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Szanowni państwo!
Zdawałoby się, że jeszcze niedawno witaliśmy Nowy Rok, a już
mamy koniec lutego. Cieszę się, że
pierwszy raz mogę państwa przywitać na łamach „Panoramy Goleszowskiej” wydanej w pełnym kolorze. Mam nadzieję, że ta decyzja się
państwu spodoba, a sama gazeta w
ten sposób stanie się bardziej atrakcyjna. Przy okazji zachęcam również
do jej współtworzenia, by była ona
nam jak najbliższa.
Zeszły rok był dla nas niezwykle
intensywny. Zrealizowaliśmy wiele
zadań. Niektóre rozpoczęliśmy, by
dokończyć w tym roku. Nie wszystko jednak udało się wykonać – niektóre zamierzenia musieliśmy dostosować do panujących warunków
i zmienić nieco termin ich realizacji.
Zachęcam do zapoznania się z szerszym opisem niektórych inwestycji
wykonanych w 2017 roku na stronach 41-44.
W tym roku zakładamy kontynuowanie inwestycyjnej ofensywy.
Przeznaczamy na to ponad 8,5 mln
złotych, co stanowi 16% naszego
budżetu. Wierzę, że warunki w czasie realizacji tych zadań, będą nam
sprzyjały. Wiadomo również, że pomimo przeznaczenia tak znacznych
środków finansowych na zadania
inwestycyjne, nie wszystko jesteśmy
w stanie w tym roku zrealizować.
Potrzeby są ogromne, dlatego przy
ustalaniu budżetu zawsze kierujemy
się zasadą wydawania każdej złotówki z rozwagą, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

fot. Krystian Grzybek

Zdaniem wójta

W tym roku między innymi planujemy: budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w
Goleszowie Równi; budowę kanalizacji sanitarnej do Pasiek w Cisownicy etap V; budowę mostu na
ul. Miodowej w Lesznej Górnej;
kontynuację modernizacji bloków
w Cisownicy; wykonanie nakładek
asfaltowych na drogach gminnych.
Chcemy również zadbać o budynek
urzędu gminy, który powinien zacząć przyciągać uwagę swym historycznym charakterem i stać się naszą wizytówką.
Oprócz inwestycji, gmina realizuje jeszcze wiele innych zadań własnych. Oświata, pomoc społeczna,
bezpieczeństwo publiczne, administracja, sport i kultura to obszary, na
które przeznaczamy duże środki, do
wydatkowania których podchodzimy z rozwagą.

W tym roku czekają nas również
ważne wydarzenia związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Są one
niezwykle istotne dla naszego regionu, gdyż to właśnie Śląsk Cieszyński
był jednym z pierwszych terenów,
które odzyskały wolność (oficjalnie
przyjmuje się datę 27 października
1918 r.).
Podsumowując, życzmy sobie
wielu sił, by udało nam się wykonać
zaplanowane zadania, osiągnąć zamierzone cele, aby ich realizacja pozwoliła nam żyć w coraz lepszej rzeczywistości. Niech pozostała część
2018 r. będzie dla nas pomyślna,
a trudności, które pewnie wystąpią,
nie przeszkodzą w ostatecznej realizacji naszych zamierzeń.
Krzysztof Glajcar
Wójt Gminy Goleszów

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
Szanowni państwo, informujemy,
że rozpoczął się nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla
których organem prowadzącym jest
gmina Goleszów.
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Szczegółowe informacje w tej
kwestii (w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/19)
można uzyskać w gminnych placówkach oświatowych.
Ich wykaz wraz z adresami i numerami telefonów znajduje się na

stronie www.goleszow.pl, w zakładce
OŚWIATA W GMINIE.
Uwaga! Nabór do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych trwa do
2 marca, zaś do szkół podstawowych
– do 23 marca 2018 r.
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fot. Krystian Grzybek

