdują osoby dotychczas bezdomne lub uzależnione. Oso-
by dotychczas bezdomne od nowa powracają do normalnego trybu życia. W domu 
wszyscy mieszkańcy wspólnie przygotowują posiłki, sprzątają, podejmują ważne de-
cyzje, a także pracują na jednym z wybranych warsztatów treningu pracy. Mają moż-
liwość pracy na stolarni, ślusarni bądź w warsztacie artystycznym. Osoby, które usa-
modzielniają się, znajdują stałą pracę i czują się gotowe, mają możliwość zamieszkania 
w domu stałego pobytu. 

Kolejną placówką jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy domowej. To placówka całodobowa, interwencyjna, gdzie każda kobieta z powiatu cieszyńskiego wraz ze swoimi dziećmi, znaj-
dując się w skrajnie trudnej sytuacji, ma możliwość znalezienia schronienia przed mężem bądź partnerem nadużywającym przemocy. Tam 

otrzymuje też wsparcie psychologa i prawnika. W Powiatowym Ośrodku Wsparcia działa również Telefon Zaufania dla osób, które szukają 
pomocy bądź anonimowo pragną porozmawiać z drugim człowiekiem. Działa tutaj również wyjazdowy Punkt Interwencji Kryzysowej.

Następną placówką jest Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”, do którego trafiają najczęściej bardzo młode i samotne kobiety wraz ze swo-
imi dziećmi, czasem noworodkami. Młode mamy nabywają w „Słoneczniku” dodatkowych kompetencji wychowawczych, mają regularne 
konsultacje z położną, a także korzystają ze wsparcia psychologa.

Ostatnim miejscem jest Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna, 
psychoterapeutyczna i prawna dla mieszkańców Cieszyna i okolic. Popołudniami działają tu pracownie artystyczne dla dzieci i młodzieży 
oraz ich rodziców. Wśród warsztatów największym zainteresowaniem cieszą się: ceramika, fotografia analogowa, warsztaty grafiki kom-
puterowej czy plastyczne. Prowadzone są również grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a także grupy wsparcia dla rodziców. 
Każdego roku w okresie wakacyjnym odbywają się bezpłatne półkolonie dla dzieci, których rodziców zwyczajnie nie stać na zapewnienie 
płatnej opieki swoim dzieciom w wolnym czasie. Organizujemy także obóz terapeutyczny i plener górski dla młodzieży. W „Kontakcie” 
działa także Punkt konsultacyjny do spraw narkomanii, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Wolontariatu.

Każdego roku z różnych form 
wsparcia Stowarzyszenia Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem” korzysta 
ponad 6000 osób. Każdego roku… 
Stowarzyszenie w tym roku obcho-
dzi 20-lecie swojej działalności. 

Tak wiele lat działalności i sku-
tecznej pomocy nie byłoby możliwe 
bez wsparcia życzliwych osób czy 
stałych darczyńców.

Podaruj więc dom, schronie-
nie przed przemocą oraz wsparcie 
psychologiczne i prawne dzieciom, 
osobom bezdomnych oraz innym 
potrzebującym. Od Ciebie wiele 
zależy! Już dzisiaj możesz dokonać 
wielkich zmian!

Więcej na 

www.bycrazem.com
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Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego. Podatnik samodzielnie  wybiera osobę lub organizację, na rzecz której 
przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Przekazując 1% nie 
tracimy ani złotówki, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy prze-
kazać Skarbowi Państwa.

Redakcja prosi o kontakt organizacje pożytku publicznego działające na terenie 
gminy zainteresowane umieszczeniem darmowej informacji o KRS.  
(mail panorama@goleszow.pl).

1 % podatku na rehabilitację dla goleszowianina Tomasza Cichego

„Nie można cofnąć straconych dni, można jedynie sprawić,  
aby kolejne były pełne nadziei i wiary”.

Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i w tym roku również proszę o 1% podatku.

KRS 0000026054 z dopiskiem: na rehabilitację dla Tomasza Cichego

Nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym życiu, jest zależny od drugiego człowieka.

Paniom Krystynie i Ewie Kaczmarek 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Męża, Ojca 

Eugeniusza Kaczmarka
składają sąsiedzi z ulic Cisowej i Pogodnej 

z Cisownicy

Głębokie wyrazy współczucia 

dla Mariana Machalicy 

z powodu śmierci Matki
składa Rada Sołecka Kozakowic
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„Modraszki i goryczki potrzebują słońca”… 
na Jasieniowej w Goleszowie

Chyba każdy mieszkaniec Goleszowa 
i okolic zna charakterystyczne „wcięcie” 
w zboczu Jasieniowej. Szczególnie dobrze 
widać je jesienią i zimą, kiedy brak liści na 
drzewach. Miejsce to nazywane jest Ajsznyt 
i nazwę tę znają przede wszystkim starsi 
mieszkańcy. 

Dawniej przez wąwóz prowadziło toro-
wisko kolejki przewożącej skałę wapienną 
do cementowni. Te informacje są ogólnie 
znane, ale już niewiele osób wie, iż zarów-
no Ajsznyt, jak i spora część otaczających go starych wyrobisk, objęte są 
ochroną jako stanowisko dokumentacyjne „Jasieniowa”. 

Ochronę ustanowiono głównie dla walorów geologicznych tego miej-
sca, ale bytują tu również cenne i chronione gatunki naszej fauny i flory. 
Ajsznyt i reszta wyrobisk w ostatnich latach bardzo się zmieniły, krzewy 
i drzewa zarosły już ich znaczną część. W związku z tym wyrobiska zacie-
niły się, nie sprzyja to gatunkom kserotermicznym czyli lubiącym słońce 
i ciepło. 

By zmienić ten stan, Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy we 
współpracy z Nadleśnictwem Ustroń i przy akceptacji Urzędu Gminy 
w Goleszowie podjęło lokalną inicjatywę „Modraszki i goryczki potrze-
bują słońca”. Cała akcja toczy się w ramach programu „Działaj w Zielo-
ne” przygotowanego przez Fundację Ekologiczną Arka, a finansowanego 
przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Tytuł inicjatywy wybrano 
nieprzypadkowo. Wyrobiska 
są siedliskiem licznych motyli, 
których modraszek Rebela zaj-
muje poczesne miejsce. Ten niewielki motyl występujący w około 10 miejscach w Polsce objęty 
jest ochroną. Składa jajeczka na pąkach kwiatowych, również chronionej goryczki krzyżowej, ro-
śliny coraz rzadziej spotykanej w wyrobiskach. Dalej larwy kontynuują swój rozwój w gniazdach 
należących do ściśle określonych gatunków mrówek, by w następnym sezonie przepoczwarczyć 
się i już jako dorosłe owady poszukać partnera w celu przedłużenia gatunku. 

Wymienione wyżej organizmy, jak i wiele innych, obecnych na terenie stanowiska dokumen-
tacyjnego „Jasieniowa” zaczęły zanikać ze względu na zarastanie kamieniołomów. Są to często ga-
tunki bardzo rzadko występujące, mające nieliczne stanowiska na całym Pogórzu Cieszyńskim. 
Z roślin w wyrobiskach rośnie m.in. kilka gatunków storczyków, niewielka chroniona paproć 
– podejźrzon księżycowy oraz kuzynka goryczki krzyżowej – goryczuszka orzęsiona.

Wycięcie części drzew i krzewów oraz od-
słonięcie ciepłolubnych muraw pozwoli odbu-
dować populacje tych cennych reprezentantów 
naszej fauny i flory. 

Do tej pory część zaplanowanych prac wy-
konano. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, 
przede wszystkim wysprzątanie ściętych gałęzi 
i krzewów. 

Osoby chcące się zaangażować w tę czynną 
ochronę przyrody prosimy o kontakt mailowy:

tomasz.beczala2016@gmail.com.

Tomasz Beczała, Damian Chmura,  
Bartosz Czader, Tomasz Jonderko

Modraszek Rebeli

Goryczka krzyżowa

Wąwóz Ajsznyt
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Wiosenne porządki
Drodzy Państwo! Przez pewien okres nie pisałem artykułów 

do „Panoramy Goleszowskiej” dotyczących ochrony środowiska 
myśląc, że te, które ukazały się wcześniej, przyniosły pozytyw-
ny skutek.

Niestety, przekonałem się, że nie! Dlatego postanowiłem 
znów napisać kilka słów na ten temat, gdyż dla mnie te sprawy są 
bardzo istotne (tak powinno być dla każdego z nas).

Jesteśmy u progu wiosny i już niedługo rozpoczną się prace 
porządkowe wokół domów i na działkach. Nic by w tym złego 
nie było, gdyby nie fakt, że przy tej okazji czynimy czasem wie-
le zła. Już piszę dlaczego… Otóż w tych pozostałościach roślin, 
głównie liści, zimuje wiele pożytecznych owadów i innych istot 
mających pozytywne znaczenie dla ogrodu i dla nas.

Robimy porządki, wygrabiamy, bo chcemy mieć czysto 
i ładnie. Nieistotne jest wtedy dla nas to, co dzieje się z naszymi 
sprzymierzeńcami – spora ich ilość ma wtedy zakłócony rytm 
rozwojowy lub giną. Dlatego też powinniśmy wszystkie wygrabiny 
przeznaczyć do kompostowania. Przy tej okazji i te istotki, które się 
tam znajdują, mogą bezpiecznie to miejsce opuścić.

Najgorszym, wręcz niedopuszczalnym sposobem pozbycia się 
odpadów, jest ich spalanie. Wtedy je zabijamy. Często słyszę, że przy 
okazji spalania niszczymy też i szkodniki. Otóż nic bardziej mylne-
go! One w postaci jaj i poczwar zimują w różnych szczelinach kory, 
koło pąków itp. czyli unikają śmierci, natomiast zabijani są ich dra-
pieżcy, przez co zwiększa się ilość szkodników (przykład kleszczy, 
meszek i innych).

Nieludzką zasadą jest też fakt, że spalając wybieramy taki kie-
runek wiatru, aby czasem spaliny nie kierowały się na nasz dom. 
Na innych może? A tak naprawdę to spaliny winne kierować się na 
dom właściciela ogrodu i to z otwartymi oknami. Może wtedy zo-
rientowałby się, co czyni?!

A tak naprawdę, to te spaliny nie są obojętne dla środowiska, 
a często muszą je wdychać małe dzieci.

Polecam i gorąco zachęcam, by wszystkie odpady z ogrodów 
przeznaczać do kompostowania. A jaką nagrodę uzyskamy po roku? 
Bardzo dobry, zdrowy i bezpieczny nawóz do wszelakich roślin 
w naszym ogrodzie (tak jest w naturze, której człowiek jeszcze nie 
zakłócił). Wiem, co piszę, bo praktykuję to od kilkudziesięciu lat.

Wielkim nieporozumieniem, a wręcz głupotą jest wypalanie 
traw z wyżej wymienionych powodów, że nie wspomnę już o nie-
bezpieczeństwie dla nas samych.

Pamiętajmy o tym, że wszyscy mamy prawo do zdrowego śro-
dowiska, a ci, którzy o tym zapomnieli, powinni się zreflektować 
i zmienić swoje postępowanie.

Szanowni Państwo, szanujmy się nawzajem! To będzie wszyst-
kim dobrze służyć. Następne zagadnienia w kolejnym numerze „Pa-
noramy”.

Adam Krzywoń
Sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza  

Towarzystwa Miłośników Goleszowa

D o  w y n a j ę c i a

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy na sklep,  

hurtownię, biuro, aptekę, mieszkanie,  

o łącznej powierzchni 84 m2  

w centrum Goleszowa.  

