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Szanowni Mieszkańcy gminy
Goleszów!
Za nami ponad cztery miesiące od wyborów samorządowych,
w których otrzymałam od Państwa
kredyt zaufania oraz zielone światło
dla wprowadzania zapowiadanych
zmian. Dziś mogę Państwa zapewnić, iż zmiany te są sukcesywnie
wdrażane, a pierwsze ich efekty są
już widoczne w wydanych zarządzeniach, podjętych decyzjach,
przygotowanych projektach oraz
wyznaczonych kierunkach działania.
W pierwszej kolejności skupiłam
się na potrzebach, które są najczęściej zgłaszane przez mieszkańców
gminy Goleszów. Za swój priorytet
przyjęłam więc zmianę w sposobie finansowania inwestycji oraz
gruntowane uporządkowanie finansów Gminy. Konieczne jest bowiem
zwiększenie udziału zewnętrznych
źródeł finansowania w realizacji niezbędnych inwestycji, a także zwiększenie efektowności i przejrzystości
wydatków w Gminie.
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania obejmuje zarówno środki unijne przeznaczone na
rozwój oraz inwestycje, ale także
dotacje krajowe oraz wojewódzkie.
Pierwsze wnioski zostały już złożo2

ne i czekamy na wyniki ogłoszonych
naborów. Już dziś zauważalne jest
większe wykorzystanie zewnętrznych
środków finansowych, m.in. dzięki
pożyczce, o którą zwróciliśmy się do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Dzięki niej o 1000 zł
zostanie zwiększona kwota dotacji na
wymianę źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych. Przy okazji weryfikacji
gminnego programu wymiany pieców udało się także zmienić sposób
przyjmowania wniosków. Teraz nabór
prowadzony jest w systemie ciągłym,
a wnioski które nie zakwalifikują
się do realizacji w ramach obecnie
dostępnych środków, będą automatycznie rozpatrywane w kolejnym
naborze. Cieszę się ogromnie, bo
większe dofinansowanie na wymianę
pieców pozwoli nam krok po kroku
wpływać na poprawę jakości powietrza w naszej Gminie.
Dotacje na wymianę pieców
to jednak nie jedyne działania proekologiczne, które w najbliższych
latach będą realizowane w Gminie Goleszów. Kolejnym, niezwykle
istotnym działaniem realizowanym
ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest

program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Przed nami także działania związane z opracowaniem planu rozwoju
sieci kanalizacyjnej oraz budową
kolejnych przyłączy wodociągowych,
które wpłyną na poprawę standardu
życia mieszkańców, a także przyczynią się znacząco do ochrony środowiska naturalnego w naszej gminie.
Korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania chciałabym także
doprowadzić do remontu i przebudowy dróg gminnych, budowy bezpiecznych przejść i chodników dla pieszych,
a także do wymiany i rozbudowy systemu oświetlenia w całej Gminie.
Obecnie przygotowujemy niezbędną
dokumentację projektową, na podstawie której możliwa będzie budowa
nowych mostów w gminie Goleszów
w miejsce tych, których użytkowanie
zostało w ostatnim czasie ograniczone z uwagi na ich zły stan techniczny.
Zmiana, która dokonuje się od
samego początku mojej kadencji,
dotyczy także tworzenia Urzędu Gminy przyjaznego dla mieszkańców. Chodzi zarówno o dostosowanie sposobu
pracy urzędu do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców, jak również dostępności
wójta. Stąd też wprowadzane przeze
mnie zmiany w systemie komunikacji
oraz sposobie prowadzenia rozmów
z mieszkańcami, a także zmiany organizacyjne, które już wkrótce widoczne
będą dla osób odwiedzających nasz
urząd. Z kolei efekty zmian w prowadzeniu rozmów oraz prezentowaniu
planów gminy były widoczne już na
pierwszych spotkaniach wiejskich,
podczas których starałam się jasno
zaprezentować aktualne cele i zadania gminy Goleszów oraz plany rozwoju poszczególnych sołectw.
Tematów, którymi zajmuję się
na bieżąco, jest więcej. Dotyczą one
zarówno krótko, jak i długofalowych
działań, które bezpośrednio wpływają lub wkrótce zaczną wpływać
na życie mieszkańców naszej Gminy.
I tak oto obecnie przygotowujemy
się do kolejnego kroku związanego
z wprowadzaną w całym kraju reformą szkolnictwa, w ramach której
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likwidowane są gimnazja. Już teraz
mogę zapewnić, iż dołożę wszelkich
starań, by budynek po goleszowskim
gimnazjum w dalszym ciągu służył
celom edukacyjnym, a efekty reformy nie przyniosły negatywnych skutków. W temacie edukacji pozostaje
także sprawa dopłat dla mieszkańców posyłających swoje dzieci do cieszyńskich żłobków, która pojawiła się
w pracach Rady Gminy pod koniec
2018 roku. Mam nadzieję, iż kwota
630 zł, którą gmina Goleszów dopłaca do pobytu małych mieszkańców
gminy w publicznych żłobkach, jest
istotnym wsparciem dla ich rodziców.
Bieżącym i niezwykle istotnym
tematem jest także kwestia dotyczą-

ca rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Goleszów.
Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu znacznego przekroczenia przewidzianej przez Gminę kwoty
na realizację zadania. Jak będzie
w drugim przetargu? Zobaczymy po
otwarciu zgłoszonych ofert. Niestety,
podobne przetargi przeprowadzone
w sąsiednich gminach pokazały, iż
cena odbioru śmieci może znacznie
wzrosnąć, dlatego już teraz należy
zastanowić się nad możliwymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia
kosztów z tym związanych. Pomysłów, jak temu zapobiec, jest wiele,

każdemu z nich się uważanie przyglądam, starając się wybrać najlepszy
z nich.
Na koniec chcę poinformować, iż
trwają intensywne prace mające na
celu uruchomienie zapowiadanego
przeze mnie Funduszu Sołeckiego.
Mam nadzieje, iż wkrótce zaprezentujemy Państwu gotowe rozwiązanie,
które pozwoli mieszkańcom poszczególnych sołectw współdecydować,
na co zostanie wydana przeznaczona
dla nich pula środków.
Z poważaniem
Sylwia Cieślar – wójt gminy Goleszów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Goleszów w 2019 roku odbędzie się według harmonogramu:
05.04.2019 r. - Cisownica
26.04.2019 r. - Leszna Górna
29.04.2019 r. - Puńców
17.05.2019 r. - Goleszów Górny
24.05.2019 r. - Dzięgielów
29.05.2019 r. - Bażanowice
30.05.2019 r. - Goleszów Dolny
07.06.2019 r. - Godziszów, Kisielów
15.06.2019 r. - Kozakowice Dolne
i Górne
28.06.2019 r. - Goleszów Równia
Odpady wielkogabarytowe wystawione po wskazanym terminie
nie będą odbierane! Odpady należy
wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały
ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki
w danym sołectwie.
Lista odpadów odbieranych
w trakcie zbiórki:
- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.),
- elementy wyposażenia mieszkań
(dywany, wykładziny, materace,
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,
zabawki i sprzęt dziecięcy),
- opony z samochodów osobowych,
- chemikalia (rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice
i detergenty).

- zmieszane i segregowane odpady komunalne,
- części samochodowe.

UWAGA!
Wystawione do zbiórki chemikalia należy zabezpieczyć poprzez
szczelne zamknięcie opakowania,
na opakowaniu umieścić opis znajdującej się w środku substancji.
Niezabezpieczone opakowania z chemikaliami i nieopisane NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.
Rodzaje odpadów, które nie będą
odbierane:
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, cegły, kamienie,
ceramika sanitarna),
- tekstylia oraz buty,

Informujemy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Goleszów mogą składać
do Wójta Gminy Goleszów wnioski
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów:
- usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goleszów,
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Goleszów.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Referacie Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów,
tel. 33 4790510, wew. 28.
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Więcej informacji: Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów, tel.
33 4790510, wew. 28.

Dofinansowanie
do usuwania
azbestu i wymiany
źródeł ciepła

3

Kolędnicy z gimnazjum
zję tworzony jest okolicznościowy
chór pod kierownictwem Weroniki Glajc. Niestety, gimnazjaliści po
raz ostatni wcielili się w rolę chórzystów, co związane jest z reformą szkolnictwa.
W ramach występu wykonane zostały zarówno piosenki okołoświąteczne, jak i kolędy. Chórzyści
zaśpiewali w języku polskim i angielskim utwory związane z nadchodzącymi świętami. Za piękny występ
podziękowała młodym artystom Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

W trakcie wizyty złożono sobie również życzenia.
Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością, żeby spędzone
były one rodzinnie. Życzę Wam również na tej nowej drodze w 2019 roku,
gdy wyjdziecie z murów gimnazjum,
realizacji swoich planów i zamierzeń
– ciepłe słowa przekazała uczniom
Pani Wójt. Po występie kolędnicy
wyruszyli w dalszą drogę, odwiedzając kolejne miejsca na terenie gminy.
KG

fot. K. Grzybek

Piątkowy poranek 14 grudnia
rozpoczął się wprowadzeniem świątecznego nastroju na terenie gminy
Goleszów. Po jej terenie od samego rana wędrowała bowiem grupa kolędników z gimnazjum, która
w pięknych strojach zawitała m.in.
do siedziby władz samorządowych.
Przybyli goście zaśpiewali kolędy
i piosenki zwiastujące nadchodzące święta.
Wizyty uczniów mają już długą
tradycję – odbywają się przed świętami od 2002 r. Specjalnie na tę oka-

Wójt Sylwia Cieślar w otoczeniu kolędników

LKS „Olimpia” Goleszów na meczu Plus Ligi
Po emocjonującym meczu, który 3:1 wygrała drużyna Jastrzębskiego Węgla, nasi zawodnicy mieli możliwość
zebrania autografów i zrobienia sobie pamiątkowych
zdjęć z gwiazdami światowej siatkówki, m.in. Dawidem
Konarskim – dwukrotnym Mistrzem Świata.
LKS „Olimpia” Goleszów

fot. z archiwum „Olimpii”

8 grudnia 2018 r. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”
Goleszów zorganizował wyjazd na mecz Plus Ligi piłki
siatkowej mężczyzn do Jastrzębia Zdroju. Gospodarzem
był Jastrzębski Węgiel, a przeciwnikiem Asseco Resovia Rzeszów.

Uczestnicy wyjazdu z drużyną i sztabem szkoleniowym Jastrzębskiego Węgla
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10 grudnia 2018 r., w poniedziałek
na sali sportowej Gimnazjum w Goleszowie odbył się mikołajkowy turniej
piłki siatkowej, którego organizatorem był LKS „Olimpia” Goleszów.
W rozrywkach uczestniczyło sześć
drużyn, w skład których wchodzili
uczniowie z klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Goleszowie oraz Gimnazjum w Goleszowie.
Rozgrywki prowadzono w drużynach trzyosobowych, systemem grupowym.
Wyniki końcowe:
l I miejsce – Gimnazjum Goleszów
(Michał Szczotko, Konrad Uchyła, Sebastian Musiołek);
l II miejsce – VII Klasa SP Goleszów (Sebastian Gorol, Kajetan Kaczorowski, Kacper Kaczorowski);
l III miejsce – VII Klasa SP Goleszów (Michał Nowak, Michał
Gandor, Kamil Trąbała).
Zwycięzców dekorowali oraz wręczali puchary i nagrody: trener sekcji piłki siatkowej LKS „Olimpia” Goleszów
wraz z kierownikiem sekcji – Andrzej Broda oraz Marek Czyż.

fot. z archiwum „Olimpii”

Mikołajkowy turniej piłki siatkowej

Nagrodami rzeczowymi obdarowani zostali wyróżniający się zawodnicy: Sebastian Gorol, Dawid Jachnicki,
Kacper Kaczorowski, Bartosz Grzegorz.
LKS „Olimpia” Goleszów pragnie podziękować dyrekcji Gimnazjum w Goleszowie za udostępnienie sali gimnastycznej do prowadzenia treningów oraz rozgrywania
turniejów siatkarskich.
LKS „Olimpia” Goleszów

Świąteczne spotkanie
Tytuł artykułu
w SP Bażanowice
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Warto zauważyć, że występ miał ciekawy, dydaktyczny charakter. Dotyczył kwestii, które nieraz w świątecznej
krzątaninie schodzą na dalszy plan. Pomimo tego, że dotykał on poważnej tematyki, całość miała bardzo lekki charakter, a usłyszane teksty nieraz sprawiły, że publiczność
„wybuchała” szczerym śmiechem. Dzięki przedstawieniu
można było jednak sobie przypomnieć, że w świętach chodzi tak naprawdę o to, byśmy byli sobie bliscy, dzielili się
tym, co mamy, wspólnie spędzali czas i pogłębiali swoje
relacje. Odzwierciedleniem tego, co działo się w murach
szkoły, było hasło wyeksponowane nad sceną „Czyń dobro,
a w Twoim życiu będą działy się cuda”.
KG

fot. K. Grzybek

O godzinie 16.00, w piątek, 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach pojawiło się wielu gości. Przybyli oni na świąteczne wydarzenie
przygotowane przez dzieci i nauczycieli. Wszechobecne
uśmiechy, życzliwość i ciepło wpisywały się w wyczuwalną już atmosferę bożonarodzeniową.
Na początku gości przywitała Dorota Gaś, dyrektor bażanowickiej placówki. Podziękowała ona również
wszystkim osobom, które przyczniły się do zorganizowania świątecznego widowiska. Następnie o zabranie głosu
poproszono obecną na spotkaniu Sylwię Cieślar, Wójta
Gminy Goleszów, która złożyła zebranym serdeczne życzenia: Życzę pomyślności, niegasnącej wiary i siły w podejmowaniu kolejnych wyzwań na 2019 r., żeby
się Państwu spełniły wszystkie marzenia
i zamierzenia. Ja ze swojej strony mogę
zadeklarować, że będę dbała o tę szkołę,
bo jest ona bardzo ważna.
Później na scenę weszli młodzi aktorzy
i śpiewacy, którzy przygotowali ciekawy
program. Scenki teatralne były przeplatane pięknymi wątkami muzycznymi, które
w dużej części wykonywali sami uczniowie. Można było usłyszeć grę na fletach,
skrzypcach czy pianinie. Nie zabrakło również kolędowania, do którego zaproszono
obecnych. Po przedstawieniu zaproszono
wszystkich do odwiedzenia przygotowanego kiermaszu świątecznego.
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Niezwykły czas, piękne chwile – czas spędzany głównie z rodziną, wśród najbliższych, znajomych,
przyjaciół. To właśnie spotkania tuż
przed świętami Bożego Narodzenia
sprawiają, że zaczynamy odczuwać
magię tych świąt.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Goleszowie wraz z nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły przygotowali 14 grudnia 2018 r.
Wieczorne Spotkanie Jasełkowe,
na które zostali zaproszeni rodzice,
dziadkowie, zaprzyjaźnione osoby
oraz goście.
Okres świąteczny skłania nas do
refleksji nad własnym życiem. Zbliżające się święta są znakomitą okazją,
aby pojednać się z bliźnim, spędzić
więcej czasu z rodziną i cieszyć się
miłością innych, docenić obecność
drugiego człowieka. Każdy powinien
być obdarowany ciepłem i dobrym
słowem. Takie jest najważniejsze
przesłanie świąt Bożego Narodzenia. Niech gwiazda betlejemska prowadzi nas do tych, którzy pragną
serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość.
Wigilia jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaśnie
on nigdy w naszych sercach, czyniąc
nas coraz lepszymi, wspaniałomyślnymi wobec innych. W każdej chwili
bądźmy pomocni, gdy ktoś w pobli-

fot. SP Goleszów

Jasełka w Szkole Podstawowej w Goleszowie

żu będzie potrzebował wsparcia –
powiedziała dyrektor szkoły Dorota
Wisełka i jednocześnie dodała:
Życzę uczniom, pracownikom,
rodzicom oraz wszystkim przyjaciołom szkoły:

Nadziei – by nie opuszczała,
radości – by rozweselała,
miłości – by obrodziła,
dobroci – by zawsze była…
Redakcja

Opłatkowe spotkanie spadochroniarzy
W sobotę, 15 grudnia 2018 r. tradycyjnie już w sali Domu Ludowego
w Goleszowie Równi odbyło się spotkanie świąteczne, zorganizowane
przez XVIII Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy.
O godzinie 17.00 do Domu Ludowego przybyło ok. 80 gości. Przywitali ich wspólnie – Stanisław Kowalik,
ustępujący prezes oddziału, wraz ze
świeżo wybranym do sprawowania tej
funkcji Bogusławem Moczałą. Wśród
obecnych na wigilijnym spotkaniu
spadochroniarzy byli m.in.: Sylwia
6

Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, Karol
Lipowczan – Przewodniczącego Rady
Gminy Goleszów i członek oddziału,
Christian Jaworski – członek zarządu
Powiatu Cieszyńskiego, ppłk Rafał
Kowalski - dowódca 18. batalionu
powietrzno-desantowego, generał
dywizji (w st. spocz.), Jan Kempara –
Prezes zarządu głównego ZPS, Piotr
Dąbrowski - Prezes XI oddziału ZPS
Bydgoszcz, Iwona Bebek – Dyrektor
Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego
w Cieszynie, Kazimiera Habarta –
Dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie
i wielu innych znamienitych gości.

Uczestników na początku spotkania czekała miła niespodzianka. Do sali zawitała część Zespołu
„Strumień”, wykonując lokalne
utwory o charakterze świątecznym.
Po wysłuchaniu pieśni Zarząd XVIII
Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku
Polskich Spadochroniarzy zaprosił
zasłużonych członków na środek sali,
by przekazać im serdeczne podziękowania za wkład i pracę na rzecz
organizacji. Pięknymi bukietami uhonorowane zostały również panie,
które wspierały aktywnie działania
prowadzone przez cieszyński oddział.
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Opłatkowe spotkanie spadochroniarzy
lijnego spotkania przez wiele lat. Nie
zapomniano również o najmłodszych
– zebrane prezenty zostały przekazane dla dzieci z Domu Dziecka w Cieszynie. Postawy członków oddziału
zostały również zauważone i nagrodzone przez Mikołaja świątecznym podarkiem.
Radość obecna na twarzach
uczestników jest nieodłącznym elementem spotkań spadochroniarzy

w Goleszowie Równi. Konwersacje
przy stołach, wymiana doświadczeń
odbywała się w całym budynku
jeszcze przez długi czas. Uczestnicy
zaznaczali, że takie spotkania są niezwykle potrzebne, gdyż dają możliwość podzielenia się swoimi myślami
w niezwykle przyjaznej atmosferze
i pomagają budować to, co ważne –
poczucie wspólnoty i sensu działania.
KG

fot. K. Grzybek

Miły akcentem było wręczenie legitymacji dla nowych pasjonatów skoków spadochronowych. W szeregi
członkowskie włączonych zostało
7 osób.
Dla zebranych przygotowany
został również pyszny poczęstunek,
w tym znana już wszystkim obecnym zupa rybna. Miejca były zajęte
co do jednego, co też jest wynikiem
konsekwencji w realizacji tego wigi-

Tajemnica X i Y wyjaśniona
pewien niedosyt. Miłym zaskoczeniem
był telefon na tydzień przed turniejem,
w którym to udział zapowiedzieli między innymi trener narodowej reprezentacji z ostatniej olimpiady w Batumi
(nasza reprezentacja wywalczyła tam
IV miejsce), utytułowany arcymistrz
Kamil Mitoń, arcymistrz Jan Krzysztof
Duda, aktualny numer jeden na światowej liście rankingowej FIDE wśród
juniorów i mistrz Polski. Kilka epizo-
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dów z jego wspaniale rozwijającej się
kariery to: symultana przed meczem
Orlando w NBA, wygranie jednego
z odcinków telewizyjnego programu
„Genialny umysł” (polecam obejrzenie ośmiominutowego fragmentu na
kanale youtube.com) czy porywające pojedynki i dojście do półfinału
w niezwykle silnie obsadzonym turnieju Speed Chess Championship na platformie chess.com.