Grudniowe spotkanie w Lesznej Górnej

Grudzień nieodłącznie kojarzy
nam się z okresem świątecznym,
ciepłą atmosferą i spotkaniami w
miłej atmosferze.
Pierwsze ubiegłoroczne spotkania seniorów rozpoczęły się w sołectwie Leszna Górna. Odbyło się ono
2 grudnia 2017 r. w miejscowej świetlicy gminnej. Do wspólnego stołu zasiadło 15 seniorów zamieszkujących
teren sołectwa, wójt gminy Krzysztof
Glajcar, przewodniczący rady gminy
Bogusław Konecki, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Janina

Wantulok, prezes OSP Leszna
Górna Adam kulak, prezes SDH
Dolna
Leszna
Kazimierz Lipka.
Na samym początku wszystkich zebranych
serdecznie powitał sołtys wsi
Marek Kapustka
i złożył pierwsze
życzenia świąteczne i noworoczne.
Ciepłe słowa wygłosili również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Wzniesiono oficjalny toast
za zdrowie wszystkich obecnych, jak
i tych, którzy z różnych powodów na
spotkanie nie mogli dotrzeć. Organizatorzy zapewnili zebranym możliwość wysłuchania pięknego śpiewu
żeńskiego chóru Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lesznej Górnej
pod batutą Jolanty Pacold. Panie,
oprócz zaśpiewania kolęd, zapewniły zebranym powrót do starych

pieśni, które wzbudziły w nich wiele
ciepłych wspomnień. Potrzebna była
jedynie chwila, by wszyscy zebrani na
sali złączyli się we wspólnym śpiewie.
Głosem prowadzącym wykazał się
Emanuel Pieczonka, który nadawał
ton chórowi zebranych, przeżywających całym sercem melodie dawnych
lat. Taka aktywność zebranych była
możliwa dzięki pysznemu posiłkowi,
który przygotowali organizatorzy.
Całość została wzbogacona przez
Katarzynę Lanc, która recytowała
fragmenty „Opowieści wigilijnej”
nawiązującej do Bożego Narodzenia
i znanej postaci skąpca.
Spotkanie mogło się odbyć dzięki
wsparciu wielu sponsorów, którym
dziękujemy. Serdeczne podziękowania za pomoc przy jego organizacji
składamy również paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich, OSP Leszna
Górna, radzie sołeckiej oraz Jolancie
Pacold, która opracowała program
muzyczny.
Marek Kapustka, Krystian Grzybek

fot. z archiwum rodzinnego

Zdobywca brązowego medalu mistrzostw Polski

W dniach 15-17 grudnia w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Polski
Młodzików Młodszych w badmintonie. W rywalizacji o miano najlepszego w Polsce wziął również udział

mieszkaniec Dzięgielowa – Michał
Szczypka.
Liczyliśmy na medal Julki Piwowar i Michała Szczypki w mikście,
ale gdy zobaczyliśmy losowanie, to
wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Ale to
jest najpiękniejsze w sporcie, że dopóki lotka jest w grze, wszystko jest
możliwe. Niestety, miksta przegrali z
parą, która wygrała cały turniej. Ale,
co warte podkreślenia, tylko nasza
para nawiązała z nimi równą walkę
- taki mały finał w 1/8 – mówi trener
sportowców.
Pomimo porażki w mikście zawodnicy z Klubu Sportowego SET
Mazańcowice nie poddali się i wywalczyli dwa medale w grach pojedynczych. Julia Piwowar została
srebrną medalistką, zaś mieszkaniec
naszej gminy wywalczył brązowy
medal.
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Michał był bardzo bliski zwycięstwa nad zawodnikiem, który zwyciężył w tym turnieju. Niestety, losowanie tak wypadło, że w półfinale
spotkał się z obecnym numerem 1 w
Polsce. Pierwszego seta wygrał, zaś
w drugim, po bardzo zaciętej rywalizacji, przegrał. Ostatecznie uległ 2:1.
Według obserwatorów był to przedwczesny finał tego turnieju – mówi
ojciec Michała.
Dwunastoletni mieszkaniec Dzięgielowa trenuje badminton od 4 lat,
a zdobycie brązowego medalu na
Mistrzostwach Polski jest jego największym sukcesem.
Serdecznie gratulujemy zawodnikowi, jego rodzicom, trenerom oraz
życzymy kolejnych sukcesów.
Tomasz Lenkiewicz
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Spotkania świąteczno-noworoczne w Goleszowie Równi
Po przedstawieniu informacji o działaniach podejmowanych
w 2017 r., który był wyjątkowy dla
członków związku z uwagi na rocznicę
25-lecia działalności, życzenia zebranym złożył starosta cieszyński: Życzę
Wam dużo zdrowia, dużo pomyślności, oby ten czas był czasem wytchnienia, oderwania się od wszystkich
trosk, problemów, zwolnienia tempa
dla nas wszystkich. Na nowy rok życzę
realizacji planów i zamierzeń, również
w kontekście działalności związku
spadochroniarzy.
Rozdane zostały również legitymacje i odznaczenia. Następnie
uczestnicy mieli możliwość poczęstowania się tradycyjnymi potrawami, w tym niezwykle pyszną zupą
rybną. Miejsca przy stole zostały zajęte praktycznie co do jednego. Fakt
ten nie może dziwić, gdyż spotkanie
w Domu Ludowym ma już tradycyjny