Możliwość wynajmu części. Ogrzewanie, woda, internet 

w czynszu. Przed budynkiem spory parking. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy 

do kontaktu nr tel. 663 164 345  

lub osobistego w siedzibie LKS „Olimpia” Goleszów,  

ul. Grabowa 1 w Goleszowie.
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Dlaczego gimnazjum?
Młody człowiek w wieku 13–16 lat potrzebuje 

wyzwań, zmian, różnego rodzaju bodźców. Musi 
się sprawdzać w wielu dziedzinach, po prostu 
intensywnie się rozwijać. Najlepiej można taki 
etap kształtowania się zaobserwować na tle róż-
norodnej grupy rówieśników, w szerszym gronie. 
To właśnie proponuje gimnazjum ze wszystkimi 
swoimi zaletami, ale też wadami. Zmiana otocze-
nia wyrywa go z rutyny, pewnego „uśpienia”. 

W nowej szkole można inaczej spojrzeć na 
samego siebie, wszystko zacząć od nowa, wiele 
zmienić w sobie i swoim otoczeniu, starać się 
dogonić rówieśników lub stać się jednym z naj-
lepszych. Zasłużyć na stypendium, które otrzy-
mują dwa razy w roku uczniowie ze średnią ocen 
powyżej 4.75 lub zabłysnąć jako najlepszy spor-
towiec. 

Oczywiście, czasami dorastanie wiąże 
się z dużym ryzykiem. Młody człowiek bez 
wsparcia rodziny, szuka przyjaźni i akcepta-
cji w nieodpowiednim towarzystwie można 
zaryzykować stwierdzeniem, że jego dorasta-
nie „idzie w złym kierunku”. Nie pozbywa się 
swoich przyzwyczajeń i złych nawyków, tylko 
jeszcze je pogłębia. Niestety, takie ryzykowne 
zachowania wśród nastolatków też się zda-
rzają i to niezależnie, czy jest to szkoła pod-
stawowa czy gimnazjum. Większość jednak 
upatruje w gimnazjum swojej nowej szansy 
na zmiany i na rozwój. Tym właśnie uczniom 
chcemy pomóc i stwarzamy im ku temu wa-
runki. 

Kształtując młodego człowieka, nale-
ży spojrzeć na wiele aspektów jego życia. 
W naszym gimnazjum staramy się przygo-
tować ofertę dla wszystkich. Dlatego mamy 
różnorodne zajęcia: sekcje sportowe, zespoły 
artystyczne, kółka przedmiotowe. Organizu-
jemy wiele akcji, w których uczniowie mogą 
się realizować. Przygotowujemy paczki na 
Ukrainę, bierzemy czynny udział w WOŚP, 
opiekujemy się zwierzętami w schronisku, 
uczestniczymy w akcji Góra Grosza, odwie-
dzamy przed Świętami Bożego Narodzenia 
wychowanków domu dziecka, opiekujemy 
się pomnikiem pod Grabówką, wyjeżdżamy 
z uczniami klas 3. do muzeum Auschwitz – 
Birkenau, bierzemy udział w akcjach ekolo-
gicznych. Organizujemy wyjazdy do teatru 
i kina na spektakle oraz warsztaty teatralne, 
prowadzimy z uczniami ciekawe projekty na 
poszczególnych przedmiotach. Przy wspar-
ciu finansowym GOPS-u organizujemy dla 
uczniów spektakle profilaktyczne, porusza-
jące tematykę ryzykownych zachowań, nie-
bezpieczeństw czyhających w internecie itp. 
Wyjeżdżamy na klasowe wycieczki, wyprawy 

Uczennice reprezentujące gimnazjum w konkursach przedmiotowych - etap rejonowy

Drużyna biorąca udział w konkursie o tytuł Językowego Omnibusa 2016

Uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach wiedzy biblijnej
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międzynarodowe, wycieczki naukowe na UŚ Wydział Geogra-
fii, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nasi uczniowie 
mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami indywidualnymi 
i drużynowymi.
1.  Kaja Molin (klasa 3b) - tytuł LAUREATA w konkursie na 

esej zorganizowany przez II-letnią Szkołę Nauk Filozoficz-
nych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Esej: 
„Sprawy ludzkie – sprawy Jana Szczepańskiego – moje spra-
wy”.

2.  Weronika Hławiczka (klasa 3c) - II miejsce w powiatowym 
konkursie plastycznym „Zagrożenia zdrowia młodych – do-
palacze!”

3.  Językowy Omnibus 2016 - (konkurs drużynowy w LO w Wi-
śle) – 1 miejsce i tytuł Językowego Omnibusa 2016.

 Drużyna w składzie: Weronika Hławiczka (3c), Natalia Piesz-
ka (3c), Justyna Tomica (3a), Weronika Kafka (3a), Mateusz 
Bracki (3b) i Sebastian Ściskała (3c).

4.  Powiatowe konkursy przedmiotowe – uczennice zakwalifi-
kowały się do etapu rejonowego w Bielsku-Białej: Kaja Molin 
(3b) - język polski, Weronika Hławiczka (3c) - język angiel-
ski, Weronika Gowin (3d) - wiedza o społeczeństwie.

5.  Multitest geograficzny:
 Kaleb Orzechowski (klasa 1a) - laureat 10. miejsca, Gabriela 

Śliwka (klasa 1b) - wyróżnienie.
 Bardzo dobre wyniki w naszej szkole osiągnęli także: 
 klasy pierwsze: Przemysław Konecki (1a), Miłosz Kubasz-

czyk (1b),
 klasy drugie: Klaudia Kwaśniak (2d), Wojciech Kubowicz 

(2b), Monika Lupa (2a), Fryderyk Czempiel (2c),
 klasy trzecie: Jakub Jaksik (3b), Patryk Lipowczan (3b), We-

ronika Hławiczka (3c).
6.  „Języki obce nie są nam obce” - etap szkolny:
 1 miejsce - Weronika Hławiczka (3c),
 2 miejsce - Natalia Pieszka (3c),

Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie w czasie ferii zimowych aktywnego wypoczynku dla dzieci. W tym roku przypadło 
to na pierwszy tydzień, czyli 15–19 lutego. Wtedy to uczestnicy zimowiska mogli skorzystać z licznych atrakcji, które zostały dla nich 
przygotowane. Niestety, w tym roku w okresie naszych spotkań aura zimowa nam nie dopisała, ale i tak spędziliśmy każdy dzień na 
wesoło i z mnóstwem atrakcji. Zimowisko zorganizowane było przez GOPS i SP Goleszów.  

Dzieci uczestniczyły w zabawach sportowych, zręcznościowych, plastycznych i muzycznych. Oprócz różnego rodzaju zabaw na 
terenie szkoły, zostały zorganizowane wyjścia i wy-
jazdy, które urozmaiciły pobyt naszych podopiecz-
nych na zimowisku, a jednocześnie poszerzyły ich 
wiedzę poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych. 
Był bowiem wyjazd do kina w Cieszynie, pieczenie 
kiełbasy na ognisku przy skansenie w Cisownicy 
u państwa Brzezinów, wyjazd na lodowisko w Cie-
szynie, a także wycieczka edukacyjna do Muzeum 
Fauny i Flory w Jaworzu, gdzie uczniowie podziwiali 
środowisko zwierząt wodnych. Tam też odbyliśmy 
krótką wycieczkę po okolicach Jaworza, a następnie 
udaliśmy się podziwiać piękne widoki z Równicy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy organizowali za-
jęcia, a także zapewniali opiekę uczestnikom zimo-
wiska.

Tekst i foto Dorota Wisełka
zdjęcia na stronie 2

Ferie zimowe na wesoło – zimowisko w SP Goleszów

 3 miejsce - Justyna Tomica (3a) i Stanisław Rakowski (2a).
 Etap powiatowy: Weronika Hławiczka i Natalia Pieszka.

Weronika Hławiczka zdobyła 2 miejsce
7.  Finał Konkursu Biblijnego Sola Scriptura odbędzie się 

w Bielsku Białej, a naszymi reprezentantami będą:
 Aneta Macha, Gabriela Śliwka, Karol Raszka, Marcin Mi-

chalik, Przemysław Konecki, Bartłomiej Ostachowski.
 W Ekumenicznym Konkursie Biblijnym „Jonasz” nasze 

gimnazjum w etapie międzyszkolnym reprezentowali:
 Ewa Janik, Marcin Michalik, Marcin Sobótka i Karol Raszka.

Wielu uczniów może realizować się w różnorodnych kon-
kursach i akcjach na terenie szkoły.

W ramach corocznej wigilijki szkolnej w tym roku Samo-
rząd Uczniowski przygotował Szkolny konkurs kolęd, pasto-
rałek i piosenek świątecznych, zaproszono jury składające się 
z instruktorów GOK, inspektora ds. prasy lokalnej i naszych na-
uczycieli.

Zwycięzcy w kategorii klasy:
 1 miejsce – klasa 3c,
 2 miejsce – klasa 1b,
 3 miejsce – klasa 3d.
 Wyróżnienia: klasa 2c i klasa 2d.
 W kategorii soliści i zespoły:
 1 miejsce – Aleksandra Stodolska (3b),
 2 miejsce – Kamila Pońc (1b), Marta Pieczyrak i Agnieszka 

Zawada (1a)
 3 miejsce – Marta Piwowarczyk (1c) i Joanna Zielina (2d).
 Wyróżnienia: Damian Pilch, Oskar Barwicki i Konrad Pro-

fic (2a).
W nowym semestrze czeka nas jeszcze wiele konkursów 

i zawodów sportowych, ale o nich napiszemy w kolejnych nu-
merach „Panoramy”.

Tekst Wicedyrektor Anna Sikora
Foto Weronika Glajc
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25 stycznia 2016 r. w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie odbył się coroczny bal przebierańców. Dzieci wcieliły się w bohate-
rów kultowych bajek oraz filmów. 

Milusińscy bawili się przy dźwiękach znanych przebojów, pełni pozytywnej energii pląsali w parach i korowodach. Z uśmiechem 
na ustach dzieci śpiewały teksty słyszanych hitów, skacząc i klaszcząc z radości.

Animator dodatkowo urozmaicał za-
bawę ciekawymi konkursami, prezentacją 
strojów karnawałowych oraz puszczaniem 
kolorowych baniek. W trakcie zabawy  ser-
wowano słodki poczęstunek zakupiony 
przez rodziców naszych przedszkolaków. 

Była także okazja do zrobienia pamiąt-
kowego, profesjonalnego zdjęcia w stro-
ju karnawałowym.

Szalona zabawa na długo pozostanie 
w pamięci przedszkolaków.

W miesiącu styczniu oraz lutym 
w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie 
zorganizowano jeszcze uroczystości z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Były to niezwykłe 
dni nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla babć i dziadków, pełne uśmiechów, łez, wzruszeń i radości. 

Z tej okazji 21 i 22 stycznia dzieci z grup starszych pod nadzorem wychowawczyń Urszuli Juroszek i Urszuli Kenig przedstawiły 
pięknie przygotowany program artystyczny z elementami gwary, przyśpiewek oraz tańców. Dzieci odgrywały krótkie scenki teatralne 
zawierające fragmenty tradycji ludowych. Po części artystycznej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Kolejne grupy dzieci młodszych przedstawiły program artystyczny pt. „Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są dziadkowie”. 
3 lutego wystąpiły dzieci wychowawczyni Arlety Maly, 4 lutego wychowawczyni Katarzyny Hanzouli oraz 5 lutego wychowaw-

czyni Elżbiety Biegun. 
Program zaaranżowany był w zimowej scenerii. Zawierał wierszyki i piosenki okolicznościowe. Oprócz scenariusza słowno-mu-

zycznego goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnucząt. 
W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Przy dźwiękach 

pop-folkowej ballady dzieci wprowadziły zaproszonych gości w melancholijny nastrój. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 

Dzieci obdarowały swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi drobiazgami.
Arleta Maly

Przedszkole Publiczne w Goleszowie

Początek nowego roku to czas uroczystości i zabaw w na-
szym przedszkolu.