fot. I. Franek

6 grudnia 2018 r. w Goleszowie
odbył się 34. Międzynarodowy
Turniej Szachowy Mokate, zaliczany
do cyklu Grand Prix Gminy Goleszów.
Turniej został rozegrany w ramach
ogólnopolskiej
akcji
Polskiego
Związku Szachowego „100 turniejów
na 100-lecie niepodległości”.
Nie liczyliśmy na udział arcymistrzów. W tym samym terminie rozgrywane były Mistrzostwa Polski
w szachach błyskawicznych, grała też
Ekstraliga czeska i Bundesliga, w których to startuje wielu polskich czołowych szachistów. Arcymistrzynie
Monika Soćko i Karina Szczepkowska
grały turniej w Emiratach Arabskich.
Zainteresowana startem w Goleszowie
była czeska arcymistrzyni Olga Sikorova, legitymująca się aż 18 tytułami
mistrzyni Czech, i kilku zawodników
posiadających międzynarodowe tytuły mistrzów szachowych. Zapowiadał
się silnie obsadzony turniej, ale jak na
„goleszowskie standardy”, gdzie aż 80
razy widzieliśmy w akcji arcymistrzów,
w tym mistrza Europy Davida Navarę z Pragi czy ikonę polskich szachów
Bartosza Soćko, można było odczuwać
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Postanowiłem zrobić uczestnikom turnieju niespodziankę i do
końca nazwiska tych arcymistrzów
trzymałem w tajemnicy. Na wydruku kojarzeń par w pierwszej rundzie
umieściłem tylko litery X i Y, a wspomniani zawodnicy weszli na salę
dopiero po prezentacji i zapowiedzi
– mówi Karol Linert, organizator turnieju.
Nie było niespodzianki – GM Jan
Krzysztof Duda wygrał wszystkie 11
partii, drugie miejsce zajął FM Eneasz
Wiewióra, który wywalczył Puchar
Gminy Goleszów za rok 2018 (do tej
klasyfikacji liczone były trzy najlepsze
wyniki z ubiegłorocznych goleszowskich turniejów), trzeci był GM Kamil
Mitoń. Nasi zawodnicy Janusz Raszka
i Michał Cieślar zajęli odpowiednio 5.
i 6. miejsce. Pełne wyniki dostępne
są w internetowym serwisie turnieju
www.chessarbiter.com, fotoreportaże
obejrzeć można na facebooku Stowarzyszenia Szachowego Olimpia Goleszów, www.beskidzka24.pl – naszego
patrona medialnego i oczywiście na
www.goleszow.pl.

fot. I. Franek

Tajemnica
TytułXartykułu
i Y wyjaśniona

Wójt Sylwia Cieślar, Jan Krzysztof Duda, Karol Linert i zawodnicy SSz Olimpia Goleszów

Puchary, medale i nagrody wręczały Sylwia Cieślar – Wójt Gminy
Goleszów i Monika Glos – przedstawicielka Mokate, głównego sponsora cyklu.
Tydzień później w Sant Petersburgu odbyły się Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych. Miło

nam poinformować, że zwycięzca
naszego goleszowskiego turnieju Jan Krzysztof Duda, po rozegraniu 21
partii, wywalczył wicemistrzostwo
świata, ustępując nieznacznie Magnusowi Carlsenowi.
Redakcja

Rozstrzygnięto
Tytuł
konkurs
artykułu
„Lady D 2018”
Niepełnosprawność – słowo,
które w wielu osobach budzi lęk,
zakłopotanie, a może nawet kojarzy się z wyrokiem, zależnością.
Wszystko, co wyżej napisane, to tak
naprawdę wyraz niewiedzy, strachu
przed czymś nieznanym. Sposób,
w jaki reagujemy, to efekt braku
doświadczeń, patrzenia na świat
w ograniczonych aspektach. Bardzo
często bywa tak, że brak poszukiwania rozwiązań jest domeną osób
sprawnych, a nie tych, którzy w życiu
mają trochę trudniej w radzeniu
sobie z codziennością. Kluczem,
który otwiera drzwi zrozumienia,
jest wzbudzenie chęci wzajemnego poznania, szukania wspólnych
motywacji i dawania cząstki siebie
tym, którym będzie ona pomocna.
Pięknym pokazem siły, woli działania, pozytywnego nastawienia,
które tkwią w osobach z niepełnosprawnościami, a często pozostają
jedynie czymś do pozazdroszczenia
8

wśród części osób, które określane
są mianem sprawnych, jest Konkurs
Lady D im. Krystyny Bochenek.
W niezwykłym miejscu, na „Scenie w Galerii”, czyli jedynym teatrze
w Polsce mieszczącym się w centrum handlowym w Katowicach,
17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz
wręczenie nagród dla wyjątkowych,
niepełnosprawnych kobiet. Konkurs
Lady D im. Krystyny Bohenek to inicjatywa zapoczątkowana w 2002
roku przez Europosła Marka Plurę.
Tytuł Lady Disabled, czyli Dama
Niepełnosprawna trafia do niepełnosprawnych kobiet, które wykazały się szczególną aktywnością
w różnych dziedzinach życia. Finalistki konkursu wybierane są w pięciu
kategoriach: sport, kultura i sztuka,
życie społeczne, życie zawodowe
oraz dobry start (kategoria przeznaczona dla młodszych pań). Oprócz
tego w trakcie konkursu „Lady D

2018 woj. śląskiego" przyznawane są nagrody dla reprezentantek
powiatów. Łącznie wyróżniono 32
panie, którym należą się szczególne
wyrazy uznania.
Marek Plura, poseł do Europarlamentu zaznaczył:
Mam nadzieję, że będziecie
wszystkie Panie ambasadorkami
nie tylko tego konkursu, tego projektu, ale właśnie tej energii, tego
przekraczania barier, przekraczania
granic, po prostu tworzenia naszego życia lepszym. Bardzo chciałbym,
żeby z tej inicjatywy, ale również
z Waszej energii mogli skorzystać
wszyscy Europejczycy.
Do tego zacnego grona wchodzą
również mieszkanki Śląska Cieszyńskiego. Powiatową Lady D została
Joanna Misiarz, Prezes Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych, które prowadzi od 2015 r. i realizuje
w jego ramach działania wspierające
osoby niesłyszące.
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Rozstrzygnięto konkurs „Lady D 2018”

Szczególnie miło wspomina międzynarodowy turniej na Węgrzech,
w którym zagrywką zdobyła
12 punktów meczowych, przyczyniających się tym samym do zajęcia
przez drużynę 3. miejsca. Danuta
Bujok ma na koncie również tytuł
„Najlepszej Zawodniczki Otwartych Mistrzostw Polski 2015 roku”.
Wygrała ogólnopolski konkurs
Ottobock, dzięki czemu dostała się
na „Europejską Szkolę Biegania”,
która odbywała się w Berlinie podczas lekkoatletycznych Mistrzostw
Europy osób niepełnosprawnych.

fot. K. Grzybek

Ze szczególną przyjemnością
przychodzi przedstawienie drugiej
osoby, mieszkanki gminy Goleszów,
która została włączona do ścisłego
grona finałowego i uhonorowana
tytułem Lady D w kategorii sportu Danuty Bujok. Jest to nie tylko wyraz
uznania jej osiągnięć w dziedzinie
aktywności fizycznej, ale i działalności społecznej. We wręczeniu
nagród uczestniczył również Rafał
Glajcar, zastępca Wójta Gminy Goleszów, który jako jeden z pierwszych
złożył laureatce podziękowania
i gratulacje. Ciepłe słowa w jej stronę popłynęły również ze strony Christiana Jaworskiego, członka Zarządu
Powiatu Cieszyńskiego.
Laureatka od 2008 roku jest
związana ze sportem osób niepełnosprawnych. Sama bardzo skromnie charakteryzuje swoją osobę:
zwykła dziewczyna, która miała
trochę bardziej pod górę w życiu.
Należała ona do reprezentacji Polski w siatkówce na siedząco i miała
przyjemność reprezentować naszą
ojczyznę m.in. na Mistrzostwach
Świata, Europy, Polski oraz w innych
wydarzeniach odbywających się na
terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Od lewej: Rafał Glajcar, Marek Plura, Danuta Bujok
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Jako jedyna Polka pojawiła się na
takiej szkole biegania.
Jest osobą, która angażuje
się również społecznie. Jak sama
zaznacza, pomaganie innym daje
jej energię. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą m.in.
poprzez prowadzenie warsztatów
motywacyjnych. Wspomaga organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla PSP, OSP, policji,
służby więziennej i wojska na terenie całej Polski. Współpracowała
z agencją modelek niepełnosprawnych w trakcie tworzenia sesji zdjęciowych. Uczestniczyła również
w pokazach mody agencji modelek pełnosprawnych GRABOWSKA
MODELS, która może pochwalić
się dużymi sukcesami w dziedzinie
modelingu. W mediach społecznościowych założyła również grupę
„Życie Po Amputacji”, która nie tylko
służy wymianie doświadczeń między
jej członkami, ale daje możliwość
wzajemnego wspierania w zmaganiach dnia codziennego.
Nie sposób wspomnieć o wszystkich inicjatywach, w które angażowała się goleszowska Lady D. Jej
osoba i działalność jest wspaniałym
odzwierciedleniem tego, że w każdej trudności można znaleźć ukrytą
możliwość działania.
Gratulujemy laureatce wszystkich sukcesów i życzmy dalszej
determinacji w działaniu!
KG
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W sobotę, 15 grudnia 2018 r. około 200 osób spotkało się w sali OSP
Goleszów. Było to kolejne, tradycyjne można już rzec, spotkanie wigilijne seniorów z Goleszowa. Goście,
program artystyczny, poczęstunek
oraz atmosfera jak zwykle stały na
wysokim poziomie.
Na początku prowadzący spotkanie Lidia Lankocz i Henryk Mróz „po
naszymu” przywitali wszystkich seniorów oraz obecnych gości. Gronu najstarszych mieszkańców towarzyszyli
również m.in.: Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Karol Lipowczan,
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar,
ks. bp Adrian Korczago, ks. parałat
Adam Drożdż oraz inni duszpasterze
katoliccy i ewangeliccy. Nie zabrakło
również goleszowskich radnych – Elżbiety Duraj, Andrzeja Maciejczeka,
Janusza Sikory oraz Wojciecha Hławiczki.
Po kilku słowach wstępu prowadząca od razu zaprosiła wszystkich
najstarszych mieszkańców Goleszowa
na kolejne spotkanie: Od razu zapraszamy wszystkich już w 2019 roku
i powiedzcie wszystkim, którzy skończą 75 lat, że zapraszamy ich bardzo,
bardzo serdecznie. My tu z otwartymi
sercami na Was czekamy!
Pięknie przystrojona sala, choinka, światełka i dekoracje wprowadzały świąteczny nastrój. Duże wrażenie
robiły również przyozdobione stoły,
na których można było znaleźć wiele smacznych, tradycyjnych potraw
i świątecznych słodkości. Były one
suto zastawione drobnymi ciasteczkami, które wyszły spod wprawnej ręki
Zofii Alkier – ilość (20 kg, 12 rodzajów)
zrobi wrażenie na każdym, kto miał do
czynienia z ich wyrobem. Ponadto nad
ciepłym poczęstunkiem czuwał cały
sztab fachowców. Wszystko zostało
dokładnie zorganizowane.
Nie zabrakło też świątecznego
kolędowania. Spotkanie wzbogacił
swoim śpiewem zespół wokalny składający się z uczniów i absolwentów
goleszowskiej szkoły podstawowej
i gimnazjum pod kierunkiem Aliny
Kubaszczyk. Uczestnicy mieli również
okazję wysłuchać solowego występu
Marcina Podżorskiego, którego głos
już od kilku lat rozgrzewa serca mieszkańców.
10

fot. K. Grzybek

Świąteczne spotkanie w Goleszowie

Pod choinką znalazły się prezenty przygotowane dla zaproszonych
seniorów. Całość spotkania wieńczyło
wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie
się opłatkiem i składanie świątecznonoworocznych życzeń.
Do zorganizowania tego wspaniałego spotkania włączyło się wielu
dobrych ludzi. Za włożony wysiłek
podziękowania należą się: Ochotniczej Straż Pożarnej w Goleszowie,
sołtysom Karolowi Alkierowi oraz
Tomaszowi Polakowi, Zofii Alkier, Grażynie Bojdzie, zespołowi wokalnemu
złożonemu z uczniów i absolwentów
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
w Goleszowie (pod kierownictwem
Aliny Kubaszczyk), Karolowi Krawcowi, Lidii Lankocz, Grażynie Bihun,
Henrykowi oraz Magdalenie Mrozom
– to ich praca dała taki piękny efekt
i przyniosła wiele radości i uśmiechu.
Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie dobre chęci i wsparcie

sponsorów. Organizatorzy przekazują
im serdeczne podziękowania, a kierują je do: OSP Goleszów, Marioli i Arkadiusza Szrajnertów, firmy ARSON,
Jolanty i Janusza Sikorów, Anny i Jerzego Sikorów, Marii i Zbigniewa Szklorzów, Apteki „MEDEA” z Goleszowa,
dr Jana Śliwki, Lidii i Jacka Lankoczów,
Urszuli i Leszka Szlauerów, Restauracji CORIENT – Grzegorza Mizi, firmy
DIEHL METERING, Ośrodka Zdrowia
w Goleszowie, Zofii i Karola Alkierów, firmy MEGAT - Marii Kubańskiej-Branny, RKS Goleszów, ESTETIC-LAB –
Elżbiety Szczuki, Grażyny Bojdy, księży parafii ewangelicko-augsburskiej
i rzymskokatolickiej w Goleszowie,
Elżbiety Duraj, Andrzeja Maciejczeka,
Janusza Sikory, Wojciecha Hławiczki, Rajskich Smaków, Tomasza Polaka, Kazimierza Kuboka, Jana i Urszuli
Musialików, Magdaleny i Henryka Mrozów.
KG
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15 grudnia w Dzięgielowie odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie seniorów.
W sali gimnastycznej dzięgielowskiej szkoły zgromadziło się ok. 160
osób, w tym zaproszeni goście. Byli to
m. in.: Wójt Gminy Goleszów Sylwia
Cieślar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan, radni
– Dorota Skark-Pieprzka i Janusz Kożdoń, poprzedni wójt Krzysztof Glajcar,
dyrektor Katarzyna Bogdał, przewodnicząca KGW Gertruda Proksa, Siostra Przełożona Diakonatu Żeńskiego
„Eben-Ezer” Ewa Cieślar z diakonisami, ks. proboszcz Dariusz Kowala, ks.
proboszcz Marek Londzin, prezes OSP
Jacek Klein, prezes SMDz Bartłomiej
Cywka oraz osoby, które zapoczątkowały w 2003 r. to wydarzenie - sołtys
senior Werner Zając i ks. Emil Gajdacz.
Dla upamiętnienia mieszkańców,
których, niestety, już nie spotkamy,
wydarzenie rozpoczęło się chwilą ciszy.
Następnie uczniowie dzięgielowskiej
podstawówki, pod kierunkiem Weroniki Glajc, zaśpiewali w języku polskim
i angielskim popularne kolędy.
Życzenia świąteczno-noworoczne dzięgielowskim seniorom składali:
wójt Sylwia Cieślar, przewodniczący
Karol Lipowczan, księża oraz sołtys.
Wspólna modlitwa, poczęstunek,
dzielenie się opłatkiem i śpiewanie
kolęd dopełniły wydarzenie.
Organizatorami byli: sołtys wraz
z Radą Sołecką, miejscowe KGW
i OSP, Stowarzyszenie Miłośników
Dzięgielowa oraz dzięgielowska szkoła. W przygotowanie przedsięwzięcia
zaangażowało się wiele osób i firm.
Sołtys Dzięgielowa (prowadzący spotkanie) pragnie podziękować: członkom Rady Sołeckiej; dyrektorce szkoły
za życzliwość i udostępnienie sali oraz
kuchni; paniom, które przygotowały posiłek; pracownikom szkoły, którzy udekorowali miejsce spotkania;
członkiniom KGW za wykonanie
odświętnych kompozycji na stołach;
kelnerkom.
Wydarzenie wsparli (kolejność
przypadkowa): Anna i Wacław Hanzel, Agnieszka i Jacek Klein, Janusz
Buzek, Dariusz Reis, Krzysztof Glajcar, Marek Targosz, Robert Siekierka
(Stolarstwo), rodzina Nieboras (firma
„Jerzy”), Jerzy Franek (ZUiUZ), Jerzy

fot. T. Lenkiewicz

Spotkanie seniorów w Dzięgielowie

Cieślar (Transbus), Zbigniew Krzemień
(Gardenus), Rolniczy Kombinat Spółdzielczy, sklep spożywczy p. Mojeścik
(ul. Akacjowa), sklep spożywczy p.
Dudziak (ul. Cieszyńska), Bogusława
Skark, Dorota Skark-Pieprzka, Bank
Spółdzielczy w Cieszynie, mleczarnia z Bażanowic, parafie ewangelic-
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ko-augsburska i rzymskokatolicka,
Diakonat Żeński Eben-Ezer, Barbara
Musioł-Mironowicz (restauracja „Pod
Tułem”), OSP Dzięgielów, p. Frydrychowscy (Ogrodnictwo), Skład opałowy w Dzięgielowie.
Redakcja
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Spotkanie świąteczne w bażanowickim przedszkolu

fot. z archiwum organizatorów

Tradycyjnie już przedszkolaki
z Oddziału Przedszkolnego w Bażnowicach zaprosiły swoich rodziców na
przedświąteczne spotkanie bożonarodzeniowe. Tym razem dzieci wraz
ze swoimi wychowawczyniami przygotowały przedstawienie pt. „Zmartwienie śnieżynek”.
Na scenie nie zabrakło tańczących śnieżynek i bałwanków, grających
aniołków,
reniferków-narratorów,
radujących się dzieci. Pojawili się
także Mikołaj, Pani Zima oraz urocza
choineczka. W inscenizacji wystąpiły wszystkie dzieci uczęszczające do
przedszkola, które w pięknych strojach
śpiewały, tańczyły i odgrywały swoje role. Przedstawienie spotkało się
z gorącym przyjęciem, a mali artyści
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po występach dzieci wręczyły
rodzicom własnoręcznie wykonane
podarunki, a nauczycielki podziękowały za tak ciepłe przyjęcie, składając wszystkim bożonarodzeniowe
życzenia. Do nich dołączyły się również obecne na uroczystości dyrektor
Magdalena Drózd oraz wiecedyrektor
Beata Klimczak. Po części oficjalnej
nauczycielki zaprosiły wszystkich na
słodki poczęstunek.
Anna Gańczarczyk

Spotkanie świąteczne w przedszkolu w Goleszowie

fot. z archiwum organizatorów

19 grudnia 2018 roku w przedszkolu w Goleszowie odbyło się
świąteczne spotkanie z udziałem
zaproszonych gości.
Starszaki zaprezentowały jasełkowe przedstawienie pt. „Maleńka miłość”. Świąteczna atmosfera
towarzyszyła podczas całego spotkania. Ksiądz Bogusław Sebesta
opowiedział dzieciom historię Bożego Narodzenia. Wspólne śpiewaliśmy kolędy oraz podzieliliśmy się
opłatkiem. Potem zaproszeni goście
mieli okazję porozmawiać, podzielić
się swoimi wrażeniami przy słodkim
poczęstunku. Przedszkolaki rozeszły
się do swoich sal, gdzie wspólnie ze
swoimi wychowawczyniami kontynuowały świąteczne spotkanie.
Weronika Mędrala
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Tytułsię
artykułu
Seniorzy spotkali
w Goleszowie Równi
Gminy Goleszów Karol Lipowczan,
którzy złożyli uczestnikom najserdeczniejsze noworoczne życzenia
oraz pogratulowali organizatorom
przygotowania tego przedsięwzięcia.
To już kolejne spotkanie, w którym uczestniczę. Rozmawiamy, śpie-

fot. T. Lenkiewicz

W ostatni czwartek minionego
roku w Goleszowie Równi odbyło
się świąteczno-noworoczne spotkanie seniorów, w którym wzięło
udział prawie 40 osób.
W wydarzeniu uczestniczyli również Wójt Gminy Goleszów Sylwia
Cieślar oraz Przewodniczący Rady

wamy i często wspominamy minione
lata. Cieszę się, że pamięta się o nas
- seniorach – mówi jedna z uczestniczek.
Ten wyjątkowy wieczór w Domu
Ludowym uatrakcyjniły „Przocielki”
z Cisownicy, które zaśpiewały regionalne utwory przeplatane humorystycznymi opowieściami.
Prowadzący spotkanie sołtys
Leszek Staś dziękuje wszystkim, którzy wsparli organizację wydarzenia.
A byli to: Rada Sołecka Goleszowa
Równi, Ślusarnia Marek Niemiec,
Zakład Kominarski Waszek Spółka
Jawna, Serwis silników diesla Alina
i Krzysztof Szklorz, EKO Dom Piotr
Lipowczan, Etno Chata Topolej,
Studio Stanika PDB Ewa Staś, radny
Karol Lipowczan. Podziękowania kierowane są również do obslugi oraz
osób, które przygotowały poczęstunek i posprzątały.
T. Lenkiewicz

Nagroda dla proboszcza i puńcowskiej parafii
jej proboszcz ks. Dariusz Kowala.
Duszpasterz został doceniony m.in.
za organizację pikników rodzinnych, cyklu dziesięciu bezpłatnych
koncertów „Artystyczne spotkania
w modlitwie”, przeprowadzenie
(przy wsparciu wiernych) remontu
wnętrza kościoła oraz kierowanie
komitetem organizacyjnym obchodów 500-lecia zabytkowej świątyni
w Puńcowie.

fot. I. Franek

19 grudnia odbyła się III sesja
Rady Gminy Goleszów VIII kadencji.
Pod wieloma względami była szczególna i miała uroczysty charakter.
Po otwarciu obrad Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej
Molin wręczył dwa wyróżnienia.
Złote „Odznaki Honorowe za Zasługi
dla Województwa Śląskiego” otrzymała Rzymsko-Katolicka Parafia
pw. św. Jerzego w Puńcowie oraz