4 stycznia 2018 r. w Domu Ludowym w Goleszowie Równi odbyło
się spotkanie najstarszych mieszkańców sołectwa.
Na spotkanie o godz. 16.00,
zorganizowane przez sołtysa i radę
sołecką, przybyli: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i Przewodniczący Rady Gminy Goleszów
Bogusław Konecki. Powitania zaproszonych seniorów i gości dokonał sołtys Leszek Staś. Po krótkich
przemówieniach oraz życzeniach na
Nowy 2018 Rok, wójt wzniósł toast

tradycyjną lampką szampana. W noworoczną atmosferę wprowadził
zebranych swoim występem Sebastian Mucha, w wykonaniu którego
wysłuchano znanych wszystkim pieśni ludowych. W dalszej części spotkania podano poczęstunek. Całe
spotkanie odbywało się w miłej
atmosferze: były rozmowy i wspomnienia, które niejednokrotnie są
możliwe tylko przy takiej okazji.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym
roku spotkamy się ponownie w miłym nastroju, w jeszcze większym

charakter i znane jest z przyjaznej,
miłej atmosfery, która panuje wśród
obecnych. Wyczuwalny świąteczny
klimat podkreślał fakt, iż zbierane
były podarunki dla podopiecznych
domu dziecka w Cieszynie. Uśmiech
na twarzach zebranych, wszechobecna serdeczność towarzysząca
im na każdym kroku potwierdzała,
iż udzielanie pomocy, podarowanie
komuś najmniejszego dobra, jest
drogą do prawdziwego szczęścia.
Nie bez znaczenia jest również fakt,
iż uczestnicy spotkania wiele razy zaznaczali, iż bardzo cenią sobie możliwość bycia razem oraz dzielenia się
z innymi swoimi doświadczeniami,
przemyśleniami. Pozostaje jedynie
mieć nadzieję, że działania związku
będą dalej tak udane i będą stanowiły inspirację dla innych.
Krystian Grzybek