W styczniu nie mogło zabraknąć Święta Babci i Dziadka. 
Zaproszeni goście zgromadzili się w salce parafii ewangelic-
ko-augsburskiej, gdzie mogli podziwiać występy wnuków. 
Przedszkolaki przedstawiły najpierw Jasełka, które dzięki 
dziecięcej radości, pięknym kolędom i wierszykom pozwo-
liły przenieść się ponownie w okres świąteczny. Później były 
piosenki, tańce i wiersze, oczywiście o tych, których wnuki 
bardzo kochają – o dziadkach. Pyszne ciasta upieczone przez 
mamy i prezenty od wnuków umiliły to rodzinne spotkanie.

Następnym ważnym wydarzeniem był Bal Przebierańców, 
który, jak co roku, odbył się w strażnicy OSP Cisownica. I zno-
wu rodzice zaskoczyli nas swoją pomysłowością i poczuciem 
humoru, przebierając siebie i swoje pociechy w piękne, kolo-
rowe stroje. Prowadzący bal – pan Szymon – zabrał wszyst-
kich tym razem do Krainy Piratów. Ciekawe, zabawne kon-
kursy, tańce oraz świetna muzyka zachęcały dzieci i rodziców 
do wspólnej zabawy. Prowadzący z wielkim zaangażowaniem 

Zabawa przedszkolaków

Uroczystości w cisownickim przedszkolu
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prowadził całą imprezę, a dzięki naszym sponsorom, którzy zapewnili liczne atrakcje i niespodzianki oraz rodzicom, którzy pomogli 
w organizacji balu, tegoroczny bal można zaliczyć do bardzo udanych.

Tekst Renata Stanieczek, foto Beata Klimczak

Przedszkolaki z Cisownicy wraz z personelem składają serdeczne podziękowanie  
wszystkim zaangażowanym w organizację balu. Szczególne podziękowania należą się:

Szymonowi Pilchowi, OSP Cisownica, Irenie Wigłasz, Etno-Chacie Topolej, Sylwii Cieślar, Hotelowi Gołębiewski  
w Wiśle i Annie Wnętrzak, Firmie Agrecol, Piekarni Beskidzkiej w Ustroniu, Firmie Mangoo Business Services, Firmie 
Artchem w Ustroniu, Kolei Linowej Czantoria, Firmie „Polanka pod Czantorią”.

29.01.2016 roku dzięgielowskie przedszkolaki z grupy starszej odwiedziły seniorów w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus”. Pod-
czas wizyty dzieci pięknie kolędowały, śpiewając, grając na instrumentach, tańcząc oraz składając życzenia. Fragmenty kilku z nich:

Na szczęście, na zdrowie
Na ten Nowy Rok!
Co by Was nie bolała
Głowa ani bok!

Co byście mleko z mio-
dem pili,
A i czasem pomodlili. 

Byście mieli, co potrzeba,
Za uczynki szli do nieba.
Tak Wam, Boże, daj!

Na miejscu dzieci zostały 
bardzo serdecznie przyjęte. 
Występ wywołał wiele po-
zytywnych emocji i wzru-
szeń. Pozwoliło to seniorom 
choć na chwilę zapomnieć 
o codzienności. Dzieci do 
przedszkola wróciły bogatsze 
o doświadczenia, których nie 
sposób przekazać słowami. 

Najmłodsi – najstarszym, czyli przedszkolaki kolędowały seniorom
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Noworoczne spotkanie seniorów cisownickich

Doświadczenia, które pozwolą im pamię-
tać o miłości i wrażliwości na potrzeby 
innych. Na pożegnanie panie z domu 
opieki obdarowały dzieci słodkościami. 

Wizyta ta na długo zostanie w na-
szej pamięci.

Tekst nauczycielki Oddziału 
przedszkolnego w Dzięgielowie 

Foto Sylwia Chrapek 

„Pamięć o drugim człowieku jest znakiem miłości, szacunku 
i życzliwości”.

Jeszcze w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia 
2015 r. sołtys Karol Macura w imieniu Rady Sołeckiej odwiedził 
120 seniorów zamieszkałych na terenie Cisownicy, złożył im ży-
czenia, wręczając zaproszenia do udziału w uroczystości organi-
zowanej właśnie dla nich.

Spotkanie z seniorami miało miejsce 23 stycznia 2016 r. 
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy.

Obecność na sali osób takich jak Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bo-
gusław Konecki, radna Aleksandra Chmiel, proboszcz miej-
scowej parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Marek Twardzik, 
proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. prałat Adam Drożdż 
laureat Srebrnej Cieszynianki w roku 2015, prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Cisownicy Henryka Szarzec, reprezentująca 
Publiczne Przedszkole w Cisownicy Wioletta Szarzec, redaktor 
naczelna „Panoramy Goleszowskiej” Małgorzata Szteler-Furma-
niuk, prezes OSP w Cisownicy Jarosław Sztwiertnia, kierownik 
Świetlicy Gminnej w Cisownicy Danuta Brańczyk, kierownik 
miejscowego Zespołu „Przocielki” Eugenia Larysz, członkowie 
Rady Sołeckiej w Cisownicy na czele z sołtysem Karolem Macu-
rą, w osobach: Magdalena Samosiuk, Józef Malec, Damian Mar-
col, Stanisław Brzezina, Jan Drózd – świadczyła o randze spo-
tkania.

Sołtys Karol Macura w ciepłych słowach przywitał wszyst-
kich obecnych, akcentując radość z obecności seniorów, którzy 
przyjęli zaproszenie.

W wystąpieniach gości skierowanych do seniorów wy-
brzmiewały słowa życzeń: zdrowia, błogosławieństwa i opieki 
Bożej na każdy dzień, życzliwości ludzkiej, doświadczania do-
broci, miłości bliskich, długich lat życia w radości, dobrej kon-
dycji przy sprzyjającym szczęściu i pomyślności.

Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki 
oprócz życzeń skierował nasze myśli ku tym, których już nie ma 
wśród nas, a ich dokonania ułatwiają nam dziś życie.

Część artystyczną wypełnił radosny śpiew kolęd oraz pieśni 
regionalnych w wykonaniu zespołu „Przocielki” z oprawą mu-
zyczną akordeonistki Urszuli Kenig pod kierownictwem Eugenii 
Larysz. 

Z wierszami tematycznie związanymi z nastaniem roku 2016 
i zabawnymi powiastkami wystapiła niestrudzona poetka Hele-
na Wróbel, ubrana tradycyjnie  w strój cieszyński.

Dużo radości dostarczył seniorom także występ kółka gwa-
rowego „Utropki” działającego przy Świetlicy Gminnej w Cisow-
nicy. Wykonawcy odtworzyli dawne, wiejskie powinszowania 
kolędnicze. W obrazach scenicznych przypomnieli zapomniane 
tradycje świąteczne. W humorystyczny sposób pokazali, jak se-
niorzy mogą ułatwiać sobie życie. Do występu tych młodych wy-
konawców przygotowała opiekunka Danuta Brańczyk.

Sołtys Karol Macura będący konferansjerem i gospodarzem, 
swoimi anegdotami wytworzył klimat swojskości i luzu. . Nie za-
brakło wspólnego śpiewu pieśni. m.in. „Ojcowski dom”, „Szumi 
jawor, szumi”.

Na jakość przeżyć wpływał wystrój sali, pięknie nakryte sto-
ły, pełne jedzenia, napojów i owoców.

Sołtys wzniósł także noworoczny toast za pomyślność 
wszystkich uczestników spotkania. Impreza była dowodem na 
to, że istnieje jeszcze staropolska gościnność. Do tego przyczyni-
ły się pracujące w kuchni panie.

Każdy z uczestników otrzymał upominek, który wręczali 
radna gminy Aleksandra Chmiel z członkiem Rady Sołeckiej 
Damianem Marcolem.

Swój udział w przygotowaniach popołudnia dla seniorów 
mieli także radni Rady Sołeckiej wsi Cisownica.

Sołtys zaznaczył, że szczególne słowa uznania należą 
się sponsorom.

Seniorzy dziękowali za mile spędzony czas, okazję do spo-
tkania i możliwość rozmowy z osobami, z którymi nie mają kon-
taktu na co dzień.

Miłym i serdecznym gestem sołtysa było zaproponowanie 
przez niego pomocy w odwiezieniu do domów tych seniorów, 
którzy w godzinach wieczornych musieliby wracać pieszo.

Pamięć o seniorach w Cisownicy ma swoją wieloletnią tra-
dycję. W minionych latach zmieniali się tylko inicjatorzy oraz 
organizatorzy tych spotkań.

Seniorka uczestnicząca w spotkaniu
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Wszystkim sponsorom spotkania oraz paniom przygotowu-
jącym posiłek dla seniorów serdecznie dziękują 

    sołtys oraz Rada Sołecka.
Sponsorzy:

„Ustronianka” – M. Bożek,
„Delicje” w Ustroniu – U. Skawa,
„Joter” B. R. Pniok,
JY. Poland Sp. z o.o.,
Z.H.U. J. Malec,
„Polo” J. Poloczek,
„Ogrostyl” S. K. Kowala,
„Colet” D. Sikora,
„Avan” M. Sikora,
„Bramstyl” K. Gogółka,
Studnie Głębinowe B. C. W. M. Wapienik,
„Raj” Przetwórstwo mięsne,
Restauracja „Pod Tułem”,
Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc w Cieszynie  
Sklep nr 17 w Cisownicy,
Sklepy spożywcze I. Wigłasz,
Piekarnia Beskidzka K. Podżorski,
Apartamenty B. Jarząbkiewicz,
Kamieniarstwo „Anko” P. Kowalski,
Mechanika Pojazdowa P. Sikora,
Mechanika Pojazdowa M. Stokłosa,
Mechanika Pojazdowa P. Grochal,
Budownictwo K. Plinta,
Budownictwo Cz. Drózd,
OSP Cisownica,
Izba Regionalna „U Brzezinów”,
sponsor indywidualny E. Czudek,
Radna Aleksandra Chmiel,
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki,
dobrowolna składka osób mieszkających przy ulicy J. Ożany,
Państwo Siciarzowie,
Państwo Plintowie,
Pani Wawak,
Pan Florczak,
Państwo Czekalscy i Polokowie,
Państwo Chwastkowie.
Sponsor indywidualny Piotr Betscher.
Panie przygotowujące posiłek:
Halina Raszka, Wanda Gojniczek, Janina Godek,  
Maria Wnętrzak, Barbara Raszka.

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

         Winsz noworoczny

W tym Nowym Roku 2016, tym, kiery nom Pon Bóg raczył dać
chcymy Wóm też, drodzy seniorzi powinszować.
Aby Wóm w tym roku niczego nie chybiało.
W kapsie przibywało, a roków łubywało.
Byście zdrowi dobre mieli, abyście po dochtora jeździć nie musieli.
Żeby Pón Bóg nad Wami czuwoł we dnie i w nocy
a jak beje trzeja, łudzielił pumocy.
Aby Wóm słóneczko dycki świyciło,
a w chałpie było spokojnie, ciepło i miło.
Niech zły los dómy Wasze łomijo,
a szczyńsci i dobrobyt sprzyjo.
Niech ziymeczka chlebiczek Wóm dowo.
a Wy go w poszanowaniu i zgodzie spożywejcie zdrowo.
Aby w naszej wiosce żyło sie dobrze, wszyscy ło to dbejmy,
jak beje trzeja jedyn drugimu rynke podejmy.

W ludzkim sumiyniu tak to wyrzeźnione:
jak życzysz bliźnimu i ty mosz życzóne.
Jak ni ma łu ludzi zwady, a je miłowani,
lepsze na swoji ziymi mają bytowani.
W blokach i pod chłopskóm strzechóm
niech młode pokolyni będzie nom pociechóm.
Pomysłów dobrych tym, co rzóndy sprawujóm,
a życzliwości i zgody tym, co ji wykonujóm.
Aby nóm też nie chybiało wzajymnej miłości,
jak w niebie Aniołóm śpiywu i radości.
Niech tyn rok 2016 wniesie pod rodzinne strzechy
wiele błogosławiyństwa Bożego i wiele pociechy.
Amyn.