Od lewej stoją: ks. Dariusz Kowala i Andrzej Molin
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Parafia nad Puńcówką została nagrodzona m. in. za aktywność
w różnych sferach życia społeczno-kulturalno-religijnego, w tym za
ogromne zaangażowanie w generalny remont kościoła, organizację
różnorakich wydarzeń religijnych
i kulturalnych.
Słowa uznania i gratulacje
na ręce proboszcza złożyli m.in.:
Andrzej Molin, wójt Sylwia Cieślar,
przewodniczący rady Karol Lipowczan, radny powiatowy Jerzy Sikora
oraz przedstawiciele puńcowskiej
rady parafialnej. Inicjatorem nadania obu medali była Sylwia Cieślar.
Szczególny charakter tej sesji
podkreślił jeszcze świąteczny występ
Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”, który
wykonał kolędy i pastorałki. Były
również życzenia świąteczno-noworoczne i prezenty.
Podczas ostatniej sesji w grudniu
radni przyjęli m. in. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goleszów
na lata 2019–2023, Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz budżet
na 2019 rok.
Redakcja
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Wieczór kolęd w Dzięgielowie

fot. T. Lenkiewicz

W ostatni czwartek przed świętami Bożego Narodzenia w dzięgielowskiej podstawówce odbył się
„XIII Wieczór kolęd”. Tradycyjnie cała
społeczność tej szkoły wraz ze swoimi rodzinami i zaproszonymi gośćmi
spotkała się, by wspólnie świętować
nadchodzący świąteczno-noworoczny okres.
W ten szczególny wieczór mogliśmy się cieszyć obecnością Wójta
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów
Karola Lipowczana, radnych Dzięgielowa: Doroty Pieprzki-Skark i Janusza
Kożdonia, ks. Marka Londzina, ks.
Dariusza Kowali, sióstr diakonis oraz
przedstawicieli organizacji działających na terenie Dzięgielowa – mówią
organizatorzy przedsięwzięcia.
Kilkutygodniowe przygotowania
do tego wspaniałego wieczoru przyniosły oczekiwany skutek – zarówno
najmłodsze dzieci, uczniowie nieco starsi, jak i młodzież dali z siebie
wszystko. Na scenie pojawiło się
prawie 170 osób, które śpiewały,
tańczyły oraz przedstawiały spektakl
– dodają.
Całość rozpoczęła klasa IV śpiewem kolędy „Kolędowania nadszedł
czas”. Uczniowie wprowadzili wszystkich w świąteczny czas kolędowy, zaś
dyrektor Katarzyna Bogdał przywitała
zebranych na szkolnym świętowaniu.
Drugimi wykonawcami były dzieci z punktów przedszkolnych „Bie-
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dronki” i „Wesołe Pszczółki”. Zaprezentowały one 4 układy taneczne.
Następnie uczniowie klasy I zaśpiewali pastorałkę „Nie miały aniołki
choinki na święta”, klasa II pastorałkę
„Chojka” oraz przedstawiła do niej
miniscenkę o zakłopotanych pastuszkach, a klasa III wykonała piosenkę
świąteczną o choince, do której również zaprezentowano krótką scenkę.
Cały wieczór poprowadzili młodzi
konferansjerzy – Adela Czerwińska
i Tomek Kulak.
Po występach dzieci młodszych
zaprezentowało się kółko teatralne
wraz z zespołem muzycznym, na które uczęszczają uczniowie klas IV-VIII.
Nasza młodzież zaprezentowała
spektakl „Opowieść wigilijna” w wersji współczesnej - było strasznie, groź-

nie, smutno…, ale, na szczęście,
wszystko zakończyło się wspaniale
i główna bohaterka Elizabeth Scrooge zrozumiała, o co tak naprawdę
chodzi w życiu najbardziej – mówi
Weronika Glajc, jedna z głównych
organizatorek wydarzenia.
Młodzi artyści zakończyli ten
wyjątkowy wieczór finałową piosenką, w której na koniec zaśpiewali:
Chcemy, by tak było już
zawsze, ciepło słów, spojrzeń
i rąk, pokój i miłość…
Chcemy, by tak było naprawdę. Chcemy mieć święta
przez cały długi rok.
Następnie dyrektor podziękowała wszystkim wykonawcom za
ogromną dawkę wzruszeń, życzyła
wszystkiego, co najlepsze na zbliżające się święta i Nowy Rok, a wójt
Sylwia Cieślar podziękowała za zaangażowanie i wspaniale spędzony czas
oraz złożyła serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.
Dodatkową atrakcją tego wydarzenia był jarmark bożonarodzeniowy zorganizowany przez pracownice
świetlicy szkolnej. Tam przy dźwiękach świątecznej muzyki, palących
się koksownikach i ciepłych napojach
uczestnicy zakończyli to wyjątkowe spotkanie.
Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali
się w przygotowanie całego wydarzenia.
Redakcja
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W ostatnią niedzielę grudnia
w Goleszowie mogliśmy poczuć
magię świąt. Wszystko za sprawą
wspólnego kolędowania, które już
po raz kolejny zostało zorganizowane
na placu przy fontannie.
Inicjatorem wydarzenia byli: wójt
Sylwia Cieślar, radni gminy Goleszów,
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie, Parafia Rzymskokatolicka
św. Michała Archanioła w Goleszowie.
Uroczystości rozpoczęli wójt Sylwia
Cieślar i Przewodniczący Rady Gminy
Karol Lipowczan, witając wszystkich
i przekazując noworoczne życzenia.
Następnie bp Adrian Korczago i prałat
Adam Drożdż Słowem Bożym wprowadzili zebranych w świątecznonoworoczny czas.
Pomimo mało zachęcającej aury
na wspólne kolędowanie przybyły
licznie chóry i zespoły z terenu naszej
gminy. Stanowiły one wiodący głos
dla licznie zgromadzonych mieszkańców i gości. Piękne kolędy i pastorałki,
śpiewane przez niemal dwie godziny, przywołały nastrój tradycyjnego
kolędowania, o którym „po naszymu” opowiadała Lidia Lankocz – prowadząca wydarzenie. Tę cudowną
strawę duchową można było też uzupełnić czymś dla ciała. Na straganach
każdy, bez względu na wiek, znalazł
coś odpowiedniego dla siebie. Uroku
dopełniły: pięknie oświetlona choinka
i dekoracja podium dla „śpiewoków”.
Oprawa rozgrzewała serca pomimo
towarzyszących kolednikom opadów.
Dziękujemy wszystkim za „wspólne kolyndowani” i już zapraszamy na
kolejne w grudniu 2019 roku.
Poniżej przedstawiamy listę chórów i zespołów uczestniczących we
wspólnym kolędowaniu: połączone
chóry ewangelickie z parafii w Goleszowie i Dzięgielowie (dyrygent –
Anna Stanieczek); ZPIT GOLESZÓW
(kierownik muzyczny – Szymon Staniszewski); chóry szkolne (dyrygent
- Alina Kubaszczyk); chór z Bażanowic (dyrygent – Joanna Sikora); Chór
parafii rzymskokatolickiej w Puńcowie
(dyrygent - Tomasz Piwko); „Kolędnicy
z Gimnazjum” (dyrygent – Weronika
Glajc); Chór Gloria Parafii Rzymskokatolickiej z Goleszowa (dyrygent – Ewa
Wigezzi – Skałka); Schola Dziecięco

fot. I. Franek

Wspólne „kolyndowani” w Goleszowie

-Młodzieżowa Parafii Rzymskokatolickiej z Goleszowa (dyrygent – Weronika
Glajc); solista Marcin Podżorski.
Dziękujemy również tym, którzy wsparli to wydarzenie: Piekarni
Rejonowej Spółdzielni Samopomoc /
Goleszów; Fundacji FAScynujący Świat
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Dziecka; Towarzystwu Wędkarskiemu
„TON”; Firmie ogrodniczej „Florys”
Ryszard Florczykiewicz; Ochotniczej
Straży Pożarnej w Goleszowie.
Redakcja
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Co słychać w GOK-u?
W dniu 6 stycznia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Goleszowie
odbył się Koncert Noworoczny.
Impreza ta na stałe wpisała się
w gminny harmonogram wydarzeń
kulturalnych. W tym roku udało się
ją zorganizować po raz piąty. Ten niezwykły koncert zawsze jest wyczekiwany przez wielu mieszkańców
gminy Goleszów i stanowi wspaniałą okazję do ponownego przeżycia
okresu świąteczno-noworocznego.
Przybyłych gości przywitali wspólnie Szymon Staniszewski,
kierownik muzyczny Zespołu Pieśni
i Tańca „Goleszów” oraz Jolanta Warsińska, dyrektor GOK w Goleszowie.
Imprezę rozpoczęły mocne akcenty
trąbek, puzonów, saksofonów i tub.
Na scenie w repertuarze świąteczno
- karnawałowym zaprezentowała się
Orkiestra Dęta „Goleszów Band”. Po
muzycznej uczcie zadbano również
o akcent duchowy.
W następnym punkcie programu odbyły się jasełka pt. „Jezusek
się rodzi”, których tekst na goleszowską gwarę przełożyła Danuta
Brańczyk, a wykonały je dziecięce
grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”. Swój udział zaznaczyła również grupa młodzieżowa zespołu,
która efektownie zaprezentowała
się w tańcach śląskich. Całość zwieńczył występ Oliwii Gaszczyk, która

fot. GOK

Koncert Noworoczny

wszystkim powinszowała na Nowy
Rok. Życzenia mieszkańcom gminy
oraz przybyłym gościom złożył rów-

nież Przewodniczący Rady Gminy
Goleszów Karol Lipowczan.
Redakcja/GOK

Popis 2019
W sobotę 19 stycznia GOK
wypełnił się młodymi, zestresowanymi artystami, swój koncert popisowy dali bowiem uczestnicy zajęć
artystycznych – pianina, gitary,
skrzypiec, a także zajęć tanecznych
i wokalnych.
Ze sceny popłynęły dźwięki kolęd
oraz utworów popowych . Formacje
taneczne zaprezentowały natomiast
skomplikowane układy tańca nowoczesnego. Koncert był dedykowany
16

licznie przybyłym babciom i dziadkom z okazji ich święta. Widzowie
entuzjastycznie oklaskiwali artystów, dla których był to w większości
debiut sceniczny.
Dodać należy, że pod czujnym
okiem wykwalifikowanych instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury
w zajęciach tanecznych i muzycznych tygodniowo uczestniczy blisko
pięćdziesiąt dzieci w wieku od 6 do
12 lat. Życzymy wszystkim uczest-

nikom dalszego rozwoju i sukcesów artystycznych.
Miłość to piękne i wzniosłe
uczucie, a tak potrzebne jak
dziura w bucie, bo gdyby
dziury w bucie nie było, którędy by się nogę włożyło?
Z pozdrowieniami dla czytelników
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Jolanta Warsińska
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Spotkanie seniorów w Bażanowicach
z Cisownicy, które niezwykle rozweseliły uczestników wydarzenia. Jak
na biesiadne spotkanie przystało,
nie zabrakło również smacznego
jadła, o które zadbały członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich z Bażanowic.
Obecna na spotkaniu wójt Sylwia
Cieślar przekazała wszystkim mieszkańcom sołectwa wyrazy podziękowa-

nia i uznania dla ich pracy, która służy
budowaniu lokalnej społeczności.
Sołtys i Rada Sołecka dziękują
za pomoc w organizacji spotkania:
Restauracji „Marlin”, Stowarzyszeniu
Miłośników Bażanowic, Stowarzyszeniu „Dzieci Stalmacha”, F.H.U.P.
Andrzej Kariona Szczypka, KGW oraz
OSP.
IF

fot. I. Franek

12 stycznia o godz. 12.00 seniorzy z Bażanowic spotkali się na swoim corocznym święcie.
W tym uroczystym spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciele władz gminy, Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz księża z parafii katolickiej i ewangelickiej. Wśród zaproszonych gości były też „Przocielki”

Sołtys Jan Polok i wójt Sylwia Cieślar

Uczestnicy spotkania

Spotkanie seniorów w Puńcowie

X

fot. I. Franek

W sobotę, 12 stycznia seniorzy
z Puńcowa mieli swoje coroczne
święto. O godz. 14.00 w sali OSP
w Puńcowie spotkali się mieszkańcy sołectwa, władze gminy, księża
z parafii katolickiej i ewangelickiej
oraz zaproszeni goście, by spędzić
wspólnie czas. Występy dzieci
z przedszkola w Puńcowie, chóru
parafii katolickiej oraz regionalnych
muzyków to była niezwykła uczta
dla ducha. Nie zabrakło także smacznej strawy dla ciała, o którą zadbało
lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.
Bogaty program artystyczny i suto
zastawione stoły uczyniły wspólne
biesiadowanie mieszkańców sołectwa niezwykle przyjemnym.
Sołtys i Rada Sołecka dziękują
za wsparcie w organizacji imprezy
indywidualnym darczyńcom, Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jerzego
z Puńcowa oraz firmom: PPUH „FAO
FAR”; Weber & Weber Sp. z o.o.; Pracownia Pierogów Alchemia Smaku;
MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda; BWM
Meble Michał Bohucki; Ogrodnictwo Jerzy Frydrychowski; P.P.H.U.
MEBLE MOROSZCZUK; Firma Ogrod-

nicza Florys; „ALDO” Sp. z o.o.;
GUMOPLAST S.C.; MS-MEBLE Małyjurek; MEBLE Byrtus; Dadok Czesław
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Zakład Remontowo- Budowlany;
„Stolarstwo Damian” PPUH Cziommer Damian.
IF
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Zagrali w Goleszowie
Niedziela, 13 stycznia 2019 r.
upłynęła po znakiem 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W Goleszowie, po raz kolejny z rzędu,
miejscowy sztab zapewnił możliwość
ciekawego spędzenia tego niezwykłego dnia i wsparcia szpitali dziecięcych.
W tym roku dzięki jego działaniom
i osobom wspierającym akcję udało
się zebrać kwotę 17 655,67 zł, czyli
o 1232 zł więcej niż w zeszłym roku.
Wydarzenie rozpoczęło się o 15.00
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Uczestników
przywitały wspólnie Dorota Wisełka,
dyrektor golesowskiej podstawówki oraz Aleksandra Studnik, dyrektor
Gimnazjum w Goleszowie. Goście
obecni na goleszowskim Finale WOŚP
zapełnili wszystkie przygotowane miejsca. Wydarzenie zainicjowano śpiewająco – uczniowie wykonali angielską
piosenkę „Little light”. Później można było posłuchać znanego wszystkim przeboju „Hello”. W muzycznym
nastroju do śpiewu zaproszono również publiczność, która włączyła się
w kolejne utwory. Dzięki połączonym
siłom głosów publiki oraz uczniów
wybrzmiały słowa piosenek „Trzynastego” oraz „Tyle było dni”.
Następnie na scenie pojawiła się
pierwsza grupa młodych aktorów,
którzy przedstawili historię śpiącej królewny. Nie zabrakło również
elementów akrobatycznych. Pokaz
swoich umiejętności dały uczennice
ze szkolnej grupy „Akrobatix”. Wykonane mostki, szpagaty czy piramidy robiły naprawdę duże wrażenie.
Gimnastyczki wystąpiły dwukrotnie
w trakcie całego wydarzenia. Później
publiczność zaskoczyła goleszowska
grupa „Spice Girls” w dość nietypowej konfiguracji (75% dziewczyn). Ta
niecodzienna aranżacja znanej piosenki wywołała wiele uśmiechów
na twarzach.
W dobrych nastrojach przystąpiono do licytacji charytatywnych.
Prowadził je Andrzej Kloske, którego wspomagali uczniowie prezentujący licytowane zestawy. Można
było zakupić piękne torty ozdobione emblematami Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, torebki, koszulki, kalendarze, ramki na rejestrację,
18

saszetki, magnesy, rabat na naukę
czy nawet dziecięce body. Uczestnicy
chętnie podbijali stawki i dali piękny
wyraz wsparcia dla realizowanej inicjatywy.
Po aukcjach na scenę zawitały
jeszcze trupy teatralne. Uczniowie
1 klasy zaprezentowali przedstawienie „Zima zła”, w którym podali sposób na uspokojenie mroźnej pory
roku. Następnie tancerze w strojach
zakonnic zaprezentowali pełen życia
utwór gospelowy. Na końcu grupa piracka zabrała uczestników na
muzyczny rejs po morzach z piratami,
którzy toczyli na pokładzie zacięte
pojedynki na szable.
Wydarzeniom na sali towarzyszyły równolegle pokazy ratownictwa medycznego, które odbywały się
w pobliskiej klasie. Do wzięcia udziału
zachęcał Leszek Szlauer, Prezes OSP
Goleszów: Serdecznie zapraszamy na
pokazy ratownictwa. Tam dowiedzą
się Państwo, co zrobić w niebezpiecznych momentach, na przykład, gdy
ktoś straci przytomność – tam wszystko pokazujemy. Dla dzieci, które
przyjdą, mamy też małą niespodziankę – plan lekcji na wozie strażackim
z napisem OSP Goleszów.
Organizatorzy zadbali również
o poczęstunek. Chętni mogli zakosztować słodkich przysmaków oraz
wypić smaczną kawę w gronie znajomych i rodziny w przygotowanej
kawiarence. Warto zaznaczyć, że ciasta były przyniesione przez rodziców
uczniów SP i Gimnazjum. Dochody

z działalności tymczasowej kawiarni zostały również przekazane na cel
tegorocznej zbiórki.
Wszystko, co odbywało się
w trakcie 27. Finału WOŚP w Goleszowie, było wynikiem pracy wielu osób.
Organizatorzy dziękują serdecznie za
czas i poświecenie, dzięki któremu
odbyło się niedzielne wydarzenie:
• za wykonanie piosenek„ Little
light” (klasy 2a, 2b, 5a, 5b pod opieką Margarity Machnickiej-Kaczmarczyk) oraz „Hello” (klasa 6b pod
opieką Małgorzaty Wani);
• za występ połączonych chórów SP
i Gimnazjum i wspólne śpiewanie,
nad którym czuwała Alina Kubaszczyk;
• za przedstawienia „Śpiąca królewna” (klasa 3 pod opieką Lucyny
Gołyszny) i „Zima zła” (klasa 1a pod
opieką Haliny Gabzdyl);
• za występy w konwencji „Twoja
twarz brzmi znajomo” - Spice Girls
(klasa 8a) oraz Whoopi Goldberg
(klasy 8a, 6a, 6b pod opieką Aleksandry Stokłosy-Wapienik);
• za wykonanie układów tanecznych
grupie „Akrobatix” (klasa 4b) oraz
pirackiego tańca (klasa 6a) pod
opieką Agnieszki Gołyszny;
• za pokaz udzielania pierwszej
pomocy stażakom z OSP Goleszów
(Prezes OSP Leszek Szlauer, Mateusz Śliż, Kacper Gibiec, Wiktoria
Słowik, Radosław Pilch);
• za prowadzenie kawiarenki nauczycielom i pracownikom gimnazjum
(Monika Droździk, Anna Sikora,
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Zagrali w Goleszowie
Szczególne
podziękowania
dla mieszkańców gminy Goleszów
oraz proboszczów goleszowskich
parafii za hojność, serdeczność,
życzliwość względem kwestujących wolontariuszy i wsparcie akcji
WOŚP – przekazał Andrzej Kloske.
Zebrana kwota to łącznie
ponad 17 tysięcy zł (kawiarenka
2200 zł, licytacje 1000 zł, wolontariusze – ponad 14 tysięcy zł).
Uzyskana kwota jest najwyższa
w historii WOŚP w Goleszowie.
Dołączamy się do podziękowań i jesteśmy dumni z tego, że
po raz kolejny mieszkańcy pokazali
swoje wielkie serca i wrażliwość na
potrzeby drugiego człowieka.
KG

fot. K. Grzybek

Renata Odias, Jolanta Hławiczka,
Jolanta Gąsior), nauczycielce SP
(Gabriela Fuzoń) oraz gimnazjalistom;
• za dwa torty z przeznaczeniem na
licytację (jeden upieczony przez
Magdalenę Brodę, drugi ufundowany przez ucznia Sebastiana Jewułę);
• za wystrój sali gimnastycznej na
Finał WOŚP Urszuli Łamacz i Alicji Szkutek.
Szczególną rolę mieli również
wolontariusze, którzy kwestowali
na cel tegorocznej orkiestry. Swoją
pomoc zaoferowało 24 uczniów gimnazjum, klas 7 i 8 SP, którzy zbierali
datki pod opieką Aleksandry Studnik,
Andrzeja Kloske, Danuty Jaworek.