fot. Krystian Grzybek

W sobotę, 9 grudnia, w Domu
Ludowym w Goleszowie Równi odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne zorganizowane przez XVIII
Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku
Polskich Spadochroniarzy.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 serdecznym przywitaniem przybyłych gości przez organizatorów. W imieniu prezesa
cieszyńskiego oddziału mowę powitalną wygłosił Karol Lipowczan, główny inicjator i organizator spotkań.
Obecni byli m.in. Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Ludwik
Kuboszek – Przewodniczący Rady
Powiatu Cieszyńskiego, Krzysztof Glacjar – Wójt Gminy Goleszów, Bogusław Konecki – Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów, Paweł Stanieczek,
zastępca komendanta WKU Bielsko-Biała, dyrektorzy szkół wojskowych
oraz wielu innych znamienitych gości.
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gronie. Zorganizowanie poczęstunku i spotkania było możliwe dzięki ofiarności firm: Serwis Silników
Diesla – Alina i Krzysztof Szklorzowie; Usługi Kominiarskie – Piotr Waszek; Ślusarstwo – Józef Niemiec;
Etno Chata Topolej – Aneta Okupska-Pońc; Studio Stanika – Ewa Staś;
EKO-DOM S.C. – Piotr Lipowczan;
radny Karol Lipowczan.
Dziękujemy serdecznie!
Organizatorzy
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Spotkanie świąteczne w cisownickiej szkole
ciele, księża, sołtys Cisownicy Karol
Macura.
Uroczystość rozpoczął dyrektor
Przemysław Misiarz krótkim powitaniem oraz podziękowaniem pani Sylwii Molin za przygotowanie przedstawienia i koordynację wszystkich
prac. Później głos zabrali wójt i przewodniczący rady gminy. Korzystając
z okazji życzyli wszystkim zebranym,
aby ten szczególny czas adwentu
i Świąt Bożego Narodzenia był dla
każdej rodziny czasem refleksji, pokoju, radości i miłości.
W dalszej części pani Agnieszka
Choińska wręczyła nagrody dzieciom, które wraz z rodzinami wzięły
udział w konkursie „Pieczenie pierników dla hospicjum”. Pierwsze miejsce zdobyli Marcin i Kamil Waszek,
drugie – Najmila i Wiktor Brudny, a
trzecie – Roksana i Przemysław Korzec oraz Laura i Norbert Michalik.
Pierniki już wcześniej zostały dostarczone do cieszyńskiego Hospicjum
św. Łukasza i wręczone w mikołajki
osieroconym dzieciom.
Szczególną atrakcją było oczywiście przedstawienie pt. „Portfel”.
Aktorami byli uczniowie klas V-VII.
Poszczególne sceny przeplatane były
świątecznymi piosenkami. Dzięki
temu każdy uczeń mógł wziąć udział
w programie. Przewodnią myślą
była miłość do drugiego człowieka.
Miłość, której prawdziwym źródłem
jest sam Bóg. W trakcie przedstawienia dzieci odkryły, że większą
radość sprawia obdarowywanie niż
otrzymywanie, a pomoc ofiarowana

drugiemu człowiekowi daje wielką
radość, nawet jeśli czasem trzeba
z czegoś zrezygnować. Program zakończyła młodzież „Hymnem o miłości” z 1 Listu do Koryntian, który był
recytowany najpierw w języku polskim, a potem w języku angielskim
i piosenką „Christmas time” wykonaną przez społeczność uczniowską.
Młodzi aktorzy byli świetni. Rodzice
i dziadkowie mogli być dumni ze
swoich pociech, zaś przesłanie płynące ze sceny na pewno długo pozostanie w naszych sercach.
Na zakończenie głos zabrała Grażyna Porębska-Jochacy – zastępca
wójta – która podziękowała wszystkim za przygotowanie programu
i przekazała życzenia świąteczne.
Wychodząc z sali, goście mogli zakupić pyszne ciasta przygotowane
przez rodziców. Zebrane pieniądze
zasiliły budżet rady rodziców.
Krystyna Sztwiertnia
Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim gościom za przybycie na przedstawienie, dzieciom za wspaniały
występ a nauczycielom i pracownikom szkoły za przygotowanie całego
przedsięwzięcia.
Dodatkowo podziękowania kierowane są do Janusza Sztwiertni za
profesjonalne nagłośnienie imprezy,
Rafała Noconia za użyczenie oświetlenia sceny, a także dla wszystkich
rodziców i rady rodziców za upieczenie pysznych ciast i przygotowanie
kiermaszu świątecznego.