Helena Wróbel z Cisownicy
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Spotkanie seniorów w Bażanowicach
9 stycznia br. seniorzy z Bażanowic zebrali 

się w sali OSP, by pobyć ze sobą chociaż krót-
ką chwilę. Organizowanie tego typu spotkań 
jest już tradycją naszej wsi. W tym roku na 
uroczystość zaproszono część orkiestry dę-
tej, która działa pod nazwą „Goleszów Band”. 
Przed obiadem można było usłyszeć w ich wy-
konaniu kolędy, które zachęciły uczestników 
do wspólnego śpiewania. Po smacznym posił-
ku orkiestra zagrała rytmy do tańca. Korzy-
stając z tej okazji seniorzy wyszli tanecznym 
krokiem na parkiet.

Spotkanie to swoją obecnością zaszczycili 
przedstawiciele władz gminnych w osobach: 
wójt Krzysztof Glajcar oraz przewodniczący 
rady Bogusław Konecki. W spotkaniu uczest-
niczyli również duchowni ks. proboszcz Ja-
nusz Sikora i ks. Jarosław Krutak. 

Za pomoc w organizacji tej imprezy dzię-
kuję: OSP Bażanowice, paniom z KGW, Stowarzyszeniu Miłośników Bażanowic oraz Stowarzyszeniu „Dzieci Stalmacha” za wykona-
nie pięknych zaproszeń. 

Dziękuję również sponsorom: Restauracja „MARLIN” - Mariusz Lachendro, POLMARKET - Lucyna Bodak, ANWIX - Wiesław 
Szostek, ALUPROJEKT - Bogusław Podżorski, STOLAL - Marcin Siedlok, SADMET - Tomasz Ciapka.

Sołtys Bażanowic Jan Polok

KOnKurs na studenCKie praCe nauKOWe
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła konkurs na studenckie 
prace naukowe poświęcone tematyce wyborczej, stanowiący 
jeden z punktów obchodów 25-lecia demokratycznego prawa 

wyborczego i organów wyborczych w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są 
na www.pkw.gov.pl 

Termin składania prac mija 30 kwietnia 2016 r.
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O Jędrzeju Hławiczce…
W środę, 3 lutego br., w kaplicy Domu Sióstr Diakonatu „Eben-

-Ezer” miało miejsce ciekawe spotkanie zorganizowane przez ks. pro-
boszcza Marka Londzina, który wprowadził zebranych w tematykę. 
Z prelekcją wystąpił prof. Andrzej Hławiczka, prezentując sylwetkę 
swego dziadka - Jędrzeja Hławiczki.

Usłyszeliśmy wykład zatytułowany „Portret Jędrzeja Hławicz-
ki (1866-1914) – polskiego nauczyciela, wychowawcy młodzieży, 
społecznika, muzykologa, organisty, etnografa, 
chórmistrza, zbieracza pieśni ludowych”. Był on 
wzbogacony prezentacją multimedialną. Mottem 
spotkania był List do Hebrajczyków 13.7: Pamię-
tajcie na wodzów waszych, którzy głosili wam Sło-
wo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladuj-
cie wiarę ich.

Jędrzej Hławiczka urodził się w 1866 r. 
w Dzięgielowie w rodzinie chłopskiej. Do Szkoły 
Ludowej uczęszczał w Puńcowie. Dalej kształcił 
się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, 
które ukończył w 1886 r. Wykształcenie muzycz-
ne uzyskał na kursach Konserwatorium Muzycz-
nego w Lipsku. Jako młody 20-letni nauczyciel 
rozpoczął pracę w Ewangelickiej Szkole Ludowej 
w Ustroniu. W Ustroniu był także organistą oraz 
założył w 1898 r. chór kościelny. 

W 1899 r. zamieszkał wraz z rodziną w cie-
szyńskiej „pajcie” (dawna szkoła ewangelicka). 
Okres życia w Cieszynie należał do najbardziej 
owocnych i aktywnych etapów jego życia. Był współzałożycielem 
Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej, na którego spotkaniach 
odbywały się między innymi próby jednego z pierwszych czterogło-
sowych chórów kościelnych na Śląsku Cieszyńskim. Wraz z żoną byli 
współzałożycielami (również ks. senior Karol Kulisz, dzięgielowia-
nin) Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie, ruchu przebudzenia 
duchowego w ramach Kościoła Ewangelickiego na Śląsku Cieszyń-
skim. Był autorem wielu śpiewników. 

Słuchacze prelekcji mogli zapoznać się z tytułami wydawnictw 
cieszyńskiego pioniera w zakresie ewangelickiego muzykowania 
(zbiory pieśni i śpiewniki), kompozytora własnych utworów muzycz-

nych. W Cieszynie pracował w trzech szkołach i od 1911 r. jako pro-
fesor muzyki w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie Bobrku.

Prof. Andrzej Hławiczka przedstawił zebranym jego wizerunek 
jako młodego człowieka z licznymi pasjami (poza muzycznymi)., bo 
jego dziadek był również: 
– pionierem w zakresie zbieractwa i gromadzenia pieśni ludowych,

– społecznikiem występującym z licznymi prelekcjami popularyza-
torskimi dla okolicznych wspólnot ewangelickich wokół Cieszyna, 

– miłośnikiem przyrody, gór i turystyki (kiedy w Cieszynie 
w 1909 r. zakładano PTT „Beskid”, wśród jego założycieli był tak-
że Jędrzej Hławiczka),

– organizatorem wieczorków ewangelickich Społeczności Chrze-
ścijańskiej w sali Domu Narodowego (kiedy uczestnicy wieczor-

ków już się tam nie mieścili, przeniesiono je do sali gimnastycznej 
im. Hassewicza, największej w ówczesnym Cieszynie).
Niezwykle bogate i aktywne życie pedagoga, troskliwego opieku-

na i przyjaciela młodzieży, zostało tragicznie przerwane przez nie-
zrównoważonego, wydalonego ze szkoły ucznia. W lipcu 1914 r. w ak-
cie nieuzasadnionej zemsty zastrzelił swego pedagoga. Na pogrzebie 
żegnało go około 8 tysięcy osób. Dzięki zebranej dokumentacji prof. 
Andrzej Hławiczka przedstawił odnotowane we wspomnieniach 
i materiałach pośmiertne wyrazy szacunku, złożone przez środowiska 
nauczycielskie, muzyków oraz krąg ewangelickich działaczy.

Korzystając z licznych wspomnień rodzinnych, prelegent przed-
stawił słuchaczom zarówno portret wspaniałego męża i ojca pięciu 
synów, ujmującą polskością atmosferę domu rodzinnego żony Ewy 
(córki Jerzego Cieńciały), jak też gościnność i otwartość domu pań-
stwa Hławiczków.

Jędrzej Hławiczka pozostawił pięciu synów, spośród których naj-
starszy Karol objął po ojcu naukę śpiewu i muzyki w Seminarium 
Nauczycielskim w Cieszynie i kontynuował jego działalność na polu 
upowszechniania pieśni polskiej na Śląsku. Najmłodszy Adam został 
duchownym i był pierwszym powojennym proboszczem parafii kato-
wickiej. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Domu Opieki „Emaus”.

Ciekawe i dostarczające wielu wrażeń spotkanie wzbogacone zo-
stało ponadto wykonaniem kilku pieśni skomponowanych przez Ję-
drzeja Hławiczkę, które zaprezentowała wnuczka muzyka, dr Danuta 
Kwiatkowska, z kwartetem chórzystów chóru przy parafii ewangelic-
kiej w Katowicach.

Na zakończenie można było obejrzeć opublikowaną księgę po-
święconą pamięci Jędrzeja Hławiczki, będącą rozszerzoną wersją pre-
zentacji.

Spotkanie pozwoliło szczegółowo zapoznać się z sylwetką wspa-
niałego muzyka, człowieka głębokiej wiary, oddanego rodzinie i cie-
szyńskiej społeczności – rodem z Dzięgielowa.

Uczestniczka spotkania L. Cz. 

Podczas wykładu

Część prelekcji multimedialnej 
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Kolejny już wieczór poezji goleszowskiego poety Pawła Małysza 
odbył się w Gościńcu Zamkowym w Kończycach Małych. Spotkanie 
miało miejsce w czwartek, 11 lutego br. 

Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kończycach Małych. Wieczór został otwarty 
setem wierszy na temat idola sportowego poety – Adama Małysza. 
Przypomnijmy, że to właśnie sukcesy naszego rodaka zainspirowały 
Pawła Małysza do tworzenia poezji. 

W dalszej części spotkania recytowane były wiersze o różno-
rodnej tematyce dotyczącej m.in: gminnych wydarzeń, warunków 
pogodowych, a także ważnych osobistości, np. osoby papieża Jana 
Pawła II. Recytowana poezja Pawła Małysza zrobiła na publiczności 
ogromne wrażenie. O podkład muzyczny zadbał Artur Papierski, a w 
przerwach piękną grą na akordeonie czas umilała słuchaczom Irena 
Mencner. Wieczorek poetycki spotkał się z ogromnym zainteresowa-
niem. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca. W wydarzeniu udział wzięło wielu znaczących gości, wśród nich była także Mistrzyni 
Europy w łucznictwie Anna Stanieczek, reprezentująca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik ’’ z Goleszowa. Ze wzruszeniem wysłuchała 
wiersza o swoich sukcesach, o których opowiedziała zgromadzonym w dalszej części poetyckiego wieczorku. Swoją obecnością zaszczycili 
spotkanie także dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie i Zebrzydowicach oraz sołtys Marklowic Górnych. Spotkanie upłynęło 
w bardzo miłej atmosferze przy kawie, herbacie oraz słodkim poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW w Kończycach Małych. 

Kinga Pindur

Wieczór poezji Pawła Małysza

Po pięciu latach, 30 stycznia 2016 r., w tutejszej remizie przeprowa-
dzono kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Godziszowie. Frekwencja dopisała, a spośród zapro-
szonych gości udział wzięli Prezes i Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP 
druhowie Jan Szczuka i Zbigniew Wacławik, a także sołtys Godziszowa 
Łukasz Żebrowski oraz Kazimierz Wisełka. 

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2015 przedstawił ustę-
pujący prezes Bogusław Bolek. Znalazły się tam informacje na temat 
składu osobowego jednostki, finansów oraz proponowanych przedsię-
wzięć na przyszłość. Załoga tutejszej OSP liczy sobie 43 członków i 9 
członków wspierających. Wśród wielu liczb dotyczących finansów znala-
zły się i te, które dotyczyły dofinansowania z budżetu gminy, nagrody za 
zajęcie III miejsca w Gminnych Zawodach Pożarniczych oraz darowizn 
mieszkańców na rzecz poprawy zdolności bojowej naszej jednostki. 

Wśród wielu planów, które proponował ustępujący zarząd, na rok 
2015 znalazły się m. in. zakup kilku mundurów dla nowych członków, 
zakup sprzętu dla drużyny młodzieżowej, wyposażenie górnej salki 
w klimatyzację, doposażenie kuchni w niezbędne urządzenia oraz pro-
wadzenie remontów na zarządzanym terenie. 

Dokonano też dwóch zmian w statucie jednostki, które umożliwiają 
powołanie drużyny młodzieżowej oraz współpracę z innymi jednostkami i organizacjami. Podczas zebrania zostały wybrane nie-
zbędne komisje do prawidłowego przeprowadzenia obrad. Ustępujący zarząd zaproponował 8 osób do nowego składu, z sali padły 
dwie dodatkowe propozycje. Ustalono, że zostaną przeprowadzone wybory tajne. O godz. 19.50 przewodniczący Komisji Mandato-
wej druh Bogdan Krupa podał jej wyniki, po czym nowo wybrany zarząd oraz członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do podziału  
funkcji i zadań pomiędzy siebie. 