Strażacy zagrali dla Orkiestry
a nasza młodzież instruowała ćwiczących. Z opinii, które dało się usłyszeć,
duża część osób twierdziła, że wie, jak
udzielić pierwszej pomocy, ale nigdy
nie ćwiczyła na fantomie i nie spróbowałaby tego, gdyby nie widziało dzieci,
które robiły pokaz i zachęcały do spróbowania. Wiele osób dało się namówić oraz skorzystać z rad udzielanych
przez instruktorów i, oczywiście, dzieci. Każde dziecko, które się odważyło
poćwiczyć na fantomie, otrzymało
na pamiątkę smycz z logo MDP i opisem „30 uciśnięć i 2 wdechy”. Drugim
moim celem było, ażeby młodzież
miała możliwość podpatrzeć też inne

Panorama Goleszowska styczeń–luty 2019

służby podczas pokazów i nawiązać
współpracę w celach szkoleniowych,
a w przyszłości współdziałać ze służbami ratowniczymi.
Na koniec chciałbym złożyć podziękowania druhom z OSP Bażanowic
oraz ratownikom z PCK za współpracę
i zaangażowanie oraz miłą atmosferę
podczas tegorocznego finału WOŚP.
Na szczególne podziękowanie zasługuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z Dzięgielowa za zaangażowanie się
i profesjonalizm podczas pokazów.
Opiekun MDP Dzięgielów
Druh Jacek Klein

fot. z archiwum organizatorów

W tegorocznym 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbył 13 stycznia 2019 r. na rynku w Cieszynie, udział wzięła 5-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z Dzięgielowa z opiekunem i druhami z OSP Bażanowice (3 osoby) oraz
ratownikami z PCK.
Młodzież MDP zaprezentowała swoje umiejętności w udzielaniu
pierwszej pomocy. Pokazy naszej młodzieży cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród ludzi, którzy tłumnie
przybywali na rynek. Zaprezentowano podstawowe czynności udzielania
pierwszej pomocy takie, jak pozycja
boczna bezpieczna, postępowanie przy
zadławieniach dzieci i dorosłych,
resuscytację krążeniowo-oddechową
u dorosłych i dzieci, badanie fizykalne
poszkodowanego, unieruchamianie
kończyn oraz przygotowanie poszkodowanego do transportu. Do dyspozycji mieliśmy fantomy dorosłych
i dzieci, deskę ortopedyczną i torby
PSP-1. Celem naszym było zaprezentowanie szerszemu gronu ludzi, że udzielenie pierwszej pomocy nie jest wcale
skomplikowane i nawet dzieci mogą to
zrobić bardzo profesjonalnie i nie trzeba się tego bać. Myślę, że cel został
osiągnięty. Duża część osób, które
odwiedziły nasze stanowisko, same
spróbowały poćwiczyć na fantomach,
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Tradycyjne spotkanie opłatkowe w Kisielowie w tym roku odbyło
się 16 stycznia. Mieszkańcy sołectwa
spotkali się tego dnia z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami władz
gminy i księżmi w sali OSP Kisielów.
Spędzony razem czas przepełniony
był atmosferą świąteczno-noworoczną. Były życzenia, dzielenie się
opłatkiem i kolacja, a po niej wspólne kolędowanie. Uroczystość to okazja do rozmów, wspomnień i przede
wszystkim do wspólnego spotkania,
które jest wielką wartością.
Rada Sołecka z Kisielowa, która
była organizatorem spotkania, pragnie podziękować wszystkim, którzy
pomogli w organizacji tej uroczysto-

fot. I. Franek

Spotkanie opłatkowe w Kisielowie

ści, a w szczególności firmie P.P.H.U.
Karol Chwastek Zakład Uboju Bydła,

Tadeuszowi Chruszczowi, zarządowi
KGW i zarządowi OSP.
IF

Noworoczne spotkanie w Cisownicy
nicy prof. Tadeusz Sławek, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Karol
Lipowczan, miejscowi radni – Magdalena Samosiuk i Karol Macura,
proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
w Goleszowie prałat Adam Drożdż,
emerytowany proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Jan Kozieł,
zastępca dyrektora miejscowej szkoły Aleksandra Chmiel, przedstawiciel
cisownickiego przedszkola Wioletta
Szarzec, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy Henryka Szarzec,
Prezes OSP Cisownica Janusz Konec-

fot. T. Lenkiewicz

19 stycznia w Cisownicy odbyło
się „Noworoczne spotkanie seniorów”. Ponad 80 osób wzięło udział
w wydarzeniu, które rozpoczęło się
minutą ciszy upamiętniającą tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza oraz mieszkańców wsi, którzy odeszli od nas
w minionym roku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. zastępca Wójta Gminy
Goleszów dr hab. Rafał Glajcar, radny Sejmiku Województwa Śląskiego
i jednocześnie mieszkaniec Cisow-

Od lewej: Karol Macura, Karol Lipowczan, Rafał Glajcar, Tadeusz Sławek,
ks. Adam Drożdż, Henryka Szarzec, ks. Jan Kozieł
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ki i kierowniczka gminnej świetlicy
Danuta Brańczyk.
Przedstawiciele władz samorządowych, księża obu wyznań oraz
reprezentanci organizacji i instytucji
działających w miejscowości położonej nad Cisówką, Przykopą i Radoniem
życzyli seniorom zdrowia, szczęścia,
radości, uśmiechu, błogosławieństwa
Bożego. Profesor Sławek odnosząc
się do wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku, życzył jeszcze nam,
Polakom, abyśmy się wszyscy lubili.
Bo jeśli w naszym kraju będziemy się
lubili, to nie będzie dochodziło do tego
typu tragicznych zdarzeń.
To
wyjątkowe
popołudnie
w remizie OSP uświetniły „Przocielki” z Cisownicy, które zaśpiewały regionalne utwory przeplatane
humorystycznymi monologami opowiadającymi o niedawnej przeszłości
i o czasach współczesnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy odśpiewali nieoficjalne hymny Śląska Cieszyńskiego
„Ojcowski dom” oraz „Szumi jawor,
szumi”.
Organizatorem całości był sołtys
i jednocześnie radny Karol Macura
wraz z Radą Sołecką. Organizację spotkania wsparli: Józef Malec, Stanisław
Kowala, Barbara Gierek, Sławomir
Sikora, Jan Puczek, Jan Kozieł, Tadeusz
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Noworoczne spotkanie w Cisownicy
Sikora, Halina Pinkas, Magdalena Samosiuk, Tadeusz
Tomoszek, Arkadiusz Kowala, Krystyna i Piotr Grochal, Studnie Głębinowe, Przetwórnia Mięsa „Raj”
z Goleszowa, Spółdzielnia Spożywców Cieszyn - sklep
nr 17 w Cisownicy, sklep Wigłasz, OSP Cisownica,
Salon fryzjerski KASIA, Stolarstwo Baracz z Cisownicy,
„Colet” Dorota Sikora, Restauracja „Pod Tułem”, Piekarnia „Goje”. O obsługę kulinarną zadbały: Barbara
Raszka, Wanda Gojniczek, Maria Wnętrzak, Halina
Raszka, Magdalena Gajdzica.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim,
którzy włączyli się w organizację spotkania.
T. Lenkiewicz

„Przocielki”

Nabożeństwo ekumeniczne w Dzięgielowie

fot. T. Lenkiewicz

Około 100 osób wzięło udział w ekumenicznym nabożeństwie, które odbyło się
20 stycznia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.
Wśród uczestników znaleźli się m. in.
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, siostry
diakonisy, miejscowi radni, przedstawiciele
instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi oraz mieszkańcy Puńcowa, Goleszowa i, oczywiście, Dzięgielowa.
Uroczystości odbyły się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Gospodarzem spotkania był proboszcz Marek
Londzin, kazanie wygłosił prałat Adam
Drożdż z parafii rzymskokatolickiej z Goleszowa, zaś proboszcz Dariusz Kowala z parafii rzymskokatolickiej z Puńcowa i siostra
Helene Pinkas przeczytali Słowo Boże.
Dodatkowo ksiądz Kowala podziękował za
dotychczasową współpracę, modlitwę.
Niedzielne wydarzenie uświetnił występ
dwóch chórów: z kościoła „Eben-Ezer” pod
dyrekcją Jeana-Claude Hauptmanna oraz
z parafii rzymskokatolickiej św. Jerzego z Puńcowa pod batutą Tomasza Piwka.
Intencje modlitewne odczytywane były,
na przemian, przez członków kościoła ewanOd lewej: diakon Helena Gajdacz, ks. Dariusz Kowala, ks. Adam Drożdż,
gelicko-augsburskiego i rzymskokatolickiego,
ks. Marek Londzin, wójt Sylwia Cieślar
a pochodziły m. in. z broszury wydanej przez
Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Zwiąż, Panie razem nas, zwiąż, Panie, mocno nas,
Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.
Podczas nabożeństwa przeprowadzono zbiórkę na rzecz
zwiąż, Panie, nas swą miłością.
rodzin poszkodowanych w pożarze domu w Dzięgielowie.
Jeden jest tylko Bóg. Jeden jest tylko Syn.
Zebrano prawie 2 tys. zł.
Jeden jest tylko Duch, więc wspólnie chwalmy Go.
Mottem niedzielnego spotkania niech będzie pieśń, któWydarzenie zorganizowali wspólnie: Parafia Rzymskorą uczestnicy, trzymając się za ręce, wspólnie odśpiewali:
katolicka
św. Jerzego w Puńcowie i Parafia EwangelickoZwiąż, Panie, razem nas,
Augsburska
w Dzięgielowie.
Zwiąż, Panie, mocno nas węzłem,
T. Lenkiewicz
którego nie zerwie nikt.
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Teresa Waszut zwyciężyła w powiatowym plebiscycie
Kilkanaście dni temu zakończył
się konkurs Osobowość Roku 2018
Dziennika Zachodniego. Miło nam
poinformować, że w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” zwycięzcą powiatowego, cieszyńskiego
etapu została Teresa Waszut z Cisow-

nicy. W wojewódzkim etapie mieszkanka naszej gminy zajęła 16 miejsce.
O miano najlepszego w województwie
śląskim rywalizowała z 33 osobami m.
in. z prezydentami miast, wykładowcami uczelni wyższych.
Pani Teresa została doceniona za

wkład w życie lokalnej społeczności,
a w szczególności długoletnią działalność na rzecz rozwoju życia społecznego i kulturalnego w gminie Goleszów.
Gratulujemy Pani Teresie i życzymy kolejnych sukcesów.
TL

Pomóż ratować ludzkie życie
szynie, które zadeklarowało zakup jednego takiego urządzenia. W związku
z tym rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy.
Pragniemy zebrać środki finansowe na
zakup minimum jednej sztucznej nerki. Wpłaty można dokonywać poprzez
stronę internetową pomagam.pl, bezpośrednio na nasze konto lub przekazać 1 % swojego podatku na nasze
potrzeby. Dziękujemy za każdą wpłatę – mówią przedstawiciele Fundacji
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.
Więcej informacji o działalności
tej organizacji znajdziecie Państwo na
www.fundacja.cieszyn.pl
TL

fot. T. Lenkiewicz

W Szpitalu Śląskim w Cieszynie
działa stacja dializ, która miesięcznie wykonuje ponad tysiąc zabiegów
ratujących życie. Około 80 mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i turystów przyjeżdżających w nasze rejony
korzysta z pomocy tego cieszyńskiego
oddziału. Obecnie jest 13 stanowisk
do hemodializy, pracuje wymiennie 18
sztucznych nerek. Jedna to koszt ok.
38 tys.
Ze względu na zły stan techniczny dwie sztuczne nerki musiały zostać
wycofane z eksploatacji. Z pomocą
przyszło Starostwo Powiatowe w Cie-

Sztuczna nerka

Gminny turniej piłki siatkowej chłopców
24 stycznia 2019 r., w czwartek
w sali sportowej Gimnazjum w Goleszowie odbył się gminny turniej piłki
siatkowej chłopców, którego organizatorami byli LKS „Olimpia” Goleszów wspólnie z SKS Goleszów.

Wyniki końcowe:
I miejsce – SP Goleszów,
l II miejsce – Gimnazjum
w Goleszowie,
l III miejsce - SP Dzięgielów.
Uroczystej dekoracji zwycięzców
oraz wręczenia dyplomów dokonał trener sekcji piłki siatkowej LKS
„Olimpia” Goleszów Andrzej Broda.
l

Marzena Gomola

fot. z archiwum „Olimpii”

W rozrywkach uczestniczyły trzy
drużyny: SP Dzięgielów, SP Goleszów
oraz Gimnazjum w Goleszowie.

Rozgrywki rozegrano systemem
„każdy z każdym”.
Wyniki meczów prezentują się następująco:
l Gimnazjum w Goleszowie – SP
Goleszów 0:2 (25:27, 21:25),
l SP Dzięgielów – SP Goleszów 0:2
(17:25, 10:25),
l SP Dzięgielów – Gimnazjum
w Goleszowie 0:2 (15:25, 14:25).

Drużyny: SP Dzięgielów, SP Goleszów oraz Gimnazjum w Goleszowie
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Gmina Goleszów planem filmowym

fot. T. Lenkiewicz

W drugiej połowie stycznia na
terenie naszej gminy gościliśmy ekipę filmową. Na Budzinie oraz na ul.
Zadni Gaj w Cisownicy kręcone były
sceny do filmu „Legiony”. Wcześniej
filmowców z tej samej produkcji
można było spotkać w Cieszynie.
Opowieść skupia się na bojowym
czynie Legionów Polskich z lat 19141916, czyli od wymarszu z Oleandrów,
aż po bitwę pod Kościuchnówką. Epilogiem są wydarzenia z listopada 1918 r.
Około 100 osób było zaangażowanych w przygotowanie i realizację cisownickich scen. Ekipa filmowa
powróci do Cisownicy już wiosną,
a premiera filmu przewidziana jest na
jesień br.
Kilka tygodni wcześniej w dzięgielowskim zamku kręcone były sceny do
„Sanatorium miłości”. To nowy program typu reality show, który można
już oglądać na antenie TVP.
T. Lenkiewicz

Sebastian Fabiański, wójt Sylwia Cieślar, Mirosław Baka

Szachy pobudzają myślenie, rozwijają i uczą planowania strategicznego. Jak się okazuje, ta królewska
gra pozwala także na wyjątkowe
potyczki… A tych było całe mnóstwo
podczas niezwykłego goleszowskiego turnieju „Z innej bajki”, którego
patronem byli, oczywiście, Gmina
Goleszów i Mokate. W zawodach dla
dzieci i młodzieży, rozegranych 27 stycznia, wzięło udział aż 79 młodych
szachistek i szachistów.
Spider-Man kontra Kapitan Ameryka, najbardziej znany hydraulik
świata - Super Mario kontra księżniczka, pirat z Karaibów przeciwko
kowbojowi rodem z Dzikiego Zachodu – tak wyglądały pojedynkujące
się przy szachownicach pary. Postaci
znanych z bajek, filmu i świata sportu
było tego dnia w Goleszowie znacznie
więcej. Pojawił się nawet złoty medalista Mistrzostw Świata w piłce nożnej
Kylian Mbappe. Wszystko z powodu głównego warunku uczestnictwa
w turnieju – bajkowego przebrania.
Ten temat „podchwycili” również
rodzice i opiekunowie młodych szachistów, którzy też przybyli w przebraniach.

fot. I. Franek

Spider-Man kontra Kapitan Ameryka

Turniej wygrał zaledwie dziesięcioletni mistrz Kamil Warchoł z Akademii Szachowej Gliwice, wyprzedzając
Mateusza Myrmusa (SSz Olimpia
Goleszów) i Jakuba Herwego (UKS
Pionier Jastrzębie). Najmłodszą grupę
wygrała Anna Kaczan (KSz Jagiellonia Białystok).
Bardzo cieszy rosnąca aktywność
naszych zawodników, których było
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prawie dwudziestu. Działalność goleszowskiego klubu, przy wsparciu Gminy Goleszów i Mokate, przynosi coraz
bardziej widoczne rezultaty – mówią
przedstawiciele Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów.
W tym roku odbędzie się jeszcze
kilka turniejów szachowych, do udziału w których serdecznie zapraszamy.
Marek Jaromin
23

Spotkali się w Lesznej Górnej
Sztwiertnia z parafii ewangelickoaugsburskiej w Goleszowie, przedstawiciele miejscowej OSP: Andrzej Lanc
i Andrzej Woźniak. Spotkanie prowadziła Janina Niemiec, która reprezentowała dwie organizacje: Radę
Sołecką i miejscowe KGW. Przedstawiciele władz gminy, miejscowych organizacji oraz księża życzyli uczestnikom
m. in. zdrowia, pomyślności, radości,
uśmiechu i Bożego błogosławieństwa.
To
wyjątkowe
popołudnie
uświetnił występ Zespołu Regionalnego „Czantoria” z Lesznej Górnej

pod kierownictwem Ireny Klimczak.
Artyści zaśpiewali kolędy i regionalne
utwory przeplatane humorystycznymi
monologami.
Organizatorem całości był sołtys
wraz z Radą Sołecką. Spotkanie wsparli: miejscowe OSP i KGW, Rada Sołecka,
Przedsiębiorstwo KOSBUD z Lesznej
Górnej i radny Janusz Kożdoń. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację
spotkania. Szczególne podziękowanie
kierowane są do pań, które zadbały
o obsługę kulinarną.
T. Lenkiewicz

fot. T. Lenkiewicz

26 stycznia w Lesznej Górnej
odbyło się „Noworoczne spotkanie
seniorów”. Prawie 40 osób wzięło
udział w wydarzeniu zorganizowanym po raz siedemnasty w tej miejscowości. Wszystkich uczestników
witał sołtys Marek Kapustka.
Wśród zaproszonych gości, którzy
przybyli do świetlicy gminnej, znaleźli się m. in. Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Karol Lipowczan,
radny Ryszard Kożdoń, proboszcz
parafii rzymskokatolickiej w Lesznej
Górnej ks. Mateusz Kierczak, ks. Piotr

Stół prezydialny

Występ Zespołu Regionalnego „Czantoria”

18 stycznia 2019 r. w gabinecie Wójta Gminy
Goleszów odbyło się uroczyste wręczenie aktów
mianowania dla Moniki Kantor, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym
w Goleszowie i dla Anny Kohut, nauczyciela religii
katolickiej w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie.
Nauczycielki przystąpiły do egzaminu oceniającego
wiedzę i dorobek naukowy 5 grudnia 2018 r. i uzyskały z niego pozytywny wynik.
Wręczenia aktu dokonała Sylwia Cieślar – Wójt
Gminy Goleszów w obecności podinspektor ds.
oświaty Renaty Rzymanek. Awansowane Panie złożyły uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa:
Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela,
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.
Wójt złożyła gratulacje z okazji uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzyła wiele
satysfakcji z pracy, dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Redakcja
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fot. K. Grzybek

Awanse na stopnie nauczyciela mianowanego

Od lewej: Renata Rzymanek, Anna Kohut,
wójt Sylwia Cieślar, Monika Kantor
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1 stycznia 2019 r., około godz.
7.00, w budynku przy ul. Zamkowej
w Dzięgielowie wybuchł pożar. Przez
kilka godzin trwała akcja gaśnicza prowadzona przez strażaków. Co istotne,
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Dom jest podzielony na dwie
części. Jedna, gdzie wybuchł pożar,
doszczętnie spłonęła, zaś druga została częściowo uszkodzona.
Mieszkańcy pierwszej połowy
domu utracili dorobek całego życia.
Drugi lokal mieszkalny był przygotowany do zamieszkania i w chwili
zdarzenia nikt w nim nie przebywał –
mówią uczestnicy akcji ratowniczej.
Od początku akcji ratunkowej
w zdarzeniu uczestniczyła Wójt Gminy
Goleszów Sylwia Cieślar, która spotkała się z rodzinami i zaproponowała
im pomoc. Najbardziej poszkodowane małżeństwo znalazło schronienie
u swojej rodziny.
W następnym dniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: wójt,
przedstawiciele GOPS-u i poszkodowane małżeństwo. W jego wyniku
na konto tej rodziny trafiła pierwsza
transza gminnych pieniędzy z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych.
Po zakończeniu czynności urzędowych (m. in. przedstawicieli służb
ratowniczych, GOPS-u i ubezpie-

fot. M. Fielek

Pożar budynku w Dzięgielowie

czyciela budynku), przystąpimy do
następnych działań, m. in. umieścimy
kontener, w którym zostaną umieszczone resztki z pożaru oraz przekażemy kolejne środki finansowe – mówi
wójt Sylwia Cieślar.
W dniu pożaru na www.pomagam.pl
została uruchomiona przez członka
rodziny akcja zbierania pieniędzy na
rzecz najbardziej poszkodowanego
małżeństwa. Dodatkowo Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, przy
współpracy z OSP i KGW Dzięgielów,
rozpoczęło akcję zbierania pieniędzy na rzecz obu rodzin. Organizacja
nie pobiera żadnych prowizji z tytułu