fot. Tomasz Lenkiewicz

W sobotę, 9 grudnia 2017 r.,
w SP w Cisownicy odbyło się spotkanie świąteczne.
Tuż przed godziną 16.00 sala
gimnastyczna, która na tę okazję
zamieniła się w pięknie przystrojoną salę teatralną, wypełniła się po
brzegi. Wśród zaproszonych gości
byli: wójt Krzysztof Glajcar, zastępca wójta Grażyna Porębska-Jochacy,
przewodniczący rady gminy Bogusław Konecki, emerytowani nauczy-
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Spotkanie seniorów w Dzięgielowie
obsługę, parafii ewangelickiej oraz
OSP za użyczenie - ogólnie to nazwę
– osprzętu – dodaje sołtys Krzemień.
Impreza nie mogłaby się odbyć,
gdyby nie pomoc licznego grona
osób i firm z Dzięgielowa oraz okolic. A byli to (kolejność przypadkowa): Anna i Wacław Hanzelowie,
Dariusz Śliwka (gospodarstwo rolne), Agnieszka Klein, Janusz Buzek,
Dariusz Reis, Krzysztof Glajcar, Marek Targosz (Fol-Bud), Michał Glajcar
(Stolarstwo-MagStol), Robert Siekierka (Stolarstwo), Urszula Mazurek (Zamek rycerski w Dzięgielowie)
rodzina Nieborasów (PPHU Jerzy),
Jerzy Franek (ZUUZ), Zbigniew Krzemień (Gardenus), Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Goleszów-Dzięgielów, Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Goleszowie, sklep Anny i Dariusza
Mojeścików (ul. Akacjowa), sklep
ABC (ul. Cieszyńska), Spółdzielnia
Mleczarska z Bażanowic, Hurtownia Euro Cash z Cieszyna-Mnisztwa,
parafia ewangelicka (ks. Marek Londzin), parafia rzymsko-katolicka (ks.
Dariusz Kowala), diakonat żeński
„Eben – Ezer”, Barbara Musioł-Mironowicz (Restauracja „Pod Tułem”),
OSP Dzięgielów, państwo Frydrychowscy (Ogrodnictwo).
Organizatorami spotkania byli:
rada sołecka Dzięgielowa wraz z sołtysem, KGW, OSP, Stowarzyszenie
Miłośników Dzięgielowa oraz Szkoła
Podstawowa w Dzięgielowie.
Tomasz Lenkiewicz

fot. Tomasz Lenkiewicz

W sobotę, 16 grudnia, w Dzięgielowie odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie seniorów.
W uroczystości zorganizowanej
w sali gimnastycznej dzięgielowskiej szkoły wzięło udział prawie 180
osób. Było to już piętnaste spotkanie
w tej wsi, zapoczątkowane w 2003
roku przez sołtysa seniora Wernera
Zająca oraz ks. Emila Gajdacza.
Po raz trzeci mam ten przywilej,
by serdecznie wszystkich państwa
przywitać, ale szczególnie cieszę
się z przybycia naszych drogich seniorów. Zaproszenie, które otrzymaliście i z którego skorzystaliście,
potraktujcie jako wyraz naszego
uznania i szacunku. Naszego, czyli młodszych pokoleń dla Waszego
wkładu w rozwój tej małej ojczyzny
- pięknego Dzięgielowa. Niech to będzie podziękowanie za Wasz wkład
w życie naszej lokalnej społeczności, za to, co dobrego uczyniliście
dla naszej miejscowości. Chciałbym
potwierdzić, że jesteście istotną częścią naszej tożsamości i ważne jest,
by mieć w pamięci tych, którzy idą
przed nami, by ich spuściznę przekazywać dalej tym, którzy idą za nami