Prezesem wybrany został druh Sławomir Gaszek, naczelnikiem jednostki, a zarazem zastępcą prezesa wybrano Grzegorza Szal-
bóta, zastępcą naczelnika został Mariusz Sobczyk, skarbnikiem Bogusław Bolek, sekretarzem Wojciech Herzyk, kronikarzem Marcin 
Pinkas, a gospodarzem Tomasz Niemczyk. 

W skład zarządu weszli ponadto Marek Habarta i Piotr Rańda. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli druh Karol Czermak 
jako przewodniczący, Sławomir Żmija – sekretarz oraz członkowie – druh Rafał Niemiec i Artur Górniak. Wybrano też dwóch przed-
stawicieli do Zarządu Gminnego OSP w Goleszowie w osobach: prezesa OSP druha Sławomira Gaszka i skarbnika druha Bogusława 
Bolka. Zaś na delegatów na Zjazd Gminny OSP w Goleszowie wybrano prezesa Sławomira Gaszka, skarbnika Bogusława Bolka i na-
czelnika Grzegorza Szalbóta. Pomimo że zebranie prowadzone było nadzwyczaj sprawnie, zakończone zostało około godziny 21.00. 
Nowo wybranemu prezesowi i naczelnikowi oraz pozostałym członkom zarządu życzymy udanej współpracy oraz współdziałania 
z pozostałymi organizacjami dla dobra całej gminy i mieszkańców Godziszowa. 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka 

Jako pierwszy gratulacje nowo wybranemu Prezesowi OSP Godziszów  
składa sołtys Łukasz Żebrowski

W Godziszowie po walnym
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„Błękitny Krzyż” w Dzięgielowie
Organizacja ta ma swoją siedzibę w Dzięgielowie przy ulicy 

Targoniny 71, pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie Służby Ratow-
niczej Błękitnego Krzyża w RP.

Obecnie liczy ok. 40 członków i prawie tyle samo sympaty-
ków. Jako stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Re-
jestrze Sądowym w Bielsku-Białej. Posiada zarząd i statut, który 
określa prawa, obowiązki, ale i zadania. Głównym celem jest 
ratowanie osób, które mają problem z alkoholem lub są od nie-
go uzależnione.

W rozmowie z prezesem stowarzyszenia, Janem Szarcem, 
słyszymy: Podstawą naszej działalności jest głoszenie Słowa Bo-
żego, Ewangelii Świętej przez moc Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak 
kiedyś Pan Jezus leczył i uzdrawiał wszelkie choroby, tak i dzisiaj 
może, i to czyni! Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam i na 
wieki (Hbr 13,8). Nasza działalność jest ponadwyznaniowa (taki 
mamy zapis w statucie), nie podlegamy pod żaden kościół, nie je-
steśmy też jakąś zwodniczą sektą. 

Wszyscy członkowie „Błękitnego Krzyża w swoich miejscowo-
ściach należą do różnych kościołów czy zborów. Nasze nauczanie 
oparte jest wyłącznie na Słowie Bożym. Nasze hasło-słowo prze-
wodnie brzmi: „Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolny-
mi będziecie” (Jan 8,36). 

Nasza działalność skupia się na organizowaniu spotkań w na-
szej siedzibie. W każdą trzecią niedzielę miesiąca odbywa się spo-
tkanie, które nazywamy „Ewangelizacją miesięczną”, a w między-
czasie szukamy kontaktów z osobami potrzebującymi pomocy, 
starając się z nimi porozmawiać, zachęcić i zaprosić do nas. Nie 
jest to jednak takie łatwe. Często natrafiamy na zdecydowaną 
odmowę. Bywa i tak, że ci, których zapraszamy, obiecują przyjść, 
ale ostatecznie się nie zjawiają. I tym samym nie ma tych, którzy 
mogliby być uwolnieni. Jest to naszym wielkim zmartwieniem. To 

Lustrując gospodarczym okiem otoczenie swojego domu, Helena Bu-
jok, skarbnik TMZG, zauważyła piękne wyrastające na łączce w ogródku 
cztery niezwykłej urody grzybki. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie to, że kalendarz wskazywał 30 stycznia 2016 r. Po naradzie z innymi 
członkami Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej uznano, że okazy to prawdo-
podobnie zimówka aksamitna. Grzyby te żółtopomarańczowe, pomarań-
czowe lub żółtobrązowe rosną na podkładzie pochodzenia drzewnego od 
października do grudnia, prawie zawsze kępkami. Jeżeli zima nie jest ostra, 
rosną aż do marca. Nadają się do zup i marynowania. W niektórych rejo-
nach chętnie zbierane, bo rosną w zimie. Praktycznie nie do pomylenia 
z innymi grzybami, co najwyżej można brać pod uwagę tylko niektóre ga-
tunki maślanek lub łuszczaka zmiennego.

Albin Klimczak

kładzie cień na naszą pracę, a tym bardziej niepokoi, iż widzimy,  
jak wielu jest tych, którzy nadużywają alkoholu w naszej miej-
scowości i gminie. Widzimy również, jakie niszczące skutki niesie 
to dla nich samych i ich rodzin. Dlatego uważamy, że działalność 
„Błękitnego Krzyża” jest jak najbardziej potrzebna i mimo wszyst-
ko będziemy dalej tę pracę wykonywać. Chcielibyśmy również za-
chęcić i zaprosić do współpracy wszystkich, którym leży na sercu 
ten problem. W „Błękitnym Krzyżu” przyświeca od dawna hasło 
„Pomóżcie pomagać”. 

Pomagać można na różne sposoby: poprzez rozmowę, zachę-
canie czy też przyprowadzanie osób na nasze comiesięczne spotka-
nia lub po prostu wskazanie osoby, która tej pomocy potrzebuje. 
Każdy może przyjść, żeby czegoś więcej się dowiedzieć, zobaczyć, 
nauczyć. Można również skontaktować się telefonicznie. Apostoł 
Jakub pisze: „Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się 
grzechu” (Jk 4,17). 

Nasze spotkania są podobne do nabożeństw w kościołach: 
śpiewamy pieśni, modlimy się, mamy kazania i wykład Słowa Bo-
żego, po którym każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami. 
W trakcie spotkania mamy półgodzinną przerwę na kawę, ciastko 
i luźne rozmowy. Po przerwie jest druga część, bardziej ewangeli-
zacyjna. Całość trwa od godz. 9.00 do 12.30. 

W minionym roku obchodziliśmy 40-lecie naszej działalno-
ści. Z tej okazji była wydana broszura - biuletyn okolicznościowy, 
w którym jest szczegółowo opisana nasza praca i poszczególne jej 
etapy. W szczególności jej początki, kiedy to na każdym takim spo-
tkaniu alkoholicy się nawracali i byli uwolnieni. 

Modlimy i pokładamy w Bogu nadzieję, że dożyjemy czasów, 
kiedy alkoholicy doznają wolności i zbawienia. Zapraszamy do 
współpracy!”. 

Kontakt tel. 33 8527 631. 
Redakcja

Zimowe anomalie

To kolejna pozytywna zmiana na scenie Godziszowa. Wybory w tutejszym OSP, 
o czym piszę w oddzielnym artykule, zaowocowały wieloma pomysłami, któ-
re mają doprowadzić do jeszcze mocniejszej integracji naszego społeczeństwa. 
Jednym z nich jest założenie profilu na Facebooku – OSP Godziszów. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatnia taka zmiana w Godziszowie. Pomysłodawcom i twór-
com profilu życzymy sukcesów w rozwoju atrakcyjności naszej miejscowości, 
a naszym gościom miłych wrażeń podczas przebywania na tej stronie. 

Kazimierz Wisełka

OSP Godziszów na Facebooku
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Ekolodzy wśród dzieci i pensjonariuszy domu opieki
Długoletni, obecnie honorowy prezes Towarzystwa Miłośni-

ków Ogrodnictwa w Cieszynie, założyciel Sekcji Ekologiczno-
-Ogrodniczej działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Goleszowskiej - Adam Krzywoń - zainteresował się sporym po-
letkiem uprawy lawendy w pobliżu tzw. Zameczku w Bażanowi-
cach. Budynek ten wraz z przyległymi zabudowaniami oraz sporą 
powierzchnią ziemi ornej został przekazany Polskiemu Stowarzy-
szeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cie-
szynie. 

Powierzchnia 36 arów wiosną została przygotowana pod wy-
kopanie grzęd, gdzie posadzona została lawenda. Prace rolne wy-
konali podopieczni PSOUU Koło w Cieszynie, ich rodzice oraz 
wolontariusze. Akcja ta to zaczątek tworzenia ogrodu sensorycz-
nego (terapeutycznego), który będzie miejscem terapii i rehabi-

litacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ten ma charakter 
rozwojowy i w przyszłości prócz lawendy znajdziemy tam też zioła takie jak: 
mięta, bazylia, lubczyk, tymianek, pietruszka oraz rozmaryn.  

Adam Krzywoń wraz Albinem Klimczakiem postanowili nawiązać kon-
takt z dyrekcją ośrodka. Po zapoznaniu się z dziećmi i zwiedzeniu ośrodka 
w Cieszynie postanowiono, że obecna pomoc będzie polegała na pokazie 
zdjęć, slajdów oraz filmów o tematyce dającej możliwość poznania piękna 
przyrody. 

13 stycznia i 11 lutego odbyły się dwa spotkania, podczas których wyświe-
tlono film „Piękno natury”, a także zestaw slajdów dotyczący kwiatów i ogro-

dów, by przybliżyć dzieciom piękno architektury i żywą 
przyrodę. Na tym pasjonaci nie poprzestali.

W tym czasie 20 stycznia w dzięgielowskim Domu 
Opieki „Emaus” wyświetlili dla pensjonariuszy prelekcje 
audiowizualne pt. „Majowe piękno ogrodów”, „Podróż na 
górę Synaj” oraz historię klasztoru św. Katarzyny w Synaju  
– miejsce cudu gorejącego krzaku. Również i tutaj ustalono 
następne terminy spotkań.

Na kolejnych pokazach prócz tematyki ogrodniczej Al-
bin Klimczak przedstawiał krajobrazy tureckiej Kapadocji, 
Pamukale i Hierapolis. Spotkania odbywały się 12 i 16 lutego 
w budynkach Domu Opieki „Emaus”.

Tych dwóch ekologów, propagatorów piękna przyrody, zagorzałych przeciwników jej niszczenia, poszerza swoją działalność, planując kolej-
ne spotkania. „Myślimy, że w ten sposób zostanie, chociażby w niewielkim procencie, urozmaicone niełatwe życie podopiecznych” - twierdzą. 

Gratulujemy pomysłu!
Redakcja

Kiedy w sobotę 30 stycznia 2016 r. po zakończeniu Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Godziszowie rozchodziliśmy się do domów, nikt nie spo-
dziewał się, że tydzień później przypadnie nam na miejscowym 
cmentarzu po raz ostatni pożegnać jednego z uczestników tego ze-
brania. Był wśród nas, żył problemami sołectwa, a przede wszyst-
kim miejscowej straży, którą uwielbiał, a może nawet i kochał. Dla 
jej rozwoju poświęcał swój wolny czas, pracę i wiedzę, którą zdo-
bywał w minionych latach, szlifując swój kunszt strażacki. 

Druh Stanisław Herzyk wywodzący się z rodziny, gdzie kul-
tywowano tradycje strażackie, wstąpił do Młodzieżowej Druży-

ny Pożarniczej OSP Kuźnia-Ustroń w roku 1965. Z chwilą uru-
chomienia Wydziału Matrycowni Kuźni Skoczów, w roku 1967, 
na jej terenie powstał pododdział OSP Kuźni-Ustroń w Skoczo-
wie, a w jej szeregach odnalazł swoje miejsce na długie lata druh 
Stanisław Herzyk, ocierając się o kolejne szczeble w hierarchii 
strażackiej. 