Kwalifikacja wojskowa 2019 r.
Do 26 kwietnia na terenie naszego kraju trwa kwalifikacja
wojskowa. W naszym powiecie odbywać się będzie ona do 20
marca 2019 roku. Kobiety będą przyjmowane w dniu 20 marca.
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej powinny zgłosić się
do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Cieszynie (budynek Starostwa
Powiatowego w Cieszynie) ul. Bobrecka 29, pokój 202, III piętro.
Osoba wezwana przez urząd gminy do kwalifikacji wojskowej
powinna mieć przy sobie:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- aktualną fotografię 3 x 4 cm bez nakrycia głowy do wydania
książeczki wojskowej;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, ukończone szkolenia, kursy;
- dokumentację medyczną.
Osoby, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą stawić się
w wyznaczonym dniu przed Powiatową Komisją Lekarską w Cieszynie, prosi się o wcześniejszy kontakt z Urzędem Gminy w Goleszowie, pokój nr 4, parter, tel. 33 479-05-10 wew. 31.
Redakcja
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prowadzenia akcji. Zbiórka polega na
wpłacaniu pieniędzy na konto bankowe – 70 8113 0007 2001 0019 3829
0004 z dopiskiem POŻAR. W akcję
pomocy włączyła się również parafia
rzymskokatolicka z Puńcowa i parafia
ewangelicko-augsburska z Dzięgielowa organizując zbiórki w swoich
kościołach.
Kilkanaście dni temu strażacy
z OSP Dzięgielów i Bażanowic, na prośbę pani wójt, zabezpieczyli plandeką
dach zniszczonego budynku.
Poszkodowani, jak i wójt serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli
się w akcję pomocy.
T. Lenkiewicz

Rekrutacja
do przedszkoli
i szkół podstawowych
Do 15 marca trwa postępowanie rekrutacyjne (na rok szkolny 2019/2020) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Goleszów. Wnioski
o przyjęcie do szkoły podstawowej z obwodu
oraz spoza obwodu danej szkoły, jak również
wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału
lub punktu przedszkolnego są do pobrania na
stronach internetowych, stronach BIP szkół
i przedszkola w Goleszowie oraz w sekretariatach tych placówek oświatowych.
Redakcja
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Około 70 osób spotkało się
8 lutego w Domu Ludowym w Równi. Wszystko za sprawą Dnia Babci
i Dziadka zorganizowanego przez
Oddział Przedszkolny w Goleszowie
Równi przy Szkole Podstawowej im.
Jury Gajdzicy w Cisownicy. Mottem
przewodnim tego wydarzenia były
słowa Cycerona „Brzemię lat jest
lżejsze dla tego, kto czuje się szanowany i kochany przez młodych”.
Spotkanie wypełnione zostało
przez muzykę, taniec i magiczne słowa. Artyści biorący udział w inscenizacji to 35 przedszkolaków (grupa
młodsza „Tygrysy” i starsza „Sówki”).
Popularne piosenki były treścią opowieści o „historii jednej znajomości”.
Babcie, dziadkowie, pradziadkowie
dzięki swoim wnukom mogli przenieść się w czasie. Bardzo obrazowe
teksty piosenek: „Babcia stała na balkonie”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Przetańczyć z tobą chcę całą
noc” zostały wzbogacone układami

fot. I. Franek

Dzień Babci i Dziadka w Goleszowie Równi

tanecznymi, a dzięki najmłodszym
artystom wywołały wiele radości
i szczere uśmiechy uczestników. Po
przedstawieniu każda babcia i dziadek otrzymali prezent – piernikowe
serduszko własnoręcznie zdobione
przez przedszkolaków. Nad całością
czuwały wychowawczynie najmłod-

szych artystów: Wiesława Machalica
i Elżbieta Wójcik.
Organizatorzy bardzo dziękują
rodzicom za pomoc w przygotowaniu
imprezy i zorganizowaniu kiermaszu
domowych ciast (każda rodzina upiekła ciasto w domu).
IF

Dzień Babci i Dziadka w Puńcowie
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fot. W. Glajc

22 stycznia 2019 w Punktach
Przedszkolnych w Puńcowie odbyły się uroczyste obchody Dnia
Babci i Dnia Dziadka. Impreza rozpoczęła się przywitaniem gości przez
dyrektor Katarzynę Bogdał. Wśród
zaproszonych znalazła się również radna Gminy Goleszów Renata
Hanus, a prywatnie babcia jednego
z naszych przedszkolaków oraz sołtys
Puńcowa Andrzej Ernst – dziadziuś
jednej z uczęszczających do naszego
przedszkola dziewczynek. „Wesołe
Pszczółki” i „Biedronki” zaprezentowały bogaty program artystyczny:
recytowały, śpiewały i tańczyły. Zebrani goście nie kryli swego zadowolenia,
dumy i wzruszenia podczas występów
w wykonaniu wnucząt. Po złożeniu
życzeń przedszkolaki obdarowały
swoje babcie i swoich dziadziusiów
upominkami. Uroczystość zakończyła
się poczęstunkiem przygotowanym
przez rodziców.
Małgorzata Mróz-Sobel
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Dzień Babci i Dziadka w Kisielowie

fot. z archiwum organizatorów

Ten dzień to dla wielu jeden
z najważniejszych dni w ciągu całego
roku. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Kisielowie postanowiły zatem
podziękować wszystkim babciom
i dziadkom w szczególny sposób.
W piątek, 1 lutego w późnych
godzinach popołudniowych dziadkowie naszych podopiecznych zostali
zaproszeni na występy swoich wnuków do szkoły w Kisielowie. Tam
w scenerii „zimowej krainy” mogli
obejrzeć swoje pociechy. Dzieci tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki,
a wszystko to dla swoich kochanych
babć i dziadków. Nie zapomniały też
o upominku dla każdego z nich. Na
zakończenie wszyscy zostali zaproszeniu na słodki poczęstunek.
Dorota Wisełka

Dzień Babci i Dziadka w Cisownicy
To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy.
Zaś kilka dni później – 30 stycznia
zorganizowaliśmy w strażnicy OSP
w Cisownicy bal karnawałowy dla
rodziców i dzieci, także tych, które nie
uczęszczają do przedszkola. Co ważne,
przebrane były nie tylko dzieci, ale
również ich rodzice. Prowadzącymi bal
byli pani Maja i pan Szymon. Zachęcali oni wszystkich do zabawy poprzez
ciekawe, zabawne konkursy i tańce.
Wszyscy goście bawili się świetnie.
Nie zabrakło oczywiście pysznych
ciast, za które dziękujemy mamusiom
przedszkolaków. Dzięki naszym sponsorom, którzy zapewnili liczne atrakcje
i niespodzianki oraz rodzicom, którzy

pomogli nam w organizacji, tegoroczny bal można zaliczyć do bardzo
udanych.
Do zobaczenia za rok!
Przedszkolaki z Cisownicy wraz
z personelem składają serdeczne
podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację balu. Szczególne
podziękowania należą się: Katarzynie Kowala – Studio Fryzur, pani Mai
i panu Szymonowi, OSP Cisownica,
Irenie Wigłasz, Etno-Chacie Topolej,
firmie Artchem, Firmie Madonis, Salonowi Kosmetycznemu Basia, Salonowi
zabaw dla dzieci Fikołek, firmie Usługi
Rynkowe Beata i Zbigniew Wośkowiak.
Justyna Smolik

fot. z archiwum organizatorów

25 stycznia w salce parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Przedszkolaki, pod okiem nauczycielek, przedstawiły przygotowane programy artystyczne, podczas których
zaprezentowały swoje umiejętności
wokalne, aktorskie, recytatorskie
oraz taneczne.
Swoim występem mali artyści
wyrazili wielką miłość i szacunek do
babć i dziadków oraz podziękowali za ciepło i dobroć, które otrzymują
od nich każdego dnia. Miłym zakończeniem spotkania był wspólny słodki poczęstunek. Dziadkowie zostali
obdarowani upominkami, w wykonanie których dzieci włożyły wiele serca.

Panorama Goleszowska styczeń–luty 2019

27

W galerii „Przystanek Grafka”
działającej w Muzeum Drukarstwa
w Cieszynie (w lutym) można było
obejrzeć wystawę grafiki warsztatowej Adriana Czyża z Goleszowa.
Autor prezentowanych prac podkreśla, że piękno otaczającego nas
świata tkwi właśnie w szczególe.
Adrian Czyż urodził się w 1991
roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie
z wyróżnieniem uzyskał dyplom z grafiki eksperymentalnej. Obecnie jest
związany z macierzystą uczelnią i specjalizuje się w grafice warsztatowej,
szczególnie w technice sitodruku.
W swojej pracy często sięga po eksperyment, wykorzystując nieoczywiste materiały jako matryce graficzne.
Powstałe obrazy przekształca przy
użyciu technik cyfrowych.
Od najmłodszych lat interesowała
go turystyka piesza i fotografia. Jest
członkiem goleszowskiego koła PTTK
„Ślimoki”. Przyroda i góry były zawsze
czymś bliskim i ważnym, środowiskiem dającym mu odpoczynek i inspi-

fot. www.ox.pl

Metamorfozy natury

Od lewej: Karol Franek i Adrian Czyż podczas otwarcia wystawy

rację. Artysta stwierdza, że „wszystkie
wycieczki, które odbyłem, pokazują, że każdego dnia natura jest inaczej naszkicowana, oświetlona przez
słońce, księżyc. Podświadomie wpływa to na mnie, wywołując impuls,

który przenoszę na realizację pracy.
Kontakt z naturą oddziałuje na mnie
nie tylko duchowo. Równie ważny jest
dla mnie czynnik materialny. W detalu
struktury, porowatości materii dostrzegam prawdziwe piękno”.
(LS)

Zdrowie i uroda. Wszawica – jak leczyć i zapobiegać?

www.pixabay.com

Wszawica głowowa jest chorobą
pasożytniczą występującą zarówno w krajach rozwijających się, jak
i w krajach wysoko uprzemysłowionych całego świata. Do niedawna
panował pogląd, iż wszawica związana jest z niskim poziomem higieny
osobistej. Obecnie stwierdza się, że
w przedszkolach i szkołach podstawowych częstotliwość występowania
wszawicy sięga nawet 25%. To właśnie
przedszkolaki i młodzież szkolna jest
najczęściej zakażana.
Wszawicę głowową wywołują
wszy ludzkie (łac. Pediculus humanus).
Objawy skórne spowodowane przez
ukąszenia owadów lokalizują się głów-
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nie w obszarach skroniowych, potylicznym oraz zausznym. Owłosiona
skóra głowy, a nawet kark są pokryte
małymi swędzącymi grudkami, z których pod wpływem drapania powstają
sączące się ranki.
Wszy w czasie ruchu są widoczne
gołym okiem. Dorosłe osobniki mają
wielkość od 1 do 3 mm. Jaja wszy (gnidy) są mocno przytwierdzane przez
samice do łodygi włosa, co odróżnia
je od łupieżu. Mają kształt owalny,
wydłużony lub nitkowaty. Kolor gnid
może być biały, żółty lub szary. Każda samica może złożyć nawet 200–
300 jaj.
W leczeniu wszawicy głowowej
stosuje się preparaty na bazie substancji roślinnych i związków chemicznych (np. PIPI Nitolic, Hedrin
Komfort). Najczęstszym sposobem
działania preparatów stosowanych
w przypadku wszawicy jest odcięcie
owadom dopływu powietrza. Wymienione wyżej preparaty usuwają nie tylko dorosłe owady, ale niszczą również

gnidy. By leczenie było skuteczne, preparaty należy stosować ściśle według
instrukcji producenta, nie zapominając o powtórnym zastosowaniu
preparatu, jeśli jest takie wskazanie
w ulotce. Leczeniu powinni się poddać
wszyscy domownicy osoby zarażonej.
Profilaktyka obejmuje czasową
izolację dziecka od grup rówieśników
(do czasu zniszczenia pasożytów). By
leczenie było skuteczne, należy dodatkowo wygotować i przeprasować bieliznę pościelową, ręczniki oraz odzież
i nakrycia głowy. Szczotki do włosów
i grzebienie należy wyrzucić. U dzieci często zarażanych wszawicą można zastosować również preparaty do
wcierania w skórę głowy lub gumki do
włosów nasączone olejkami roślinnymi o działaniu odstraszającym owady.
W czasie panującej wszawicy dziewczynki powinny chodzić z mocno splecionymi włosami, a chłopców należy
obcinać na bardzo krótko.
dr n. med. Katarzyna Adamczyk
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Toskania – mój przewodnik subiektywny
W czerwcu 2018 roku przebywałem w Toskanii. Jest to jeden
z najpopularniejszych regionów turystycznych Włoch. Porośnięty gajami oliwnymi, cyprysami, winnicami
oraz słonecznikami, zapewnia wiele
możliwości wakacyjnego wypoczynku, umożliwia kontakt z dziką naturą, a jednocześnie daje możliwość
obcowania z najwspanialszymi dziełami sztuki – zabytkami architektury,
malarstwem i rzeźbą.

Historia
Toskania stanowiła pierwotne
terytorium Etrusków. To właśnie
oni zapoczątkowali budowę osad
na trudno dostępnych wzgórzach.
Toskańczycy są bardzo dumni ze
swojego starożytnego pochodzenia.
W 390 r. p.n.e. kontrolę nad całym
Półwyspem Apenińskim przejęli Rzymianie. Pod koniec średniowiecza
miasta w regionie zaczęły budować

Florencja

fot. Z. SobczYk

Toskania
Położona jest w środkowo-zachodniej części Włoch. Jest jednym
z 20 Regionów (odpowiednik województw) Italii. Podzielona jest na 10
prowincji (odpowiednik powiatu).
Stolicą całego regionu jest miasto Florencja (Firenze). Region zamieszkuje
około 3 mln osób. Jego powierzchnia wynosi 23 tyś. km2 i obejmuje
zachodnie zbocza Apeninów, Kotlinę
Toskańską oraz Pogórze Toskańskie
opadające w kierunku mórz – Tyrreńskiego i Liguryjskiego. Obszar jest
w większej części górzysty i poprzecinany dolinami rzek: Arno (najdłuższa,
ma 241 km długości), Ombrone i Serchio. Północną część regionu zajmują
góry Apeniny z najwyższym szczytem
Monte Prado – 2054 m n.p.m.,
a północno-zachodnią góry Alp Apuańskich z najwyższym szczytem Pisanino – 1946 m n.p.m. Zachodni obszar
to Versilia, długi na 32 km pas piaszczystego wybrzeża pomiędzy Marina di Carrara a Viareggio. Na morzu
mamy wyspy Archipelagu Toskańskiego, a wśród nich: Elba, Montecristo,
Pianosa, Caprala, Gianurtri, Gorgona
i kilka innych. Wszystkie objęte są Parkiem Narodowym Wysp Toskańskich.

Krajobraz Toskanii

własną tożsamość i styl. Szczególnie
widoczne jest to w wielkich miastach,
jak Florencja, Siena, Lukka, Volterra
czy Pisa. W dużej mierze przyczyniły
się do tego walki o wpływy kupieckie.
Od XV do XVIII w. prawie cały obszar
był rządzony przez potężny ród
Medyceuszów. To oni przekształcili
Florencję w finansową stolicę Europy. Tu też, we Florencji narodził się
renesans - nowe spojrzenie na świat
w sztukach pięknych. To tu tworzyli
znakomici artyści o światowej renomie. Ich dzieła można podziwiać do
dnia dzisiejszego. Wystarczy kilku
wymienić, są to: Lorenzo Ghiberti,
Masaccio, Donatello, Michał Anioł,
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Giotto di Bondone, Fra Angelico czy
Leonardo da Vinci. Z tego okresu
można wymienić również toskańskich pisarzy takich, jak: Francesco
Petrarka, Giovanni Boccaccio i Dante
Alighieri. To oni jako pierwsi sprzeciwili się monopolowi łaciny i zaczęli
pisać w języku ojczystym. W 1801 r.
Napoleon podbił Toskanię i utworzył
Królestwo Etrurii. Po zjednoczeniu
królestwa Włoch w 1865 roku Florencja została stolicą Regionu.
Gospodarka
Na południe od Sieny znajdują się
żyzne, ale trudne do uprawy ziemie,
zwane crete sensi.
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Toskania – mój przewodnik subiektywny
Uprawia się tu zboże, typowe dla
obszaru toskańskiego pejzażu słoneczniki, drzewa oliwne i, oczywiście,
winorośle. Największym obszarem
winiarskim jest Chianti - rozsławionym przez słynne wina o tej samej
nazwie. Rejon Carrary - Alpy Apuańskie to centrum wydobycia białego
marmuru. Tam w materiał rzeźbiarski
zaopatrywał sie sam Michał Anioł.
Wybrzeże obfituje w ryby oraz owoce
morza. W mieście Viareggio produkuje się natomiast najdroższe na świecie jachty pełnomorskie.
Turystyka
Jeśli na zwiedzanie Toskanii
mamy tylko kilka dni, warto ten czas
poświęcić Florencji (miasto zasługuje na kilka dni zwiedzania). Trzeba
też zajrzeć do Sieny, która jest dużo

mniejsza i po jednym pełnym dniu
zwiedzania można odnieść wrażenie, że zna się jej każdy zakamarek.
Żeby poczuć atmosferę spokojniejszej Toskanii, najlepiej pojechać do
Cortony. Wiele uroku mają małe miasteczka, jak: San Gimignano, Monteriggioni czy Volterra. Warto wybrać
się do Pizy i zobaczyć słynną krzywą
wieżę oraz jedne z najważniejszych
zabytków architektury romańskiej.
Warto też skosztować słynnych win
czy specjałów toskańskiej kuchni.
Można też pojechać nad wybrzeże
Versilia, by zażyć kąpieli w ciepłym
Morzu Genueńskim.
Przyroda
Gorące słońce i długie ciepłe dni
sprawiają, że przyroda Toskanii jest
zdumiewająco bogata i różnorodna.

Tutejsze parki narodowe, rezerwaty, góry i lasy stwarzają wspaniałe
warunki środowiskowe pozwalające
na rozkwit flory i fauny. Nie wszyscy
wiedzą o tym, że w Toskanii można zobaczyć różne ciekawe zwierzęta. Na toskańskiej wsi zdarza się
na przykład spotkać zające, sarny
i jelenie, jeżozwierze, borsuki, susły,
lisy, bażanty, wilki, a nawet dziki.
Toskania to również raj dla ornitologów. Spotyka się tu wiele gatunków
ptaków. W górach i na bagnach miłośnicy podglądania ptaków zobaczą
na przykład puszczyki, czaple, drozdy
obrożne i rzadkie ibisy kasztanowate.
Podczas kolejnych felietonów
postaram się bliżej opisać poszczególne miejsca tego wspaniałego regionu
Italii. Zapraszam do lektury.
Zenon Sobczyk

Co? Gdzie? Kiedy?
Koło PTTK ŚLIMOKI z Goleszowa, www.pttk-slimoki.cba.pl
17.03 Wycieczka górska: Jaworzynka – Girowa –
Mosty

12.05 Wycieczka górska: Strażowskie Wierchy –
Strażów (Słowacja)

30.03 Wyjazd na 25 Międzynarodowe Targi Turystyczne Globalnie do Katowic

19.05 Wycieczka objazdowa „Zamki Doliny Wagu”
(Słowacja)

07.04 Wycieczka górska: Czantoria - Stożek – Kubalonka

26.05. Wycieczka górska „Wokół Szczawnicy”

14.04 Wycieczka górska „Wokół doliny Wapienicy”
28.04 Wyjazd pociągiem do Ołomuńca na targi
kwiatowe

Szczegółowe informacje: tel. 661922167 (wycieczki krajoznawcze), tel. 609 588 339 (wycieczki górskie)

GOK, ul. Cieszyńska 25, Goleszów, www.goleszow.com

1.05 Wycieczka górska: Rajd na Kamienny
5.05 Wyjazd pociągiem do Arboretum w Jabłonkowie

24.03 Koncert Charytatywny wystąpi Jacek
godzina 17.00 Silski oraz Kasia Piowczyk. Dochód
przeznaczony będzie dla oddziału
Szpitala Śląskiego w Cieszynie na
zakup sztucznej nerki

Nakład: 2000 egzemplarzy

Wydawca: Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5,
43-440 Goleszów
Redaktor naczelny: Tomasz Lenkiewicz
Redakcja: Urząd Gminy Goleszów,
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów,
tel. 33 479 05 10 wew. 85,
panorama@goleszow.pl
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Wszystkie wydania gazety w wersji
elektronicznej znajdują się na stronie:
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska

Skład, przygotowanie do druku i druk:
Wydawnictwo ARKA
ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn
www.arkadruk.pl
Projekt graficzny winiety Panoramy
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka,
Cieszyn, www.arkadruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie m. in. prawo ich
skracania i opracowywania redakcyjnego.