– powiedział sołtys Zbigniew Krzemień, witając uczestników imprezy.
Spotkanie rozpoczęło się występem uczniów dzięgielowskiej szkoły,
którzy w języku polskim i angielskim
śpiewali kolędy. Następnie zaprosili oni wszystkich uczestników do
śpiewania kolęd. We wspólnym kolędowaniu, składaniu życzeń oraz
dzieleniu się opłatkiem uczestniczyli
zaproszeni goście: wójt Krzysztof
Glajcar, zastępca przewodniczącego
rady Karol Lipowczan, sołtys senior
Werner Zając, gospodarz spotkania
dyrektor Katarzyna Bogdał, proboszcz
Dariusz Kowala, proboszcz Marek
Londzin, siostra przełożona diakonatu „Eben-Ezer” Ewa Cieślar, prezes
KGW Gertruda Proksa, prezes OSP
Jacek Klein, prezes SMDz Tadeusz
Sztefka, radny gminny i sołecki Marek Cywka oraz redaktor „Panoramy
Goleszowskiej” Tomasz Lenkiewicz.
Aby uroczystość mogła zostać
zorganizowana, musiało się w nią
zaangażować wiele osób, którym
należą się wielkie podziękowania.
Dziękuję kolegom z rady sołeckiej.
Są dla mnie dużym wsparciem i stanowimy zgraną drużynę. Roznieśli
zaproszenia, pomagali szukać sponsorów, zwieźli i poukładali stoły oraz
krzesła, no i, oczywiście, posprzątali, dyrektorce szkoły za życzliwość
i umożliwienie skorzystania z sali
oraz kuchni, paniom z kuchni za przygotowanie smacznych dań, osobom
ze szkolnej obsługi, paniom z KGW za
przygotowanie, miłym kelnerkom za
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Ponad 220 osób wzięło udział
w świątecznym spotkaniu seniorów, które odbyło się 16 grudnia
w Goleszowie.
W sali OSP, jak co roku, spotkali
się mieszkańcy Goleszowa Górnego
i Dolnego. Prowadzącymi spotkanie
byli Lidia Lankocz i Henryk Mróz.
Całość rozpoczęła się od przywitania wszystkich seniorów oraz zaproszonych gości, którymi byli m.in.:
wójt Krzysztof Glajcar, zastępca
przewodniczącego rady Karol Lipowczan, radny powiatowy Jarosław Bodak, ks. prałat Adam Dróżdż, dr Jan
Śliwka, radni gminni: Dorota Branny,
Grażyna Bihun, Elżbieta Duraj, Dariusz Gazurek.
Podczas spotkania nie mogło zabraknąć śpiewu kolęd i pastorałek.
O oprawę muzyczną zadbał zespół
wokalny składający się z uczniów
i absolwentów goleszowskiej szkoły
podstawowej i gimnazjum, pod kierunkiem Aliny Kubaszczyk.
Dla seniorów przygotowano prezenty od „Aniołka” oraz poczęstunek
m.in. dwudaniowy obiad i cieszyńskie
ciasteczka. Po części oficjalnej nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem i składanie świąteczno-noworocznych życzeń.
Organizacja całości poprzedzona
została kilkutygodniowymi przygotowaniami. O całość zadbali: Henryk
i Magdalena Mrozowie, sołtysi Tomasz
Polak i Karol Alkier, Lidia Lankocz,
członkowie goleszowskiej OSP z Leszkiem Szlauerem na czele, Zofia Alkier
(upiekła prawie 18 kg ciasteczek).
Tego typu spotkanie nie mogłoby się odbyć bez sponsorów, którymi byli: OSP Goleszów, Mariola
i Arkadiusz Szrajnertowie, Apteka
„MEDEA” w Goleszowie (Katarzyna
i Krzysztof Gabrysiowie), Ośrodek
Zdrowia w Goleszowie, dr Jan Śliwka, Jan i Urszula Musialikowie, Zofia
i Karol Alkierowie, Tomasz Polak,
ESTETIC - LAB Elżbieta Szczuka, Aleksandra Górniak, Jarosław Bodak, Jolanta i Janusz Sikorowie, Anna i Jerzy
Sikorowie, Magdalena i Henryk Mro-