W roku 1971 został mechanikiem, a w 1978 członkiem za-
rządu tejże jednostki. W tym samym roku jako chorąży pocz-
tu sztandarowego wziął udział w uroczystościach związanych 
z przekazaniem ufundowanego sztandaru tej jednostce. W la-
tach 1986 do 2002 pełnił obowiązki zastępcy naczelnika, a w la-

W Godziszowie pożegnano naczelnika
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Plan pracy „Ślimoków”
Na podstawie pomysłów i sugestii zarządu i członków koła 

oraz innych osób przygotowano projekt planu pracy oraz wy-
cieczek.

Wśród propozycji wycieczek znalazły się oferty:
-   sekcja turystyki górskiej planuje wycieczki w Beskidzie 

Śląskim i Śląsko-Morawskim, Beskidzie Żywieckim, Beski-
dzie Wyspowym i Niskim, Górach Świętokrzyskich, Jesioni-
kach, Tatrach, Górach Choczańskich oraz w Wielkiej Fatrze. 
W październiku odbędzie się tradycyjny XIII Międzynaro-
dowy Marsz Turystyczny do pomnika pod Małą Czantorią, 

-  sekcja krajoznawcza planuje wycieczki objazdowe, trady-
cyjny kulig rodzinny, udział w Międzynarodowych Targach 
Turystycznych „Globalnie” w Katowicach połączony ze 
zwiedzaniem Muzeum Śląskiego. Następnie wiosną planu-
jemy wyjazd w Morawski Kras z Jaskinią Punkevny (Maco-
cha) oraz udział w Międzynarodowych Targach Kwiatowych 
„Flora” w Ołomuńcu. Kolejnym wyjazdem będzie wycieczka 
do Doliny Demianowskiej i Liptowskiego Mikulasza. Z oka-
zji Dnia Dziecka odwiedzimy ogród zoologiczny w Ostra-
wie. Kolejną wycieczką jest trzydniowy wyjazd w Góry 
Świętokrzyskie. W lipcu planujemy wycieczkę kolejową do 
Bańskiej Bystrzycy. W sierpniu odwiedzimy dolinę Mora-
wy z zamkiem Buchlovice, Velehradem oraz Holeszowem. 
Główną wycieczką roku będzie wyjazd na Warmię i Mazury. 
To pięciodniowa wycieczka, podczas której poznamy Olsz-
tyn, Kętrzyn, Mrągowo, Lidzbark Warmiński i Frombork. 
Jesienią pojedziemy do Częstochowy, do Muzeum Zapałek 
oraz do muzeum na Jasnej Górze. Sezon zakończymy, zwie-
dzając Kopalnię Soli w Wieliczce,

-  sekcja kolarska pragnie brać czynny udział w Rodzinnych 
Rajdach Rowerowych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz 
przeprowadzić wycieczki zgodnie z własnym programem, 
który będzie dostępny na stronie internetowej,

-  sekcja młodzieżowa w roku 2016 popro-
wadzi osobne wycieczki głównie w trzecią 
sobotę miesiąca zgodnie z programem wewnętrznym sek-
cji. Chcemy w dalszym ciągu organizować Młodzieżowy 
Rajd Turystyczny,

-  sekcja fotograficzna planuje wykonywanie corocznej do-
kumentacji fotograficznej i filmowej. 

Propozycją dodatkową jest utworzenie sekcji motorowej, 
kierowanej przez Jerzego Mrógałę, która zajmie się organizacją 
wycieczek motorowych.

Zmiany w organizowaniu dodatkowych wycieczek. 
Dotychczas poza planem pracy w wolne terminy organizo-

wane były również wycieczki dodatkowe, w których jeżeli wzię-
ło udział przynajmniej trzech członków naszego koła PTTK, 
zostawały one automatycznie dołączone do statystyki. Od przy-
szłego roku, by włączyć takie do naszej działalności, muszą one 
stać się wycieczkami ogólnodostępnymi, czyli po uprzednim 
ogłoszeniu. Mam nadzieję, że ułatwi to korzystanie z dodatko-
wej oferty w przypadku wolnych miejsc. 

Współpraca z Oddziałem PTTK w Cieszynie
W miarę możliwości, chcemy wesprzeć remonty bieżące 

schronu PTTK na Kamiennym w Wiśle, poprzez pomoc fizycz-
ną oraz finansową.   

Życzę wszystkim członkom i sympatykom koła wielu wra-
żeń na szlakach turystycznych z kołem PTTK „ŚLIMOKI” 
w 2016 roku.

Zenon Sobczyk

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej 
www.pttk-slimoki.cba.pl, szczegółowe informacje  
na profilu FB lub pod numerem tel. (33) 85 85 866  

(prezes), (33) 85 27 241 (z-ca prezesa)

tach 2002 do jej rozwiązania w roku 2006 był jej naczelnikiem. Od lutego 2009 r. został 
naczelnikiem OSP w Godziszowie. 

Przez okres działalności w tutejszej jednostce przeniósł zdobyte poprzednio do-
świadczenie, doprowadzając w wielu dziedzinach do wspaniałych rezultatów. Tutejsza 
drużyna we współzawodnictwie gminnym OSP zaczęła zdobywać coraz wyższe miejsca, 
dwukrotnie zwyciężając w ostatnich latach w zawodach sportowo-pożarniczych gminy 
Goleszów. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu doprowadził do remontu samochodu bojowego, 
który w krótkim okresie, 28 października 2010 r., zajął godne miejsce w remizie po wy-
służonym Żuku. Wiele czasu poświęcił na postawienie wiaty gospodarczej koło tutejszej 
remizy. Był organizatorem i animatorem reprezentowania godziszowskiej społeczności 
podczas dożynek gminnych i różnego rodzaju uroczystości na terenie sołectwa. Posiada-
jąc w sobie „zaszczepione” misje strażackie, wielką wagę przywiązywał do tradycji i god-
nego prezentowania każdej jednostki OSP w różnego rodzaju uroczystościach. Stąd też 
jego duża determinacja, aby i nasza straż posiadała swój sztandar. 

21 lipca 2012 r. z okazji obchodów powstania 105-lecia godziszowska jednostka 
otrzymała wymarzony sztandar, a naczelnik Stanisław Herzyk był jednym z uczestni-
ków pocztu sztandarowego, tym razem jednak przekazując pałeczkę chorążemu pocz-
tu, zgodnie z tradycją rodzinną, swojemu synowi Wojciechowi. Jego pragnieniem był 
pogrzeb w asyście sztandaru godziszowskiej jednostki, co 6 lutego 2016 r. stało się. Nie 
liczył jednak, że będzie to tak szybko. Pożegnały go poczty sztandarowe jednostek OSP 
z Godziszowa, Goleszowa, Cisownicy, Puńcowa i Skoczowa oraz niespotykana ilość zna-

jomych z Kisielowa, Godziszowa i różnych zakątków powiatu.
Tekst i foto Kazimierz Wisełka

Druh Stanisław Herzyk 
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Cicha epidemia
Zdrowa i sprawnie działająca wątroba to podstawa prawidłowe-

go funkcjonowania człowieka na co dzień. Jest niezbędna, by w na-
szym ciele nie gromadziły się toksyny, a krew dostarczała substancji 
odżywczych do każdej komórki ciała.

Spośród wirusów pierwotnie uszkadzających wątrobę w Polsce 
występują zakażenia:

HAV (wirusowe zapalenie wątroby typu A)
HBV (wirusowe zapalenie wątroby typu B)
HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C)
Wirusowe zapalenie wątroby typu C to jedno z najczęściej wy-

stępujących wirusowych zapaleń wątroby.
Szacuje się, że w Polsce wirusem zapalenia wątroby typu C 

(HCV-Hepatitis C virus) zarażonych jest około 230 tys. osób doro-
słych, a na świecie 160 mln.

HCV to bardzo poważny problem medyczny i społeczny.
Zakażenie wirusem HCV następuje przez kontakt zakażonej 

krwi z uszkodzoną skórą lub śluzówkami, za pośrednictwem zain-
fekowanego sprzętu i narzędzi medycznych oraz niemedycznych: 
osobistych przyborów toaletowych, przyborów używanych przez 
kosmetyczkę, fryzjera, w salonach tatuażu, podczas dożylnego sto-
sowania narkotyków, podczas stosunku seksualnego jeśli dochodzi 
do uszkodzenia naskórka lub błony śluzowej narządów płciowych, 
z matki na dziecko podczas ciąży i porodu.

Ponad 80% Polaków znalazło się w sytuacji, kiedy mogło zaka-
zić się wirusem HCV.

Większość osób nie jest świadoma swojego stanu. Sygnałem 
ostrzegawczym może być zmęczenie, niepokój, bóle stawowo-mię-
śniowe, swędzenie skóry, u niewielkiego odsetka zakażonych pojawia 
się typowa żółtaczka (zażółcenie najpierw oczu, potem skóry). Od-
czuwa je ⅓ zakażonych, ale pozostali nie mają żadnych dolegliwości, 

Dzisiaj, drogie Czytelniczki przybliżę zagadnienie peelingu. Pe-
eling to delikatne (w większości przypadków) usunięcie obumarłych 
komórek naskórka i zanieczyszczeń ze skóry. Celem zabiegu jest przy-
spieszenie odbudowy i regeneracji naskórka, polepszenie wnikania 
w głąb skóry składników aktywnych zawartych w kosmetykach. Po-
zytywnie wpływa na poprawę jędrności, elastyczności i napięcia skóry. 

Rozróżniamy następujące rodzaje peelingu (ze względu na meto-
dę złuszczania): 
1)  mechaniczny - polega na złuszczaniu naskórka przy użyciu pre-

paratów ścierających ręcznie (peelingi z zawartością ścierających 
drobinek; cukier; kawa) lub też przy użyciu urządzeń. Do peelin-
gów mechanicznych zaliczamy: mikrodermabrazję (korundową 
lub diamentową), peeling kawitacyjny (zabieg ultradźwiękami);

2)  fizyczny: to złuszczanie naskórka przy użyciu lasera np. CO2,  
ErYAG lub też stosując ciekły azot lub podtlenek azotu;

3)  chemiczny: to peeling z użyciem substancji chemicznych, od na-
turalnych (kwasy AHA), przez BHA, TCA, aż po fenol (bardzo 
silny środek chemiczny). Przeprowadzone przy ich użyciu głębo-
kie peelingi wymagają dość długiego procesu gojenia się skóry, ale 
jednocześnie powodują silną odbudowę nowej tkanki.
Kiedy można je stosować?
Wtedy, gdy pojawiają się wskazania estetyczne: 
- pojawiają się zmarszczki,
- skóra utraciła jędrność i sprężystość,
- aby skórę odświeżyć, rozjaśnić, wygładzić i dotlenić.
Wskazania chorobowe:
- trądzik zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy,

dlatego choroba nazywa-
na jest „cichą epidemią”.

Może się rozwijać 
kilkanaście, a nawet kil-
kadziesiąt lat bez żadnych objawów. Nieleczone przewlekłe zakaże-
nie HCV prowadzić może do marskości wątroby i raka pierwotnego 
tego narządu.

Dotychczas nie wynaleziono skutecznej szczepionki przeciwko 
wirusowi zapalenia wątroby typu C. Dostępne są jedynie szczepion-
ki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz wiru-
sowemu zapaleniu wątroby typu A. W obliczu braku szczepionki 
przeciw HCV leczenie jest jedyną formą przeciwdziałania szerzeniu 
się epidemii.

Leczenie jest refundowane w ramach tak zwanych Programów 
Lekowych Ministerstwa Zdrowia.