Materiały do następnego numeru
można dostarczać do 18 marca 2019 r.
Dostarczone po tym terminie zostaną
umieszczone w następnym wydaniu
gazety.
Zdjęcia na okładce: Iwona Franek
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Co? Gdzie? Kiedy?
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia
1. Zajęcia muzyczne
Nauka gry na gitarze, pianinie,
skrzypcach, wokal
Zajęcia indywidualne 1 raz w
tygodniu
Odpłatność:
lekcje 30 minutowe – 100 zł/m-c
lekcje 45 minutowe – 150 zł/ m-c
2. Zajęcia plastyczne
Gr. I, dzieci 3-4 lata, poniedziałek
godz. 15.00
Gr. II, dzieci 5-8 lat, piątek godz.
16.30. Zajęcia bezpłatne
3. Igiełkowe wariacje – zajęcia dla
dzieci
Zajęcia indywidualne - 1 raz
w tygodniu. Zajęcia bezpłatne
4. Kurs kroju i szycia dla dorosłych
Zajęcia indywidualne - 1 raz
w tygodniu. Zajęcia bezpłatne
5. Robotyka
Wtorek - 15.00
Odpłatność: 70 zł/m-c

6. Gry planszowe
Poniedziałek godz. 16.20
Środa godz. 16.20
Zajęcia bezpłatne
7. KUNG-FU dla dzieci
Poniedziałek godz. 17.00
Odpłatność: 60 zł/m-c
8. Kick-Boxing dla dorosłych
Poniedziałek godz. 18.00
Odpłatność: 70 zł/m-c
9. Rytmika z baletem. Dzieci 3-5 lat
Piątek godz. 16.45
Odpłatność: 50 zł/m-c
10. Taniec nowoczesny dla dzieci
(od 6 lat)
Piątek, Gr. I, godz. 17.45
Gr. II zaawansow., godz. 18.45
Odpłatność: 50 zł/m-c
11. Dance Fitness dla dorosłych
Piątek godz. 19.45
Odpłatność: 30 zł/m-c lub 10 zł
jednorazowe wejście
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12. Szachy
Poniedziałek godz. 16.00
Wtorek godz. 16.00
Zajęcia bezpłatne
Organizator: Stowarzyszenie
szachowe OLIMPIA Goleszów
13. Decoupage i wiklina papierowa
Wtorek godz. 16.00
Odpłatność: 80 zł/m-c
14. Zespół Pieśni I Tańca
„Goleszów”
Dzieci od 5 lat
Wtorek i czwartek od godz.
16.00
Zajęcia bezpłatne
Zapisy:
Gminny Ośrodek Kultury
w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25,
Tel. 33 479 05 21, e-mail:
gok@goleszow.com.pl
www.goleszow.com.pl
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Ekumenicznie w Goleszowie

Od lewej: ks. prałat Adam Drożdż, ks. Piotr Sztwiertnia, ks. biskup Adrian Korczago

fot. z archiwum organizatorów

Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan w tym roku przypadał na
czas od 20 do 26 stycznia. Przeżywaliśmy go pod hasłem zaczerpniętym
z Księgi Powtórzonego Prawa 16,20
„Dąż do sprawiedliwości”. W tym czasie w wielu kościołach w naszym kraju,
ale i na świecie sprawowano nabożeństwa ekumeniczne. W Goleszowie tym
razem wierni kościołów ewangelickoaugsburskiego oraz rzymskokatolickiego spotkali się w czwartek, 24 stycznia
o godz. 17.00 w kościele katolickim
pw. św. Michała Archanioła.
Modlitwę ekumeniczną poprowadzili proboszczowie obu parafii:
ks. biskup Adrian Korczago i ks. prałat Adam Drożdż, a także ks. Piotr
Sztwiertnia, ks. Bogusław Sebesta
i ks. Jarosław Krutak. Cieszyliśmy się
także obecnością władz gminy w osobach: wójta Sylwii Cieślar, zastępcy
wójta Rafała Glajcara, przewodniczącego rady Karola Lipowczana oraz
radnego powiatowego Jerzego Sikory.
Podczas spotkania modlitewnego Słowo Boże wygłosił ks. Piotr
Sztwiertnia. W przeżycie tego spotkania włączyły się także chóry obu
parafii: Chór SOLA FIDE z parafii
ewangelicko-augsburskiej oraz chór
GLORIA z parafii rzymskokatolickiej.
Wspaniałe poczucie jedności i siły,
jaka płynie z połączenia, wybrzmiało na zakończenie nabożeństwa, gdy
oba chóry wspólnie wykonały kolędę
„Raduj się świecie”.
Ostatnia z modlitw wypowiadanych od ołtarza ma w sobie bardzo
ważną treść i przesłanie, o którym

Występ chóru

warto pamiętać i które warto było
zabrać do domu:
Dziękujemy Ci za tak wielkie
bogactwo kultur i obyczajów, które
są naszym udziałem w tym świecie.
W naszych różnicach zjednocz nas

swoją miłością. Pozwól nam działać
wspólnie w celu podtrzymania życia
i uczyń ten świat sprawiedliwym
i spokojnym domem dla całej ludzkości – Boże, wysłuchaj naszą modlitwę.
WG

W miłej atmosferze
9 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne KGW „Dzięgielów”.
Swoją obecnością zaszczycili Koło
goście: Sylwia Cieślar – Wójt Gminy
Goleszów, Danuta Kożusznik – prezes
Rejonowego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej, Dorota Skark – Pieprzka
– radna gminy, Zbigniew Krzemień –
sołtys Dzięgielowa, Katarzyna Bogdał
– dyrektor szkoły podstawowej, Bartłomiej Cywka – prezes Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, Jacek
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Klein – prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dzięgielowie.
Członkiniom KGW zostały przekazane życzenia. Ciepłe, pełne uznania
słowa były podziękowaniem przede
wszystkim za ich dyspozycyjność we
współpracy z miejscowymi instytucjami i organizacjami oraz Gminą, za
kulinarny kunszt, promowanie naszej
miejscowości poprzez wystawy rękodzieła artystycznego na festynach,
dożynkach, konkursach, spotkaniach
przedświątecznych czy innych.

Toast za pomyślność w 2019 roku
gości i gospodyń wzniosła Gertruda
Proksa – przewodnicząca KGW „Dzięgielów”.
A potem już miały miejsce tylko
miłe rozmowy przy smacznych przekąskach i najróżniejszych pod względem smakowym ciastach.
Naszym Paniom życzymy wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego
w życiu osobistym na cały 2019 rok
i kolejne lata.
Z.F.
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Comiesięczne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej
w dniu 8 listopada miało szczególny
charakter. Prezes naszego towarzystwa Leszek Tyrna zadbał o to, aby na
tym zebraniu oprócz spraw organizacyjnych uczcić jubileusz Adama Krzywonia.
Pan Adam to długoletni prezes
Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa
w Cieszynie, współzałożyciel naszej
organizacji i jednocześnie założyciel
Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej działającej przy TMZG. Prowadzi tematyczne wykłady i na bieżąco udziela porad
ogrodniczych – zawsze z głębokim
uwzględnieniem ekologii, najpierw
sprawdzonej na własnych uprawach
w swoim ogrodzie. Jest też artystą, bo
tak można nazwać człowieka tworzącego ze zwykłych, jeszcze niewielkich
drzewek i krzewów dzieła sztuki, jakimi przecież są „bonsaje” tworzone
przez niego. Również artyzmem trzeba

nazwać projektowanie i wykonanie (co
roku, przez wiele
lat) wystaw ogrodniczych w czasie
trwania Dni Goleszowa „Gmina Goleszów w kwiatach
i zieleni”. To konkurs
również zainaugurowany i przez wiele lat prowadzony
przez pana Adama. Człowiek ten – wielki społecznik
- na stałe zapisał się w życie naszych
mieszkańców i co roku liczba osób
pragnących „zaczerpnąć” jego wiedzy ciągle rośnie. Dochodzi nawet do
tego, że w niedzielę po nabożeństwie
przed kościołem tworzy się skupisko
osób proszących o porady ogrodnicze,
dzięki czemu nasze domy i ogrody są
coraz piękniejsze. Porady publikuje również na łamach PG i wygłasza

fot. A. Klimczak

Szczególne zebranie towarzystwa

prelekcje w GOK-u. Właśnie na tym
listopadowym zebraniu uczciliśmy
jubileusz 80-lecia urodzin tego zasłużonego człowieka. Ogrom życzeń,
pamiątkowych prezentów od prezesa,
zarządu oraz uczestników zebrania był
dowodem docenienia działania pana
Adama, jak również korzyści dla społeczeństwa naszej gminy.
Albin Klimczak

Zdobywali szczyty dla hospicjum
wadzonej przez Hospicjum Ojca Pio
w Pszczynie. Od maja do listopada
wędrowaliśmy po górach zaopatrzeni w charakterystyczne chorągiewki,
nalepki i książeczki, w których dokumentowaliśmy przebyte trasy i zdo-

fot. z archiwum organizatorów

„W gruncie rzeczy jesteśmy tym,
co uda się nam zrobić dla innych”.
Urzeczywistniając tę tezę, uczniowie Szkoły Podstawowej w Cisownicy
aktywnie włączyli się do akcji „Zdobywamy szczyty dla hospicjum” pro-

byte punkty. Te punkty przeliczane
są na złotówki. Pieniądze są później
przeznaczane na budowę hospicjum.
Łącznie w naszej szkole zebraliśmy
2150 punktów – co w przeliczeniu
wyniosło ok. 1000 zł (w 2018 roku
w ramach tej akcji pszczyńskiemu
hospicjum udało się zebrać łącznie
38 tys. złotych).
Gala dla Zdobywców Szczytów
odbyła się w niedzielę 27 stycznia
2019 roku w Pszczyńskim Centrum
Kultury. Uczestniczyło w niej 10 uczniów i 3 opiekunów z naszej szkoły.
Podczas uroczystego podsumowania akcji otrzymaliśmy 8 wyróżnień
– Najmila Brudny, Wiktor Brudny,
Aleksander Kurdun, Jędrzej Kurdun, Cedryk Lipowczan, Julia Pisiut,
Wiktoria Szalbot i Jonatan Wieroński, 2 brązowe medale – Mateusz
Sikora i Artur Wantulok i 3 srebrne
- Halina Raszka, Beata Pieńkowska
i Witold Pieńkowski.
Od maja znów wyruszamy na
szlaki – bo pomaganie jest fajne.
SP Cisownica
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11 grudnia uczniowie klas 5, 6,
7 i 8 Szkoły Podstawowej w Goleszowie wzięli udział w spotkaniu
z Renatą Piątkowską, znaną i cenioną autorką książek dla dzieci i młodzieży.
Pisarka opowiadała o jednej ze
swoich książek – „Która to Malala”.
Opisuje w niej prawdziwe losy pakistańskiej dziewczynki – najmłodszej
laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.
Pani Renata rozpoczęła spotkanie od
przybliżenia uczniom realiów panujących w Pakistanie. Dopiero, kiedy
zapoznali się ze zwyczajami i normami przyjętymi w tym państwie,
mogli sobie uświadomić, w jakiej
rzeczywistości urodziła się i dorastała
główna bohaterka. Największe wzruszenie wywołała opowieść autorki
o brutalnym zamachu terrorystycznym na Malalę oraz o całej lawinie

zdarzeń, którą ten zamach wywołał.
Spotkanie było dla uczniów bardzo
wartościowe. Z pewnością uwrażliwiło ich na dyskryminację kobiet
we współczesnym świecie. Wielu
uczniów uświadomiło sobie, jak ważny jest dostęp do rzetelnej edukacji
oraz przestrzeganie praw człowieka. Dla wielu z nich Malala stała się
autorytetem, gdyż pokazała, że każdy
może walczyć o lepszy świat. Historia
pakistańskiej dziewczynki pozwala
docenić wolność oraz niemalże pełną swobodę, z jakiej w Polsce mogą
korzystać nastolatki.
Po spotkaniu liczna grupa
uczniów zakupiła książkę z autografem pani Renaty, co z pewnością
świadczy o zainteresowaniu tematem. W kolejnych dniach w drzwiach
biblioteki ustawiali się chętni, aby
książkę wypożyczyć.

fot. K. Holisz

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską

Spotkanie zorganizowały panie: Klaudia Holisz i Agnieszka Sztwiertnia.
Klaudia Holisz

Miniony rok był bardzo udany
dla zawodników LKS „Lesznianka”
z Lesznej Górnej. Sportowcy z tego
klubu przez 10 miesięcy rywalizowali
z 11 zespołami w Lidze Amatorskiej
BBALTS w Bielsku-Białej. Pierwsze
trzy rundy dla naszych tenisistów
stołowych były bardzo trudne, ale
zwycięskie. Po czwartej kolejce zajęli
pozycję lidera i nie oddali jej do końca 2018 roku. Bilans zamknięcia to:
21 zwycięstw, zero remisów, zero
porażek. Przed nimi nikt tego nie
dokonał. W klasyfikacji indywidualnej
dwóch naszych zawodników stanęło
na podium – Sławomir Brak był pierwszy, a Marcin Cieślar drugi. W klasyfikacji gier podwójnych kapitan drużyny
Robert Bałoń w parze z Marcinem Cieślarem zajęli 2 miejsce.
Jeszcze nie zakończyła się bielska
liga, a nasze trzy drużyny rozpoczęły
we wrześniu 2018 r. kolejne zmagania
sportowe. Tym razem w śląskiej lidze,
która zakończy się w kwietniu.
Co warte podkreślenia, wśród
zawodników Lesznianki są osoby, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Sławomir Brak, oprócz
tego, że jest wyróżniającym się zawod34

fot. z archiwum LKS „Lesznianka”

Podsumowanie 2018 roku przy tenisowych stołach

Ceremonia wręczania nagród w Bielsku-Białej. W środku zawodnicy LKS „Lesznianki”

nikiem Śląskiej Ligi Okręgowej, jednocześnie jest reprezentantem Polski
w kategorii osób niepełnosprawnych.
W listopadzie 2018 r. w hiszpańskiej
Almerii zdobył wicemistrzostwo tego
kraju w drużynie, w parze z zawodnikiem z Rosji. Wcześniej kilkukrotnie
stawał na podium mistrzostw Polski.
Jest dużym wsparciem dla swoich
kolegów z klubu.

Dodajmy również, że była zawodniczka klubu – Ilona Sztwiertnia
reprezentuje Polskę i osiąga znaczące
wyniki na różnego rodzaju turniejach
w Polsce i w Europie.
Gratulujemy zawodnikom znakomitej postawy i życzymy kolejnych sukcesów.
T. Lenkiewicz
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cd. z poprzedniego numeru PG
Po śniadaniu na 20. piętrze
w jadalni hotelu (z niespotykaną
urodą lekko zamglonego widoku na
zatokę) jedziemy do przystani, aby
zaokrętować się na niewielki stateczek, którym mamy parę godzin
płynąć, podziwiając cuda natury. Na
liście pięknych miejsc i krajobrazów nie
może zabraknąć Zatoki Ha Long (znanej
jako Zatoka Opadających Smoków).
Jest to jedna z największych atrakcji Wietnamu. Na powierzchni półtora tysiąca kilometrów kwadratowych
specyficzny urok tworzą malownicze
krajobrazy powstałe z prawie dwóch
tysięcy wapiennych łupkowych skał
wyrastających z dna morza. Parę większych skał jest zamieszkałych przez
mieszkańców i rybaków, znajdują się
też tam groty z pięknymi stalagmitami i stalaktytami. W zatoce tej kręcone były filmy znane na całym świecie,
takie jak „Awatar” oraz „King Kong”,
jak również wiele mniej znanych. Te
unikatowe formacje skalne kresowych
gór i wysepek trafiły, oczywiście, na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można powiedzieć, że jest to
jedno z najbardziej czarujących miejsc
w Azji.
Kiedy tak płyniemy po zatoce
naszym dwupoziomowym stateczkiem krajobrazy zmieniają się jak
w kalejdoskopie – ciągle przed naszymi oczami pojawiają się nowe, znowu
inaczej piękne krajobrazy. Nasze aparaty i kamery są w ciągłym ruchu, nie
można przestać fotografować, każdy
chce zabrać chociaż cząstkę tego zja-

fot. z archiwum autora tekstu

Wspomnienia z Indochin. Wietnam – Zatoka Ha Long

wiska do domu. Po paru godzinach
kapitan naszej „łajby” daje komendę
„maszyny stop” i załoga woła nas pod
pokład do stołów na obiad. Według
programu, w kambuzie tego statku
obiad ma się składać głównie z owoców morza. Kiedy jedyna kelnerka
(niedawno jeszcze sprzedawczyni
pamiątek) przyniosła pierwsze dania,
od razu zrozumiałem, że dzisiaj do
kolacji raczej będę głodował. Dania
podawano w jednym naczyniu dla sześciu osób przy stoliku. Najpierw podano zupę tajską TOM YAM, następnie
krewetki smażone z ryżem, kalmary
w sosie jakby pomidorowym, ośmiornice z grilla w sosie cytrynowym, wrapy z krewetkami, szparagi z mulami
i jeszcze jakieś morskie małe ślimaczki
w muszelkach. Miałem jednak trochę
szczęścia, bo w pewnym momencie
zauważyłem, że wśród tych różności

(dla mnie niejadalnych) znajduje
się kawałek smażonej ryby, który to
z ryżem pośpiesznie spałaszowałem,
uszczęśliwiony, że jednak coś i nie
będę całkiem głodny. Posiłków było
sporo, jednak ich rozmiary raczej
skromne. Przejedzenie nie groziło
nikomu, a moi współbiesiadnicy przy
stoliku wyraźnie byli zadowoleni, że ja
tak kapryszę, bo zostało dla nich więcej. Po tym morskim obiedzie silnik
naszego stateczku znowu ożył, śruba
nabrała obrotów, popychając naszą
„łajbę” w kierunku portu.
Płyniemy jednak inną drogą,
więc mamy możność podziwiania
nowych, zmieniających się morskich
krajobrazów. W naszych głowach
pozostają wspomnienia, odnawiane
niekiedy w snach oraz w czasie przeglądania wśród znajomych ogromnej
ilości zdjęć czy też krótkich filmów.
Albin Klimczak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Centrum Usług Wspólnych

Urząd Gminy w Goleszowie

ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek,
czwartek: 7.00-15.00; środa: 7.00-16.00,
piątek: 7.00-14.00.
www.goleszow.pl,
Referat Drogowy (drogi, odśnieżanie,
wycinka drzew w pasie drogowym),
ul. Zakładowa 12,
tel. 33 479 05 10, wew. 80
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (cmentarze/pogrzeby,
mieszkania komunalne i socjalne),
ul. Zakładowa 12,
tel. 33 479 05 10, wew. 83

ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 05 21,
www.goleszow.com.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com

Panorama Goleszowska styczeń–luty 2019

ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 36 32
www.cuw.goleszow.pl

Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 99 28 wew. 18,
gcigoleszow@gmail.com

Numer alarmowy: 112
Policja: 997. Straż pożarna: 998
Pogotowia: energetyczne 991;
gazowe: 992; wodociągowe: 994;
ratunkowe: 999
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Dok. z poprzedniego numeru
W uznaniu zasług został wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia, tytułem Honorowego Członka
Stowarzyszenia Absolwentów UWM
i statuetką „Dębowy Wieniec”.
Tradycją W-M Koła MZC w Olsztynie stało się zapraszanie delegacji
terenowych kół do udziału w uroczystościach nie tylko jubileuszowych,
organizowanych przez zarząd. Udział
w takich spotkaniach dostarczał radości poznawania ludzi, odkrywania
osobliwości terenów, które wcześniej
były nam obce. Wielka w tym zasługa prezesów zarządu koła w Olsztynie – profesora Janusza Guziura
i nieodżałowanej pamięci Profesora
Andrzeja Farugi. Profesor Faruga miał
dar nawiązywania kontaktów z placówkami kultury, oświaty, ludźmi różnych profesji, działaczami społecznymi
o nietypowych pasjach. Harmonijne
współdziałanie prezesów wyzwalało
w ludziach nowe siły służenia innym.
Dzięki Profesorowi A. Farudze
Zespół Pieśni i Tańca Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie znalazł się
na Warmii i Mazurach w lipcu 2016 r.
Prezes wystosował doń zaproszenie
na gościnne występy z zapewnieniem
zakwaterowania, możliwością odpoczynku, a także okazji do zwiedzania
różnych ciekawych miejsc.
Śpiew i tańce cieszyńskie z towarzyszeniem kapeli zachwyciły publiczność w różnych miejscach Olsztyna
i Działdowa, a także rozradowały serca
cieszyniaków olsztyńskich.
Walne Zjazdy Delegatów Kół
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie stwarzały okazję do odwiedzenia
różnych miejsc pow. cieszyńskiego,
m.in. Cisownicy.
Członkowie W-M Koła MZC
z Olsztyna przyjeżdżali do Cisownicy
i jako jedni z pierwszych zwiedzili Izbę
Regionalną „U Brzezinów”, gdzie przy
gościnnym stole czas uprzyjemnił im
zespół „Beskuryje”, naturalnie w strojach cieszyńskich.
Zacni goście w cisownickim Kole
dzielili się opowieściami o życiu, pracy, działaniach na Uniwersytecie W-M,
tłumaczyli, jaką wartość ma dla nich
takie spotkanie. Po wystąpieniach
36

fot. z archiwum autorki tekstu

Wspomnienie o prof. Andrzeju Farudze cz. 2

20 maja 2010 r. Zdjęcie zrobiono w Cisownicy po walnym zjeździe delegatów kół MZC
w Cieszynie. Od lewej: Leszek Macura, prof. Andrzej Faruga, Danuta Macura, Teresa
Waszut. Prof. Faruga trzyma zdjęcie członków ZPiT „Kortowo” w strojach cieszyńskich
ufundowanych przez darczyńców z Cisownicy.

byli gościnnie podejmowani przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.
Cieszyniacy olsztyńscy do dziś wracają
wspomnieniami do sali OSP i wesołych
śpiewów „Roztomiłych Fajnuli”.
Innym razem odwiedzili nowo
otwartą Izbę Pamięci Jury Gajdzicy
w Pasiekach. Obecność przyjezdnych
uświetniła dyrektor GOK w Goleszowie
Lidia Lankocz i kapela pod kierownictwem Anny Stanieczek, podkreślając
doniosłość chwili.
W-M Koło MZC otrzymało w darze
od cisowniczanek 2 cieszyńskie stroje
kobiece, 1 strój męski od mieszkańca
Cisownicy, 1 strój cieszyński od byłej
dyrektor GOK w Goleszowie (własnoręcznie wykonany) i 1 od ZG MZC
w Cieszynie. Te odruchy życzliwości
zaowocowały tym, że dla członków
Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” zakupiono stroje cieszyńskie i włączono do
jego repertuaru pieśni i tańce regionu cieszyńskiego. Spełniły się zatem
długoletnie marzenia cieszyniaków
olsztyńskich, w szczególności Profesora Andrzeja Farugi.
Od lat trwa między nami korespondencja,
przesyłanie
zdjęć,
nowych publikacji, czasopism. „Panorama Goleszowska” cieszy się w Olsztynie zainteresowaniem, dostarcza
wiedzy o mieszkańcach, wydarzeniach, jakie mają miejsce w naszej
gminie. Na comiesięcznych zebraniach

macierzowych członkowie koła dzielą się informacjami, jakie znalazły się
w wydawnictwie z naszego terenu.
Dr inż. Bolesław Pilarek twierdził,
że Profesor Andrzej Faruga miał cztery
miłości: rodzinę, kortowską uczelnię,
Macierz Ziemi Cieszyńskiej i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego.
W uroczystości pogrzebowej Profesora Andrzeja Farugi 7.11.2018 r.
w Olsztynie wzięły udział osoby
z naszego regionu: cieszyńska delegacja z historycznym sztandarem Macierzy, reprezentanci Zarządu Głównego
MZC w Cieszynie, Wójt Gminy i Koło
MZC w Zebrzydowicach (Profesor
został Honorowym Obywatelem tej
gminy), przedstawicielki Cisownicy
i Zebrzydowic w strojach cieszyńskich,
przedstawiciele Rolniczego Kombinatu
Spółdzielczego w Goleszowie. Mowę
pożegnalną odczytał Henryk Franek
z Zebrzydowic w imieniu ZG MZC oraz
Danuta Macura w imieniu pracowników RKS i zaprzyjaźnionych osób
z Cisownicy.
Dziękujemy Ci, Panie Profesorze,
za przykład życia godny najwyższego szacunku.
W imieniu przyjaciół
śp. prof. Andrzeja Farugi
Teresa Waszut

Panorama Goleszowska styczeń–luty 2019

Warsztaty smogowe

fot. z archiwum organizatorów

17 stycznia (czwartek) w Szkole
Podstawowej w Goleszowie odbyły
się warsztaty o tematyce smogowej.
Poprowadziły je wspólnie nauczycielka chemii – Małgorzata Samińska oraz
przedstawicielka Ustrońskiego Alarmu
Smogowego – Zuzanna Chabowska.
Warsztaty rozpoczęłyśmy, przypominając uczniom o Wielkim Smogu Londyńskim z grudnia 1952,
kiedy to z powodu jego wdychania
ludzie umierali dosłownie na ulicach
– w ciągu 5 dni zginęło kilka tysięcy
ludzi, a z powodu późniejszych powikłań oddechowych – kolejnych 8 tysięcy, dając łącznie ok. 12 tysięcy ofiar
śmiertelnych. Wtedy po raz pierwszy
jasno i wyraźnie stwierdzono – smog
zabija. Dla zobrazowania tego, w jaki
sposób powstaje smog, przeprowadziłyśmy eksperyment w słoiku –
wystarczył dym i trochę wilgoci i oto
mieliśmy smog.
A wszystko to po prostu chemia
i biologia. Spalając zasiarczony węgiel,

produkujemy tlenek siarki, a ten z kolei
w połączeniu z wilgocią z powietrza
zamienia się w kwas siarkowy, powodując uszkodzenia oskrzeli i płuc, które
zabiły tak wiele osób.
Wśród substancji wychodzących
z naszych kominów wyróżniliśmy tlenek węgla (czad), tzw. cichego zabójcę,
na który trzeba uważać także w słabo wietrzonych kotłowniach węglowych, jak również pyły PM 10 i PM
2,5 – wyznaczniki obecności SMOGU,
odpowiedzialne m.in. za liczne choroby układu oddechowego (infekcje
dróg oddechowych, astma, POChP, rak
płuc) i sercowo-naczyniowego (zawał
serca), a także obniżenie sprawności
intelektualnej oraz wcześniactwo lub
nawet zgony, WWA, w tym rakotwórczy benzo[a]piren, furany i dioksyny.
Smog zabija w Polsce ok. 40 tysięcy ludzi.
W zależności od tego, co i jak
spalamy oraz jakie warunki meteorologiczne zaistnieją, takim powietrzem oddychamy.
Dlatego też rozmawialiśmy dużo
o tym, czym można palić, a czego
absolutnie nie wolno wrzucać do pieca czy kotła. Dbajmy o to, by nie spalać
papieru pokrytego folią czy dużą ilością farby (nadruku), a także, co ważniejsze, nie palmy mebli, paneli, ram
okiennych – drewna pokrytego jakimikolwiek farbami lub lakierami. To
wszystko zawiera m.in. metale ciężkie
i inne niebezpieczne substancje, które
są dla nas toksyczne. Ponadto, przypo-

Podziękowania
Dziękuję wszystkim rodzicom,
nauczycielom, darczyńcom i instytucjom za pomoc przy organizacji
balu szkolnego. Szczególne podziękowania składam Przewodniczącemu
Rady Rodziców Krzysztofowi Zielinie,
zastępcy Izabeli Krzyżanek, a także
kucharkom z naszej szkoły za przygotowanie poczęstunku. Dziękuję także
zespołowi „The Beskids” oraz KGW
i OSP Godziszów
Dyrektor SP Goleszów
Dorota Wisełka
Panorama Goleszowska styczeń–luty 2019

minamy o zakazie palenia mułem, który to zawiera m.in. rtęć prowadzącą
nawet do uszkodzenia mózgu.
Rozmawialiśmy także o tym, co
robić, gdy mamy do czynienia ze smogiem. PAMIĘTAJMY – po pierwsze wiedza. Sprawdzajmy jakość powietrza
(www.powietrze.katowice.wios.gov.
pl, stacja Cieszyn). Małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby chore
nie powinny wychodzić z domu, jeśli
stężenie PYŁÓW PM 10 przekracza 50
ug/m3, nie wietrzmy domów, stosujmy maski antysmogowe, jeśli możemy
ogrzewać dom zarówno węglem, jak
i gazem – wybierzmy na ten czas gaz.
Zadaniem uczniów było podanie
pomysłów, jak wygrać ze smogiem.
Pojawiły się takie: nie spalać śmieci,
palić dobrej jakości węglem, nie palić
mokrego drewna, nie palić opon, nie
palić mebli, wymienić kotły, zamienić
ogrzewanie na gazowe, założyć solary,
chodzić więcej pieszo, ograniczyć jazdę samochodem.
Z mojego doświadczenia wynika
też, że trzeba się nauczyć dobrze palić,
aby ograniczyć wyrzut pyłów przy rozpalaniu kotła – z komina wcale nie
musi się kopcić na całą okolicę.
Kontynuacją tegorocznych warsztatów będą cykliczne warsztaty dla
8-klasistów prowadzone co roku
nieodpłatnie przez Ustroński Alarm
Smogowy w Szkole Podstawowej
w Goleszowie.
Zuzanna Chabowska
Ustroński Alarm Smogowy

Zmarł Józef Waszut
Z przykrością informujemy, że 27 lutego zmarł Józef Waszut
z Cisownicy. Był m. in. radnym gminy Goleszów, podpułkownikiem
Wojska Polskiego w stanie spoczynku, działaczem społecznym, członkiem Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy, działaczem w Klubie Sportowym „Olimpia” Goleszów i Kole Pszczelarzy
w Goleszowie, wieloletnim członkiem Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie
(10 lat pełnił funkcję prezesa tej organizacji). Wielokrotnie nagradzany
i odznaczany za swoją pracę społeczną. Ceremonia pogrzebowa odbyła
się 2 marca w Goleszowie.
Władze samorządowe Gminy Goleszów składają kondolencje żonie
Teresie, rodzinie i bliskim śp. Józefa Waszuta.
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Ponad 20 lat temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie
rozsiane. Poniewa¿ mam SM o postaci postêpuj¹cej, od 7 lat
mój stan znacznie siê pogarsza. W chwili obecnej poruszam
siê na wózku inwalidzkim, a z powodu problemów ze s³uchem
na co dzieñ u¿ywam aparatów s³uchowych.

Prośba o 1%

Andrzej Mizia z Goleszowa
A teraz proszê sobie wyobraziæ:
20 listopada 2018 r. uległ wypadkowi na drodze ekspresowej S52. Wpadł w poślizg na oblos³yszê
jaksię
dziecko
p³acze,
moje nogi
odmawiaj¹
nie mogê
dzonym odcinku drogi. Jego Siedzê,
samochód
odbił
od barier
ochronnych
i zatrzymał
się. pos³uszeñstwa,
Andrzej
o własnych siłach wysiadł
z
samochodu.
Wtedy
potrącił
go
TIR,
który
ze
względu
na
oblodzoną
pobiec, moje rêce mnie nie s³uchaj¹, nie mogê przytuliæ, nie mogê pog³askaæ. Nie mogê
drogę nie był w stanie go
minąć. Helikopterem
przetransportowano
go do szpitala
w Sosnowcu.
ugotowaæ
obiadu, nie mogê
odrobiæ lekcji z dzieæmi,
nie mogê
siê z nimi pobawiæ, nie mogê
Miał m. in. urazy wewnętrzne, połamaną miednicę i nogi. Teraz walczy o powrót do zdrowia.
pojechaæ z nimi na wakacje. Ja ju¿ NIC nie mogê. To tak bardzo boli, bardziej ni¿ choroba.
Pieniądze są potrzebne m.in. na opatrunki, leki i specjalistyczny transport.
Jestem w 100 % zale¿na od mê¿a, który tak dzielnie przecie¿ opiekuje siê nasz¹ rodzin¹,
1 % podatku: KRS 0000 220 518, cel szczegółowy: Andrzej Mizia
dba o nasz dom.
Wpłaty można dokonać również na konto: Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna,
54 1240 1994 1111 0010
3162potrzebujê:
7042, z dopiskiem: darowizna na rzecz Andrzeja Mizia.
Czego
Potrzebujê pomocy w postaci wp³at z 1 % podatku. Zebrane pieni¹dze umo¿liwi¹ mi
Tomasz Cichy z Goleszowa
dalsz¹,
jeszcze
bardziej
intensywn¹
rehabilitacjê,
która wypadkowi.
bardzo mi pomaga.
Nie chcê le¿eæ
W 2007
roku
Tomasz
Cichy uległ
nieszczęśliwemu
Od
i
byæ
ca³kowicie
sparali¿owana,
nie
mogê,
mam
przecie¿
dla
kogo
BYÆ.
momentu tego przykrego zdarzenia ma niedowład rąk i nóg. Wcześniej służył ludziom (był policjantem),
chciał się skorzystaæ
rozwijać, ale
los pokrzyżował
jego plany.
Chcia³abym
z porad,
mo¿e lepszych
ni¿ do tej pory, lekarzy specjalistów,
Rehabilitacja
to
codzienność,
choć
początki
wcale
nie były łatwe. Przebywając w szpitalach,
marzê o lepszym wózku.
dużym osiągnięciem było poruszenie powiekami. Jednak po kilku latach intensywnej terapii, pioniBardzo
proszê
o wsparcie
i pomoc,
zacji ciała na specjalnym sprzęcie, masażach i ćwiczeniach
Tomasz
potrafi
utrzymać
głowę w pozywystarczy
w
odpowiednim
miejscu
cji siedzącej. Pasy podtrzymujące sylwetkę pomagają w poruszaniu się na wózku i można
wyjechać
na spacer. Bliscy czytają mu książki i inne publikacje. Z pomocą
przyszła
również
technologia
na deklaracji
rocznej
PITnowa
sk³adanej
– audiobooki.
do urzêdu skarbowego wpisaæ:
1 % podatku: KRS 0000026054, cel szczegółowy: Na pomoc i rehabilitację Tomasza Cichego

Ewelina Wilczęga z Bażanowic
Żona, matka dwójki młodych chłopców. Ponad 20 lat temu zdiagnozowano u niej
stwardnienie rozsiane. Od 7 lat jej stan znacznie się pogarsza. W chwili obecnej porusza się
na wózku inwalidzkim i na co dzień używa aparatów słuchowych.
Nr KRS Fundacji Sedeka 0000338389
Siedzę, słyszę jak dziecko płacze, moje nogi odmawiają posłuszeństwa, nie mogę pobiec,
A w rubryce
informacje
uzupe³niaj¹ce
cel szczegó³owy
1% podaæ:
moje ręce mnie nie słuchają,
nie mogę
przytulić, nie
mogę pogłaskać,
nie mogę pobawić
się
– Grupaniż
OPP
– Wilczêga
Ewelina
z SM
z dziećmi… To tak bardzo11463
boli, bardziej
choroba.
Jestem
w 100–%Walka
zależna
od męża, który
dba o nasz dom i dzieci. Zebrane pieniądze umożliwią mi dalszą rehabilitację, która bardzo
Ewelina
Wilczêga
mi pomaga. Chciałabym skorzystać z porad lekarzy specjalistów, marzę
o lepszym
wózku.
1 % podatku: KRS 0000338389 Fundacji Sedeka, cel szczegółowy:
11463 – Grupa OPP – Wilczęga Ewelina – Walka z SM.
Małgorzata i Sławomir Damiec z Dzięgielowa
Małżeństwo lekarzy choruje na stwardnienie rozsiane. Zebrane pieniądze umożliwią dalszą
rehabilitację, która im bardzo pomaga.
Jesteśmy lekarzami, naszym powołaniem jest leczyć ludzi. Chcemy pomagać, ale najpierw
potrzebujemy Twojej pomocy - mówią dzięgielowscy lekarze
1 % podatku: KRS 0000083356 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
cel szczegółowy: Mam szansę: Małgorzata i Sławomir Damiec
Zuzanna Kozyra z Goleszowa
Zuzia od 5 lat walczy z padaczką lekoporną. Chorobie towarzyszą: stany lękowe, obniżone
napięcie mięśniowe, obustronnie uszkodzone przedsionki błędnika, koślawość kolan, skolioza
kręgosłupa, subkliniczna niedoczynność tarczycy, niezborność oczu, zez okresowy oraz astma
oskrzelowa i alergie. Powyższe schorzenia wymagają wielospecjalistycznej opieki medycznej
oraz rehabilitacji i terapii wspomagających funkcjonowanie Zuzi, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.
1 % podatku: KRS 0000037904, cel szczegółowy: 25279 Kozyra Zuzanna
Można również przekazać dowolne wpłaty na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994, z dopiskiem: 25279 Kozyra Zuzanna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
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Prośba o 1%
Kinga Szołtys z Goleszowa
Kinga ma 10 lat, urodziła się z wadą genetyczną - zespołem Downa. Towarzyszą temu wada
serduszka i niedoczynność tarczycy. Rozwój przebiega z opóźnieniem fizycznym i umysłowym.
Pomoc finansowa pozwoli m. in. na więcej zajęć terapeutycznych, które zwiększą rozwój dziecka, a to pozwoli na jego większą samodzielność.
1 % podatku: KRS 0000037904 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
cel szczegółowy: 22278 Szołtys Kinga
Można również przekazać dowolny datek na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytułem: 22278 Szołtys Kinga, darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia.
Daniel Greń z Goleszowa
Ma prawie 14 lat, urodził się z zespołem Downa. Nie mówi, ma niedorozwój intelektualny.
Musi być pod stałą kontrolą: neurologa, endokrynologa-niedoczynność tarczycy, kardiologa. Od
8 lat mieszka w Goleszowie ze swoją nową rodziną - Zwias. Z pomocą rodziny oraz pracowników
Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu uczestniczy w zajęciach indywidualnych oraz uczy się z innymi dziećmi. Chce nadal robić postępy. Możesz mu pomóc.
1% procent podatku: KRS 0000099847 Towarzystwo Opieki nad
Niepełnosprawnymi w Ustroniu, cel szczegółowy: Na pomoc Daniela Grenia
Piotr Mach z Goleszowa
Od urodzenia choruje na czterokończynowe porażenie mózgowe, porusza się na wózku
inwalidzkim. Chciałby stać się bardziej samodzielny. Obecnie pojawiły się nowe, ale kosztowne możliwości neurorehabilitacji. Na pomagam.pl/piotrowi prowadzona jest zbiórka na jego
potrzeby. Zebrane środki finansowe pozwolą mu na spełnienie marzenia - rehabilitację w specjalnym „kombinezonie” pozwalającym na samodzielne chodzenie.

Historia podchorążego Stanisława Gajdzicy cz. 3
Dok. z poprzedniego numeru
Historia życia podchorążego Gajdzicy mogłaby
posłużyć jako scenariusz filmowy. Przeżył 10 ciężkich
niemieckich więzień i obozów, wcześniej internowany
w Starobielsku. Po wojnie pracował m. in. w Krakowie,
Katowicach i Bielsku – Białej. Co dla Pana, twórcy książki,
było zaskoczeniem podczas odkrywania historii Stanisława Gajdzicy?
Jest wiele ciekawych i bardzo interesujących epizodów z życia bohatera książki. Jednym z nich jest rozprawa
przed niemieckim sądem w lutym 1944 roku. Pan Stanisław
miał niemieckiego adwokata przydzielanego z urzędu, który obronił go – Polaka - przed skazaniem na karę śmierci.
Kilkanaście minut przed jego rozprawą ten sam sąd skazał Niemca
na śmierć. Do dnia dzisiejszego
zachowało się pismo od adwokata
skierowane do matki Anny, w którym czytamy:

Stanisław Gajdzica

Szanowna Pani Gajdzica.
Syn Pani stawał przed Sądem
Ludowym (Volksgericht) i był
oskarżony na okoliczności udziału
w działalności szpiegowskiej, zmie-
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rzającej do zdrady państwa. Mnie powierzono obronę Pani
syna. Rozprawa miała miejsce dzisiaj. Przedstawiciel prokuratury Rzeszy żądał dla Pani syna kary śmierci.
Mogę Pani zakomunikować ku mojej radości, że temu
żądaniu nie stało się zadość i syn Pani został skazany na
cztery lata obozu karnego.
Syn Pani czuje się zdrowo, tak psychicznie, jak i fizycznie. Bardzo się ucieszył tak korzystnym obrotem sprawy.
Upoważnił mnie do zakomunikowania tego Pani, jak również do przesłania jego najserdeczniejszych pozdrowień.
adwokat dr Dieke
Zachęcam Państwa do lektury książki „Podchorąży Stanisław Gajdzica w służbie Niepodległej w świetle historii
4. Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna” autorstwa
Witolda Pieńkowskiego i Krzysztofa Neściora. Publikacja
powstała dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz sponsorów, za które autorzy serdecznie dziękują.
Książkę można wypożyczyć m.in. w goleszowskiej
bibliotece lub bezpłatnie otrzymać, kontaktując się ze Stowarzyszeniem Miłośników Cisownicy, tel. 662 223 617.
T. Lenkiewicz
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Jan Sztwiertnia – wyjątkowy goleszowianin cz. 3
dok. z poprzedniego numeru PG
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Anons z pisma Rolnik Śląski nr 19 z dnia 15.05.1927 r.