Aby wykryć zakażenie HCV, należy zacząć od prostego testu se-
rologicznego(przeciwciała przeciwko wirusowi stają się wykrywal-
ne po 4-10 tygodniach od zakażenia). 

Izabela Machalica
licencjat pielęgniarstwa

Ośrodek Zdrowia w Goleszowie organizuje akcję pod patrona-
tem wójta gminy i chce zaprosić do udziału w ŻÓŁTEJ SOBO-
CIE (2.04.2016 r.) w godz. 8.00 – 11.00
Można będzie wykonać badanie na obecność przeciwciał anty 
HCV w specjalnie wynegocjowanej, promocyjnej cenie 20 zł 
oraz szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B w cenie 50 zł. 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!

Peelingi
- skóra tłusta,
- rozstępy, blizny,
- suchość skóry,
- przebarwienia.

 Oczywiście, istnieją także przeciwwskazania: ciąża, bardzo sło-
neczne lato, alergia skórna, opryszczka, liczne znamiona, skóra 
podrażniona (uszkodzona), doustne przyjmowanie wit. A, karmie-
nie piersią.

 Po zabiegu nie wolno opalać się przez 4 tygodnie i wskazane jest 
stosowanie kremów z filtrem SPF co najmniej 30. Zaleca się także 
stosowanie kremów z witaminą C dwa razy dziennie. Nie wolno 
zdrapywać złuszczającego się naskórka! Dlatego wykonywanie tego 
typu peelingu zalecane jest jesienią, zimą lub wczesną wiosną;

4)  enzymatyczny: złuszczanie naskórka przy pomocy enzymów po-
chodzenia zwierzęcego (trypsyna, pepsyna) lub roślinnego (bro-
melia czy papaina) czy też kompleks białek drożdżowych. Jest to 
bardzo delikatny rodzaj peelingu. Poleca się go osobom z cerą 
wrażliwą. Stosuje się go, aby wygładzić skórę, dodać jej blasku, 
zmniejszyć widoczność porów, zwiększyć wchłanialność prepara-
tów kosmetycznych. 

Po zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych peelingów od 
razu poczujemy, że skóra stała się całkowicie inna – gładsza, bardziej 
sprężysta, lepiej ukrwiona, bez uczucia „ściągania”. Tak więc peelingi to 
niezbędny zabieg dla naszej skóry oraz wspaniały relaks dla nas.

Sylwia Stokłosa
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SPORT
5 marca br. od godz. 9.00 w remizie OSP w Bażanowicach zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gole-
szowie, a fundatorem nagród gmina Goleszów. Zebranych na sali przywitali: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodni-

czący Rady Gminy w Goleszowie Bogusław Konecki oraz Prezes 
OSP Bażanowice druh Mirosław Śliwka. Do turnieju przystąpiły 
dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. W rywalizacji uczestniczyło 38 osób z jednostek 
OSP znajdujących się na terenie gminy Goleszów. 

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała trzyoso-
bowa komisja w składzie: 

- przewodniczący dh Marian Machalica - Komendant Gmin-
ny ZOSP RP w Goleszowie,

- sekretarz dh Grzegorz Kopieczek – Naczelnik OSP Puńców,
- członek dh Janusz Konecki - Naczelnik OSP Cisownica.
W roli obserwatorów uczestniczyli opiekunowie z poszczegól-

nych jednostek OSP gminy Goleszów, którzy przybyli na turniej 
wraz z swoimi podopiecznymi, jak również zaproszeni goście.

Po powitaniu uczestników turnieju, opiekunów oraz jurorów, 
komendant gminny zapoznał uczestników z regulaminem i spo-
sobem punktacji przy obliczaniu wyników testów i pytań dodat-

kowych w części ustnej. Następnie uczniowie przystąpili do wypełniania testów pisemnych.
Po zakończeniu i weryfikacji testów wyłoniono osoby, które przystąpiły do części ustnej. 
Po niej wyłoniono zdobywców najlepszych lokat w następujących grupach wiekowych.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1 miejsce Aleksandra Machalica – OSP Kozako-
wice,
2 miejsce Agata Haratyk – OSP Bażanowice,
3 miejsce Martyna Ciapka – OSP Bażanowice.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1 miejsce Wojciech Makula – OSP Bażanowice,
2 miejsce Przemysław Konecki – OSP Cisownica,
3 miejsce Artur Szalbót – OSP Godziszów.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce Sabina Polok – OSP Bażanowice,
2 miejsce Tomasz Wolny - OSP Puńców,
3 miejsce Kamil Balcarek - OSP Kisielów.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:
I grupa wiekowa: Aleksandra Machalica – 
OSP Kozakowice,
II grupa wiekowa: Wojciech Makula– OSP Baża-
nowice,
III grupa wiekowa: Sabina Polok – OSP Bażanowice.

Zdobywcy czołowych miejsc z rąk wójta oraz prze-
wodniczącego rady otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Gminę Goleszów. 

Serdecznie dziękuję gospodarzom turnieju – zarządowi OSP 
Bażanowice – za przygotowanie sali oraz poczęstunku dla uczest-
ników turnieju. Dziękuję również komisji za pracę oraz opieku-
nom za przygotowanie uczestników do turnieju gminnego.

Przedstawicielom Gminy Goleszów życzymy jak najlep-
szych wyników w eliminacjach powiatowych OTWP.

Tekst Komendant Gminny ZOSP RP w Goleszowie druh 
Marian Machalica, foto MSF

 Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2016 r.  
„Młodzież zapobiega pożarom” eliminacje gminne gminy Goleszów

12–14 lutego br. w Zamościu odbyły się Halowe Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Łucznictwie. LUKS „Orlik” reprezentowa-
li: Anna Stanieczek, Ewa Płoszaj, Adam Bujok i Daniel Bujok. 
W klasyfikacji kobiet Anna Stanieczek zdobyła srebrny medal 
i tytuł wicemistrzyni Polski. Zawodnicy wywalczyli także miej-
sce na podium w klasyfikacji MIKST. Anna Stanieczek wspólnie 
z Adamem Bujokiem zdobyli w tej konkurencji brązowe medale. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Redakcja

Wystrzelane medale

Podczasa pytań ustnych

Najlepsi z najstarszej grupy wraz z organizatorami
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Medale i puchary naszych młodych szachistów
W ostatni tydzień lutego zawodnicy Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” 

Goleszów wzięli udział w 3 turniejach szachowych. Z każdych zawodów nasi za-
wodnicy przywieźli nagrody i medale. Poniżej prezentujemy informacje na temat 
poszczególnych zawodów.

23 lutego w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej odbyły się 
zawody szachowe z cyklu FERIE Z SZACHAMI. W rozgrywkach wzięło udział 
prawie 30 szachistów, w tym 4 zawodników Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” 
Goleszów. Miło nam poinformować, że nasi gracze zdobyli 3 medale!

Turniej wygrał Dominik Kania (KSz „Skoczek” Czerwionka-Leszczyny), przed 
Julią Wojtas i Dominiką Wiewiórą (obie LKS „Strażak” Zabrzeg). Najlepszy z na-
szych zawodników, Mateusz Macura, zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej 
oraz pierwsze w gronie szachistów do lat 7.

Mateusz Myrmus zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej oraz drugie 
w gronie szachistów do lat 10. Siostra Mateusza, Karolina Myrmus zajęła jedenaste 
miejsce w „generalce” oraz trzecie w gronie szachistów do lat 10.

Czwarty z ekipy „Olimpii”, Kamil Podżorski zajął siódme miejsce w klasyfikacji 
generalnej oraz piąte w gronie szachistów do lat 13.

25 lutego w Pogwizdowie odbył się Powiatowy Szachowy Turniej Szkół 
Podstawowych Ziemi Cieszyńskiej - Memoriał im. Mariana Solarza. W za-
wodach wzięło udział 48 zawodników z całego powiatu m.in. nasi młodzi 
szachiści ze Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów, którzy tym 
razem reprezentowali swoje szkoły podstawowe.

4 graczy przywiozło: 1 puchar, 4 medale i aż 5 dyplomów! To kolejny 
sukces, który odnieśli nasi zawodnicy w lutym 2016 roku.

Cały turniej wygrał Mateusz Myrmus (SSz „Olimpia”), przed Mate-
uszem Gabzdylem z Cieszyna i Albertem Bloblem ze Strumienia. Mateusz 
został jednocześnie najlepszym z zawodników klas 3-4.

Kolejny zawodnik Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia”, Mateusz 
Macura, zajął jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze 
w gronie szachistów z klas 1-2.

Karolina Myrmus zajęła szesnaste miejsce w klasyfikacji końcowej 
oraz drugie w gronie szachistów z klas 1-2. Równocześnie zdobyła wyróż-
nienie za najlepszy wynik wśród dziewcząt klas 1-2.

Kamil Podżorski zajął wysokie, szóste miejsce w klasyfikacji general-
nej oraz jednocześnie trzecie w gronie szachistów z klas 5-6.

W ostatni weekend lutego w Czerwionce-Leszczynach odbył się Tur-
niej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży „Ferie w Domu Kultury Leszczyny”. 
W turnieju wzięło udział pięciu zawodników Stowarzyszenia Szachowego 

„Olimpia” Goleszów, tocząc rywalizację w trzech grupach wieko-
wych:  do 8, 10 i 14 lat.

Najlepiej z naszych szachistów zaprezentował się Mateusz Myr-
mus, który zajął trzecie miejsce w grupie dzieci do lat 10, na 26 star-
tujących.

W gronie zawodników do lat 8, Mateusz Macura zajął piąte miej-
sce, a Karolina Myrmus wywalczyła siódmą pozycję, na 21 zawod-
ników. Uzyskany wynik pozwolił jej na osiągnięcie III kategorii sza-
chowej.

W najstarszej grupie zawodników, do lat 14, spośród 15 graczy, 
najlepszy rezultat osiągnął Wojciech Kondziela i uplasował się na 6 
miejscu, natomiast Kamil Podżorski uzyskał 10 wynik w grupie.

Gratulujemy zawodnikom, trenerom oraz rodzicom mło-
dych szachistów!

Redakcja Tomasz Lenkiewicz, foto Karol Macura

Powitanie przed rozgrywką

Tenisiści stołowi z Ludowego Klubu Sportowego „Lesznianka” są 
na półmetku swoich zmagań sportowych. Dotychczasowe osiągnięcia 
drużynowe i indywidualne w sezonie 2015/2016 pozwalają zaliczyć 
pierwszą część sezonu do bardzo udanych. Drużyna juniorów w 2 Li-
dze Śląskiej Tenisa Stołowego wywalczyła 2 miejsce, a drużyny kobiet 
i mężczyzn wywalczyły trzecie miejsca w 3 Lidze Śląskiej Tenisa Stoło-
wego. Dwie drużyny rywalizujące w lidze okręgowej zajęły odpowied-
nio 5 i 7 miejsce. 

W rozgrywkach indywidualnych największe sukcesy odnosi Ilona 
Sztwiertnia, która zdobyła złoty medal na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Śląska w kategorii żaczek oraz brązowy w grze podwójnej. 

Ponadto na Grand Prix Polski zajęła 9 miejsce w kategorii młodzi-
czek, a na mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych była siód-
ma. W gronie mężczyzn najlepsze rezultaty osiąga Dawid Dziembała, 
w kategorii junior i senior. 
LKS „Lesznianka” pragnie podziękować wszystkim instytucjom i fir-
mom, które wspierają działalność klubu, a są to: Gmina Goleszów, 
DIEHL METERING, SKLEP POLMARKET, ETNOCHATA, STO-
LAL, BANK SPÓŁDZIELCZY.

Redakcja

Udana połowa sezonu

Marzenia się spełniają

Plan wykonany
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Goleszowscy piłkarze najlepsi!
5 marca w cisownickiej sali gimnastycznej odbył się szósty, a jednocześnie 

ostatni z cyklu turniejów piłkarskich organizowanych przez Ludowy Klub Sporto-
wy Goleszów. W rywalizacji wzięli udział trampkarze starsi z: LKS Goleszów, Bły-
skawica Drogomyśl, Kuźnia Ustroń oraz Piast Cieszyn. Wszystkie kluby wystawiły 
po dwie drużyny do zmagań piłkarskich. W klasyfikacji końcowej triumfowała 
pierwsza drużyna LKS Goleszów, która wyprzedziła drugą drużynę LKS Goleszów 
oraz pierwszą drużynę Piasta Cieszyn. Szczegółowe wyniki prezentujemy poniżej :

Gr. 1
Błyskawica Drogomyś 1 - LKS Goleszów 1 1 – 5 
Piast Cieszyn 1 - Kuźnia Ustroń 1 6 – 3 
Błyskawica Drogomyśl 1 – Kuźnia Ustroń 1 4 – 5 
LKS Goleszów 1 - Piast Cieszyn 1 7 – 3 
Błyskawica Drogomyśl 1 – Piast Cieszyn 1 4 – 5 
LKS Goleszów 1 – Kuźnia Ustroń 1 6 – 2 

Pozycja Strzelone Stracone Różnica Punkty
1. LKS Goleszów 18 6 12 9
2. Piast Cieszyn 14 14 0 6
3. Kuźnia Ustroń 10 16 - 6 3
4. Błyskawica Drogomyśl 9 15 - 6 0

Gr. 2
LKS Goleszów 2 - Kuźnia Ustroń 2 6 – 1 
Błyskawica Drogomyśl 2 – Piast Cieszyn 2 0 – 10 
Kuźnia Ustroń 2 – Błyskawica Drogomyśl 2 10 – 2 
LKS Goleszów 2 – Piast Cieszyn 2 2 – 3 
LKS Goleszów 2 – Błyskawica Drogomyśl 2 11 – 1 
Kuźnia Ustroń 2 – Piast Cieszyn 2 4 – 3 

Pozycja Strzelone Stracone Różnica Punkty
1. LKS Goleszów 2 19 5 14 6
2. Piast Cieszyn 2 16 6 10 6
3. Kuźnia Ustroń 2 15 11 4 6
4. Błyskawica Drogomyśl 2 3 31 -28 0

Półfinały:
Piast Cieszyn 1 – LKS Goleszów 2 1 – 3 
Piast Cieszyn 2 – LKS Goleszów 1 4 – 6 
Mecz o 3 miejsce:
Piast Cieszyn 2 – Piast Cieszyn 1 0 – 3 
Finał :
LKS Goleszów 1 – LKS Goleszów 2 4 – 6 
Punktacja:
1. LKS Goleszów 2 – 7 pkt.
2. LKS Goleszów 1 – 5 pkt.
3. Piast Cieszyn 1 – 4 pkt.
4. Piast Cieszyn 2 – 3pkt. 
5,6. Kuźnia Ustroń 1, Kuźnia Ustroń 2 – 2 pkt.
7,8. Błyskawica Drogomyśl 1, Błyskawica Drogomyśl 2 – 1 pkt. 
Tabela strzelców turnieju:
1. Igor Olszar, Szymon Kluz – LKS Goleszów, Tomasz Puczek – Kuźnia Ustroń – 9 
4. Klaudiusz Nikiel , Filip Szturc – LKS Goleszów – 8 
6. Tomasz Iskrzycki – LKS Goleszów, Kamil Sikora – Piast Cieszyn – 6 
8. Cyprian Witaszek – Piast Cieszyn, Filip Kłoda – LKS Goleszów – 5 

Punktacja końcowa :
1. LKS Goleszów 1 - 36 pkt 
2. LKS Goleszów 2 - 25 pkt
3. Piast Cieszyn 1 - 20 pkt 
4. Piast Cieszyn 2 - 18 pkt
5. LKS Pogórze 1 - 16 pkt
6. Kuźnia Ustroń 2 - 14 pkt
7. Kuźnia Ustroń 1 - 10 pkt
8. LKS Pogórze 2 - 7 pkt 

  9. Morcinek Kaczyce - 5 pkt
10. Błyskawica Drogomyśl 1 - 1 pkt
11. Błyskawica Drogomyśl 2 - 1 pkt
Końcowa klasyfikacja strzelców :
1. Szymon Kluz – LKS Goleszów – 48 – Król strzelców
2. Igor Olszar – LKS Goleszów – 46 
3. Kamil Sikora – Piast Cieszyn, Klaudiusz Nikiel – LKS Gole-
szów - 42 
5. Tomasz Iskrzycki – LKS Goleszów – 29 
6. Kornel Malec, LKS Goleszów, Filip Jurczok, Tomasz Puczek 
– Kuźnia Ustroń – 25 
9. Kacper Niedoba – LKS Goleszów – 22 

Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują sędziemu Ryszar-
dowi Olszarowi oraz trenerom drużyn a także wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację turniejów. 

Jakub Molin 

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce
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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: urzad@goleszow.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok@goleszow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com

Ligi zakończone
5 marca br. w Goleszowie i Cisownicy odbyły się ostatnie, finałowe mecze Ama-

torskiej Halowej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Goleszów oraz Amatorskiej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki trwały odpowiednio od grudnia i listopada 2015 roku.

Zwycięzcą ligi siatkówki sezon 2015/2016 została drużyna „ATS Ustroń”, która 
po emocjonującym meczu pokonała w finale „Dzięgielów”. Trzecie miejsce wywal-
czyła „Cisownica”, która pokonała „Kisielów”. Najlepszym rozgrywającym został Ka-
mil Kolankowski („ATS Ustroń”), zaś atakującym – Robert Kryska („Dzięgielów”).

Sędziami tegorocznych rozgrywek byli: Andrzej Broda, Adam Żwak oraz Stani-
sław Ślęczka (sędzia stolikowy).

Podsumowanie drużynowych rozgrywek przedstawiamy poniżej:
1. „ATS Ustroń”,
2. „Dzięgielów”,
3. „Cisownica”,
4. „Kisielów”,
5. „Goleszów”,
6. „Hażlach”.
Najlepszą halową drużyną w piłce nożnej gminy Goleszów sezon 2015/2016 

został „Goleszów”, który wyprzedził „Promil 2 Szkatuła” i „Cisownicę”. Najlepszym 
bramkarzem okazał się Sebastian Ganiek („Promil 2 Szkatuła”), a strzelcem Jakub 
Molin („Cisownica”). Sędziami rozgrywek byli Grzegorz Żwak i Przemysław Misiarz.

Podsumowanie drużynowych rozgrywek w piłce nożnej:
1. „Goleszów”,
2. „Promil 2 Szkatuła”,
3. „Cisownica”,
4. „Kozakowice”,
5. „Pogoń Połące”,
6. „Juniorzy”,
7. „Godziszów”,
8. „Chłopaki Stela”.
W uroczystości zakończenia obu rozgrywek, oprócz siatkarzy i piłkarzy, wzięli 

udział wójt gminy Krzysztof Glajcar i przewodniczący rady Bogusław Konecki, któ-
rzy wręczyli dyplomy i puchary.

Organizator obu turniejów – gmina Goleszów – dziękuje Januszowi Machalicy 
i Tadeuszowi Gluzie, dyrektorom placówek oświatowych, w których odbyły się roz-
grywki, za udostępnienie sal gimnastycznych.

Tekst Tomasz Lenkiewicz, foto MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl



Bajkowe szachy w Goleszowie
Księżniczki, wróżki, strażacy, rycerze, postacie z bajek i filmów zasiadły 24 stycznia br. za szachownicami w Go-

leszowie. Ponad 70 przebranych dzieci rywalizowało w minioną niedzielę w Dziecięcym Turnieju Szachowym Prze-
bierańców „Z innej bajki”. 

Prawdopodobnie był to pierwszy taki turniej w Polsce. Każdy młody uczestnik miał przynajmniej jedną osobę 
towarzyszącą, tym samym sala w Goleszowskim Ośrodku Kultury pękała w szwach.

Dzieci rywalizowały w klasyfikacji dziewcząt i chłopców, w trzech grupach wiekowych: do 8, 10 i 13 lat. Naj-
lepszymi szachistami zostali: Kamil Grochol (MKSz Rybnik), Oliwia Czerwińska (UKS „Baszta” Wodzisław Śląski), 
Mateusz Gorzołka (SSz „Olimpia” Goleszów), Anna Mainka (UKS „Baszta” Wodzisław Śląski), Szymon Stanik (AKS 
Mikołów), Olga Więcek (PSSz Pszczyna). Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Wojciech Tim (Pałac Młodzieży 
Katowice - rocznik 2010).

Na wszystkich uczestników zawodów czekały medale i produkty firmy MOKATE, zaś najlepsi szachiści otrzymali 
puchary i książki o tematyce szachowej. Nagrody wręczali: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Monika Glos 
z firmy MOKATE i członkowie SSz „Olimpia” Goleszów Krzysztof Macura, Łukasz Gorzołka i Marzena Kądziela.

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów i gmina Goleszów, zaś sponsorem 
nagród był Adam Mokrysz i firma MOKATE. 

Sędzią głównym, a zarazem szeryfem zawodów był Karol Linert. W prowadzeniu turnieju asystowali mu Łukasz 
Foltyn i Bartłomiej Linert.

Redakcja
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Samuel Kłoda – artystyczna dusza 
Urodził się 23 stycznia 1998 r., mieszka w Lesznej Górnej, ma dwójkę rodzeństwa. 
Ten młody uzdolniony uczeń Liceum Plastycznego ZDZ w Katowicach Oddział w Cieszynie dobrze rokuje. 

Od dziecka dużo rysował. Teraz jego twórczość jest już bardzo dojrzała, czego dowodem jest wyróżnienie w kon-
kursie EXLIBRIS 2015 - ogólnopolskim konkursie organizowanym co dwa lata przez Zespół Szkół Plastycznych 
im. Józefa Brandta w Radomiu pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. 15 maja 2015 r. 
w radomskim „plastyku” odbył się pokonkursowy wernisaż prac uzdolnionej młodzieży, podczas którego mógł 
się również zaprezentować mieszkaniec naszej gminy. 

Poziom jego prac jest wysoki. Niemałym dokonaniem było wybicie się z ponad 350 ocenianych prac! W skład 
jury weszli artyści z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i Łodzi. Śmiało można powiedzieć, że to początek 
kariery. Cieszymy się i gratulujemy! 

W rozmowie z Katarzyną Marcol w grudniowym wydaniu „Informatora spod Tułu” zdradza kilka szczegó-
łów na swój temat. Inspiruje go impresjonizm i abstrakcjonizm. Wszechstronnie artystycznie uzdolniony Samuel 
najchętniej maluje farbami olejnymi, na płótnie, ale nie gardzi nawet linorytem. Nową przygodą jest zabawa z fo-
tografią, ale to dopiero początki. Twierdzi, że obcowanie z naturą i życie pośród beskidzkich krajobrazów miało 
wpływ na ukształtowanie jego wrażliwości. 

Co go na co dzień cieszy? Możliwość tworzenia i pokazywania tą twórczością siebie. Najbardziej lubi kwiaty. 
Od zawsze była w nim chęć ich malowania i przedstawienia w taki sposób, by tworzyły ciekawą kompozycję 
współgrającą z fakturą przestrzeni na obrazie. 

Plany Samuela są sprecyzowane: chciałby iść na studia na ASP w Krakowie bądź Wrocławiu na kierunek gra-
fiki lub malarstwa. Pozostaje nam życzyć kontynuowania pasji, licznych malarskich przygód i dalszych sukcesów! 

Wystawa prac Samuela Kłody miała miejsce w cisownickiej Świetlicy Gminnej w dniach 15-26 lutego br. 
Małgorzata Szteler-Furmaniuk 

Foto MSF, Aleksandra Pniok 