Fragment pocztówki z 1932 r., dzisiejsza ulica Wolności, z prawej kanał ściekowy

szowa, od dzisiejszej ulicy Ustrońskiej,
w dół za domem pana Pilcha, kołodzieja w Hamrach, dalej za kościołem
katolickim, koło budynku dzisiejszej
poczty, aż do zbiornika wodnego przy
skrzyżowaniu dzisiejszych ulic: 1-Maja
i Wolności, i dalej, wzdłuż tej ostatniej, w dół do potoku Podłonczónka.
Zbiornik istniał jeszcze w latach 50.
ubiegłego stulecia, miał stawidło do
regulacji
poziomu
wody i pływały w nim
gęsi i kaczki okolicznych gospodarzy.
Jednym z najważniejszych działań przełożonego była budowa
nowej siedziby władz
gminy. W samym
Wydziale Gminnym
trwał spór: budować
czy nie budować.
Przeważył jednak głos
przełożonego gminy.
Dzięki jego determinacji uchwałę o budowie
podjęto w dniu 6 lutego 1925 roku. Zaczęły
się wówczas dyskusje,
jaki ten budynek ma
być, mały czy duży, czy

wystarczy pieniędzy, czy też może brać
pożyczkę, ale wówczas, czy wystarczy
pieniędzy na spłatę kredytu? Kończyła się kadencja wydziału. Nowy
Wydział Gminny, wybrany w listopadzie 1925 roku, niewiele się zmienił.
Przełożonym gminy ponownie został
Jan Sztwiertnia.
CDN w następnym wydaniu PG
Jan Cichy

Ratusz w 1929 r.
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fot. z archiwum autora tekstu

Jan Sztwiertnia aktywnie pracował
w Towarzystwie Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie. Najpierw, od 1927
roku, jako członek jej rady nadzorczej,
później jako zastępcą przewodniczącego, a od roku 1937 przewodniczący.
W 1945 roku, po zakończeniu wojny
i reaktywowaniu Towarzystwa ponownie wszedł w skład Rady Nadzorczej.
W rodzinnym Goleszowie był członkiem Powszechnej Kasy Oszczędności,
której później szefował.
Nasz rodak działał również w towarzystwie rolniczym w Cieszynie. W Nr
19 Rolnika Śląskiego (tygodnik, organ
urzędowy Śląskiej Izby Rolniczej)
z dnia 15 maja 1927 r. zamieszczono
sprawozdanie z posiedzenia Zarządu
Głównego Towarzystwa Rolniczego
w Cieszynie z dnia 2 kwietnia 1927
roku, gdzie między innymi czytamy:
„W skład Zarządu Głównego wchodzą, oprócz wymienionych, następujący panowie: Jan Sztwiertnia, prezes
Śląskiej Izby Rolniczej i przełożony
gminy w Goleszowie, Karol Palarczyk,
poseł na Sejm i rolnik w Goleszowie,
Jan Zajonc, rolnik i przełożony gminy w Ogrodzonej, Antoni Hess, rolnik
w Międzyrzeczu Dolnem, Józef Gruszka, rolnik w Jasienicy, Jerzy Niemiec,
kierownik szkoły w Wiśle, Mjr. Tadeusz
Kossak, dzierżawca folwarku w Wielkich Górkach, Ludwik Niemczyk, rolnik
w Zabłociu i Michał Kawulok, rolnik
w Istebnej.” (pisownia oryginalna) Prezesował izbie w tym czasie pan Paweł
Stonawski, rolnik w Błogocicach.
Jan Sztwiertnia był nie tylko działaczem społecznym, ale również rzutkim
samorządowcem i dobrym gospodarzem Goleszowa. Pod koniec 1919
roku został mianowany komisarycznym przełożonym gminy Goleszów.
Od wyborów w październiku 1922
roku był nieprzerwanie do 1932 roku
przełożonym gminy (wójtem). Dzięki dobrej współpracy przełożonego
gminy z dyrektorem cementowni inż.
Kurtem Puschem niemal cały Goleszów, jako pierwsza wieś w powiecie
cieszyńskim, został zelektryfikowany.
W tym czasie też poszerzono drogi, utwardzono je kamieniem, wybrukowano chodniki. Poprowadzono też
kanał ściekowy przez centrum Gole-

Podróże ze Stokłosą – „Norweskie Perełki” cz. I – Preikestolen
len wczesnym rankiem lub późnym
wieczorem, aby nie przeszkadzały im
tłumy. Z tym trzeba się liczyć – miejsce to odwiedza rocznie ponad 100
tys. turystów, a w słoneczne dni jest
tam ruch jak na targowisku.
Już kilkadziesiąt metrów przed
celem moim oczom ukazuje się
Lysefjord. Jeszcze tylko kilkanaście
kroków pod górkę, zakręt i… jest!
Jakieś 50 m dalej Preikestolen, widok
tak doskonale znany mi ze zdjęć, tym
razem podziwiany na żywo! Serce
wali jak młot, trochę ze względu na
wspinaczkę, ale przede wszystkim
z radości – kolejne marzenie odhaczone! Aby wejść na samą ambonę,
trzeba przejść około 20 m po dość
wąskiej półce skalnej – mieszczą się
na niej obok siebie spokojnie 2 osoby, jednak dla własnego bezpieczeństwa warto trzymać się ściany. Należy
pamiętać, że Norwegowie nie lubią
ingerować w naturę, więc nigdzie nie
znajdziecie poręczy, które uchroniłyby od upadku w przepaść. Pocieszające, ale i smutne jest to, że na tylu
turystów odwiedzających norweskie
atrakcje śmierć poniosła tylko jedna
turystka z Australii w trakcie robienia
selfie.
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Nie kieruję swoich kroków od
razu na ambonę, tylko wdrapuję
się wyżej – dociera tam mała garstka turystów, a widok na Lysefjorden
oraz Pulpit Rock jest z tego miejsca
wprost niesamowity. To też jedno
z niewielu miejsc, z których można sfotografować półkę skalną na
tle fiordu. Na samym Preikestolen
ludzie siadają na krawędzi, spoglądają w dół, podziwiają zapierające
dech w piersiach widoki. Ogromnym
szczęściem jest trafienie w pogodę
– widoczność na dalekie kilometry,
piękny odcień wody, a przede wszystkim bezpieczeństwo – skała nie jest
mokra. Jeżeli nie masz wypożyczonego samochodu, najlepiej wykupić bilet łączony na prom i autobus.
Wypływamy z portu w Stavanger,
później przesiadamy się do busa,
który podwozi nas na parking, gdzie
zaczyna się szlak na Preikestolen.
Koszt takiego wypadu (w dwie strony) to 350 NOK (ok. 154 zł).
Sylwia Stokłosa
W następnym artykule zapraszam na trekking do samotnego
kamyczka – Kjeragbolten!

fot. z archiwum autorki tekstu

Nie jest sekretem to, że większość osób odwiedzających Stavanger w Norwegii wybiera się
tam tylko z dwóch powodów. Są
nimi niesamowite perełki natury –
Preikestolen i Kjeragbolten.
Nie wyłamałam się i ja, ponieważ
to były moje główne cele lipcowego wyjazdu do Skandynawii. O tym
drugim przeczytacie w następnym
artykule, dziś przyszła kolej na Pulpit
Rock. Przyznaję, że miałam niesamowite szczęście, ponieważ mieszkańcy
Stavanger, z którymi rozmawiałam,
mówili, że nie pamiętają, kiedy ostatnio trafił się tam tak słoneczny, piękny i gorący tydzień.
Zawieszona 604 metry nad
szmaragdowymi wodami Lysefjordu
majestatyczna skalna ambona (Pulpit Rock), znajduje się około 60 km
od Stavanger. Można podziwiać ją
dwojako: od dołu, korzystając z rejsu
po fiordzie, lub po prostu wchodząc
na nią.
Wybrałam drugą opcję – pieszą
wędrówką o długości 3,8 km w jedną
stronę i przewyższeniu 334 metrów.
Szlak nie jest zbyt wymagający,
został oznaczony jako średnio trudny,
a spacer w jedną stronę trwa około
2 godziny. W trakcie
wspinaczki musimy
pokonać dwa dość
strome
podejścia,
jednak radzą sobie
z nimi bez problemu
nawet dzieci. Należy
pamiętać, żeby zabrać
ze sobą prowiant,
a w szczególności
zapas wody. Po drodze
nie zabraknie atrakcji
– wodospady (natura
zadbała o zapominalskich – bez strachu
można nabierać z nich
wodę i pić), jeziorka
(z lodowatą wodą,
jednak miło zanurzyć
w nich zmęczone stopy, a byli i tacy, którzy
się w nich kąpali!),
widoki na fiord. Po
drodze wiele osób rozbija namioty, żeby móc
podziwiać Preikesto-

Autorka tekstu i Preikestolen
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Planowane remonty mostów
Na terenie gminy Goleszów istnieje 35 mostów drogowych, będących w zarządzie Urzędu Gminy
Goleszów. Wiele z nich ma już spory
kawałek historii za sobą. Stan techniczny tych obiektów jest pod stałym
nadzorem Referatu Drogowego Urzędu Gminy w Goleszowie. We współpracy z odpowiednimi instytucjami
wykonywane są przeglądy i kontrole,
w trakcie których ustalane są zadania
do wykonania w przyszłości i ewentualne działania, które powinny być
wykonane bezzwłocznie.
Konstrukcje te wymagają stałych
obserwacji i wykonywania, w razie
potrzeby, niezbędnych prac zapewniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Najwięcej
uwagi wymagają te oddane do użytku w latach 50. i 70., m.in. z uwagi
na zaniedbania w trakcie ich wykonania czy problemy ze zdobyciem
dobrej jakości materiałów. W ostat-

nim czasie, w związku z prowadzonym monitoringiem technicznym,
podjęte zostały kroki mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa na
trzech obiektach:
- Puńców, ul. Sportowa – zgodnie z zapisami protokołu przeglądu
dozwolony będzie przejazd pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony; w 2019 r. zostanie zlecony
projekt budowlany wykonania nowego mostu, a jego budowę przewiduje
się w 2020 r.,
- Puńców, ul. Kojkowicka – po
przeprowadzeniu oceny nośności
dopuszczone będzie korzystanie
z mostu przez pojazdy o masie nieprzekraczającej 10 ton; w 2019 r.
zostanie zlecony projekt budowy
mostu, a początek prac wykonawczych planuje się w 2020 r.,
- Cisownica, przy odnodze ul.
Budzin – most zostanie wyłączony
z ruchu pojazdów; w bieżącym roku

wykonany zostanie projekt niezbędnych prac budowalnych, a w 2020 r.
zbudowany zostanie nowy przejazd.
Sukcesywnie prowadzone będą
prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy
Goleszów. Warto wspomnieć, że gmina utrzymuje prawie 124 km publicznych dróg gminnych, w tym inne
elementy wchodzące w ich skład (np.
przejścia dla pieszych, chodniki czy
oświetlenie). Potrzeby w tym zakresie
są bardzo duże, w związku z powyższym podjęto również wzmożone
działania mające na celu pozyskanie
środków zewnętrznych.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Podjęte aktualnie działania wynikają
z obowiązujących przepisów i mają
na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
ruchu drogowego.
Redakcja

2 lutego w berlińskiej galerii KVOST odbył się
wernisaż prac Tomasza Liboski i Michała Solarskiego. Pochodzący z Goleszowa artyści zaprezentowali
niemieckiej publiczności 3 projekty.
Pierwszy to „Postrzyżyny”, wykonany przez obu
artystów. Wielkoformatowe zdjęcia opowiadają
o dorastaniu w Goleszowie. Ten cykl zdjęć był nagradzany i wystawiany m. in. w USA, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Grecji i Polsce. Mieszkańcy naszej gminy mogli zobaczyć te prace w 2016 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Goleszowie.
Drugi to „Węgierskie morze” Michała Solarskiego.
W 1980 r. byłem z rodzicami nad jeziorem Balaton.
Będąc na Węgrzech, mieliśmy wrażenie, że jesteśmy
na „Zachodzie”. Po 20 latach stwierdziłem, że mam
tylko 1 zdjęcie z tamtego czasu. W 2010 r. postanowiłem ponownie pojechać nad to jezioro, by zobaczyć,
co się zmieniło i zrobić kilka zdjęć – mówi artysta.
Ostatni z zaprezentowanych w Berlinie projektów to „Melodia nr 7” autorstwa Tomasza Liboski.
Jest to m. in. rekonstrukcja wspomnień z dzieciństwa w Goleszowie i początkach pracy zawodowej.
Wspomnienia to wspaniałe uczucie, to powrót do
korzeni, do swojej małej ojczyzny. Warto do niej wracać
nawet wtedy, kiedy znajdziesz wielkie szczęście w dalekim
świecie – mówi artysta.
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fot. z archiwum M. Solarskiego

Wernisaż w Berlinie

Michał Solarski i Tomasz Liboska

Fotograficy korzystają z aparatów analogowych
i robią zdjęcia, m.in. podróżując po miejscach znanych im
z dzieciństwa i po okolicach, w których mieszkają obecnie.
W niemieckiej stolicy zaprezentowali oni 32 wielkoformatowe zdjęcia. Wystawę w berlińskiej galerii można zobaczyć do końca marca br.
T. Lenkiewicz
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Spotkania strażaków
planują działalność
na bieżący rok.
Warto w tym
miejscu wspomnieć,
że przez strażaków,
lub przy ich udziale,
realizowanych jest
wiele inicjatyw, które cieszą się dużą
popularnością m. in.
pokazy ratownictwa,
konkursy wiedzy strażackiej, zawody Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. StrażaPrezes OSP Leszna Górna Adam Kulak
cy pomagają również
wręcza kwiaty wójtowi Sylwii Cieślar
przy zabezpieczaniu
np. imprez sportowych odbywają- do dalszego działania. Wszystkim
cych się na terenie naszej gminy.
strażakom życzymy zdrowia i satysTrzeba pamiętać, że wszystkie fakcji z pełnionej służby dla dobra
osiągane efekty to wynik zaanga- innych. Niech Wasza praca będzie
żowania i pracy konkretnych ludzi. powodem do dumy, w myśl pięknej
Spotkania stanowią dobrą okazję, by dewizy „Bogu na chwałę, ludziom
podziękować wyróżniającym się dru- na pożytek”.
hom oraz zmotywować wszystkich
Redakcja

Mistrz Śląska z Goleszowa

fot. SP Goleszów

fot. z archiwum zawodnika

Jasełka w Kisielowie

fot. S. Gaszek

Od 2 lutego do 2 marca na terenie naszej gminy trwał cykl zebrań
sprawozdawczych
Ochotniczych
Straży Pożarnych. Pierwsze z nich
odbyły się w Lesznej Górnej i Puńcowie, dwa ostatnie w Dzięgielowie
i Kozakowicach.
Na zaproszenia zarządów jednostek w zebraniach uczestniczyli
m. in. wójt Sylwia Cieślar, zastępca
wójta Rafał Glajcar, przedstawiciele
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie, radni,
sołtysi i lokalni działacze. Efekty swoich działań omówili również strażacy
z Goleszowa, Kisielowa, Cisownicy,
Bażanowic i Godziszowa.
W naszej gminie działa dziewięć
ochotniczych jednostek straży pożarnej, z czego trzy należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(OSP Goleszów, OSP Cisownica i OSP
Puńców). Na walnych zebraniach
strażacy m. in. składają sprawozdania z podjętych działań, ale również

Przemysław Kolondra (trener), Aleksander Kurdun

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w szkole
w Kisielowie odbyło się spotkanie jasełkowe z udziałem zaproszonych rodziców i gości. Dzieci, jak co roku,
wraz ze swoimi paniami przygotowały przedstawienia,
które podkreślały ważne wydarzenie okresu świątecznego. Dziękuję za piękne występy i stroje naszych najmłodszych, a także za wkład wszystkich, którzy pomogli
w przygotowaniu tej uroczystości.
D. Wisełka
Panorama Goleszowska styczeń–luty 2019

19 stycznia w Bytomiu odbyły się Mistrzostwa Śląska
w Judo Młodzików. Miło nam poinformować, że mieszkaniec Goleszowa - Aleksander Kurdun został Mistrzem
Śląska w kategorii do 50 kg.
Uczeń cisownickiej podstawówki od 8 lat trenuje
judo, 4 razy w tygodniu. Obecnie reprezentuje Akademię
Judo Sparta Skoczów.
Ta dyscyplina sportu pozwala na trenowanie z każdym, bez względu na płeć i wiek.
Gratulujemy naszemu mistrzowi i życzymy kolejnych
sukcesów.
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Bieganie jest ich pasją

SEBASTIAN WYSZYŃSKI
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem?
Od razu zaznaczam, że jestem zwykłym, przeciętnym,
tyle że upartym amatorem. Są ludzie na naszym terenie,
którzy biegają szybciej i dalej.
Biegam od 2012 roku. Zacząłem od 3 km truchciku, żeby
spalić kilka kalorii…Tak się to wszystko zaczęło. Od tego czasu przebiegłem niespełna 18 tys. km w prawie 1300 treningach (numeruję sobie każdy trening). Najdłuższy dystans,
jaki pokonałem, to 120 km i 6000 m przewyższenia - górski
bieg Lavaredo Ultra Trail we włoskich Dolomitach.
Jakie dystanse pokonujesz najczęściej?
Najbardziej lubię maratony. Przebiegłem ich już 9.
Najszybszy czas 3:07:14 w Nowym Jorku, gdzie byłem 13
Polakiem. W sumie to byłem wówczas w pierwszych 2,5%
startujących.
Czy masz jakieś cele, do których dążysz?
Ukończyć Major 6, czyli 6 maratonów, które odbywają
się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Tokio i Londynie. Mam nadzieję, że Londyn uda się pobiec na wiosnę.
Moim marzeniem jest też pobiec maraton w czasie krótszym niż 3 h. Tego dokonuje zaledwie 2% maratończyków
na świecie.
Kochasz maratony. Co w nich jest takiego wyjątkowego?
Trudno powiedzieć – każdy ma coś w sobie: Warszawa, bo u siebie, Amsterdam, bo piękna trasa ze startem
i finiszem na stadionie olimpijskim, Nowy Jork - maraton
wszystkich maratonów, Boston, bo najbardziej prestiżowy
i najstarszy na świecie (tam można wystartować tylko pod
warunkiem zakwalifikowania się z dobrym czasem, a limity są bardzo wymagające), Tokio, bo kolorowy, dostojny,
inny… Berlin, bo z najszybszą trasą na świecie, Chicago, bo
piękna i szybka trasa z mnóstwem kibiców, którzy dodają
sił, krzycząc na całe gardła…
Jak często biegasz?
To zależy od tego, czy przygotowuję się aktualnie
do jakiegoś maratonu. Przed Nowym Jorkiem biegałem
codziennie – miesięcznie 500 km. Jeśli nic nie mam zaplanowane, biegam 3-4 razy w tygodniu dla zdrowia, dla spotkania z przyjaciółmi. Biegam na cieszyńskim Parkunie, ale
również po naszej gminie.
STANISŁAW KAWECKI
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem?
Bieganie rekreacyjne zacząłem 2 stycznia 2014 roku.
Pomimo że jestem osobą dość aktywną – rower, wędrówki
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Od kilku lat coraz większą popularnością w naszym
kraju cieszy się aktywne spędzanie czasu wolnego. Jedną
z najpopularniejszych dyscyplin uprawianych amatorsko
stało się bieganie.
O każdej porze dnia możemy spotkać ludzi w strojach
sportowych i w odpowiednim obuwiu biegających po parkach czy wzdłuż dróg i rzek. Pokonują oni od kilku do kilkudziesięciu kilometrów w zależności od swojej kondycji
i warunków atmosferycznych.
Wśród osób amatorsko uprawiających tę dyscyplinę
sportu jest kilkunastu mieszkańców naszej gminy. Pracują,
mają rodziny, a sposobem na odreagowanie dnia codziennego i zwiększenie kondycji fizycznej jest bieganie w wolnych
chwilach. Poniżej przedstawiamy sylwetki dwóch biegaczy mieszkańców Puńcowa. W kolejnych wydaniach PG będziemy publikować sylwetki innych biegaczy.
T. Lenkiewicz

Sebastian Wyszyński i Stanisław Kawecki

górskie (w tym kilkudniowe trekkingi), to bieganie nigdy nie
przykuwało mojej uwagi.
Początek biegania wiąże się ze zmianą pracy. Pracując
w samorządzie cieszyńskim, zajmowałem się utrzymaniem
terenów zieleni, prawie codziennie byłem w terenie, dzięki
czemu „robiłem” przynajmniej 2–4 km na piechotę. Kiedy w 2013 r. w wieku 42 lat zmieniłem pracę na bardziej
„zabiurkowaną” w cieszyńskim Ratuszu, zauważyłem, że
tego codziennego ruchu mi brakuje zarówno „w głowie”,
jak „w ciele”. Więc z kolejnym rokiem pomyślałem, że może
warto zmienić swój styl życia… I tak się to wszystko zaczęło.
Jak często biegasz?
Od samego początku staram się spędzić przynajmniej
godzinę w biegu, po południu lub wieczorem, co jakieś 2 – 4
dni. Miesięcznie staram się przebiec ok. 100 km, w dystansach ok. 10 km, choć z biegiem czasu dystanse te wydłużają
się, wobec czego i miesięczny kilometraż także.
Biegam rekreacyjnie i nie wdrażam żadnych planów
treningowych, jednak często staram się poprawić czas lub
po prostu maksymalizować wysiłek.
Gdzie i jakie dystanse pokonujesz najczęściej?
Dość często uczestniczę w zorganizowanych amatorskich i masowych biegach ulicznych, a coraz częściej górskich, na dystansach od kilku kilometrów do półmaratonu
włącznie. Plasuję się zwykle na pozycji, w której 80% zawodników znajduje się za mną, nawet tych znacznie młodszych
ode mnie. I to także daje mi satysfakcję.
Nie bez znaczenie jest dla mnie bieganie w ramach tzw.
Parkrun-u, który odbywa się także w Cieszynie (co sobotę o 9.00 na dystansie 5 km). Naszą trasę mamy w części
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Bezpośrednio przylega ona
do Puńcowa, co daje mi możliwość dotarcia na start biegu bez samochodu. W społeczności cieszyńskiego Parkrun-u jestem jednym z bardziej „zdyscyplinowanych”
uczestników, i mam zaliczone 174 biegów, co daje całkiem
fajny dorobek 870 km łącznie.
Od pół roku często biegam z psem w specjalnie do tego
celu przygotowanej uprzęży łączącej czworonoga z biegaczem.
Zachęcam wszystkich do biegania.