fot. Tomasz Lenkiewicz

Dzielenie się opłatkiem w Goleszowie

zowie, Emilia Gibiec – Wydawnictwo
„Publisher Innowacje”, Danuta Drożdż, Grażyna Bojda, Maria i Zbigniew
Szklorzowie, Lidia i Jacek Lankoczowie, Leszek Szlauer, Karol Krawiec,
radni Goleszowa Dolnego i Górnego: Dorota Branny, Elżbieta Duraj,
Dariusz Gazurek, Grażyna Bihun, SP
PNIOK, MEGAT - Kubańska - Branny
Maria, RKS Goleszów, PPUH Sigma-Li, POLSPRZĘT – Janusz Morawiec,
Piekarnia Goleszów, firmy: DONEX,
ARSON, FAMEKS, TEKNOMET, DIEHL
METERING, RAJSKIE SMAKI, parafia
ewangelicko-augsburska i rzymskokatolicka z Goleszowa.
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Organizatorzy spotkania dziękują
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.
Tomasz Lenkiewicz
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Noworoczne spotkanie seniorów w Bażanowicach
śpiewali kolędy oraz znane i lubiane
piosenki. Najstarszym uczestnikiem
był 94-letni mieszkaniec wsi.
Na zakończenie wtorkowego
spotkania każdy otrzymał Kalendarz
Goleszowski 2018, mapę polskiej
części Śląska Cieszyńskiego wydaną
przez LGD „Cieszyńska Kraina” oraz
książkę „Przyroda nie zna granic”
powstałą w ramach polsko-czeskiego projektu, o którym opowiedział
Tomasz Lenkiewicz.
Ponad 20 osób zaangażowało się
w przygotowanie całości. Chciałbym
podziękować im wszystkim – dodaje
Jan Polok.
Spotkanie wsparli: OSP Bażanowice, KGW Bażanowice, Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha z Bażanowic, Stowarzyszenie Miłośników
Bażanowic, Restauracja MARLIN

Krzysztof Glajcar i Jan Polok

z Bażanowic, EURO SKLEP z Bażanowic Lucyna Bodak, ANWIX Wiesław
Szostek, SADMET Tomasz Ciapka,
STOLAL Marcin Siedlok, ALUPROJEKT Bogusław Podżorski, Grzegorz
Nieboras.
Redakcja

fot. Tomasz Lenkiewicz

Ponad 70 osób wzięło udział
w noworocznym spotkaniu seniorów, które odbyło się 9 stycznia
w Bażanowicach.
Wśród gości, którzy zasiedli za
stołami bażanowickiej remizy znaleźli się m.in.: wójt Krzysztof Glajcar,
przewodniczący rady Bogusław Konecki, proboszcz Janusz Sikora, ks.
Łukasz Gaś oraz prałat Adam Dróżdż.
Prowadzącym spotkanie i zarazem
głównym jego organizatorem był
sołtys Jan Polok, który powiedział:
Dzięki wsparciu osób, firm i stowarzyszeń, wspólnie z radą sołecką,
corocznie organizujemy tego typu
spotkanie.
Zaproszeni goście oraz sołtys złożyli obecnym i ich rodzinom noworoczne życzenia. Następnie przy muzycznym akompaniamencie wszyscy

Uczestnicy spotkania

Od lewej: Adam Drożdż, Janusz Sikora, Bogusław Konecki

Jasełka w Kisielowie

fot. SP Goleszów

20 grudnia w szkole filialnej
w Kisielowie odbyło się świąteczne
spotkanie z rodzicami.
Nasi najmłodsi uczniowie, pełni
zaangażowania i tremy, przygotowali jasełka, w których przedstawili
i przypomnieli nam, co w tych świętach tak naprawdę jest najważniejsze. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku, miłej atmosfery
i gorących życzeń płynących prosto
z serca każdego uczestnika.
Dyrektor SP Goleszów
Dorota Wisełka
8
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Noworoczne spotkanie w Puńcowie

walę i Tomasza Chudeckiego. Następnie głos zabrał prowadzący spotkanie
sołtys Puńcowa: W 2017 roku prezydent Andrzej Duda, na wniosek wójta, nadał czterem parom z naszej wsi
medale z okazji długoletniego pożycia
małżeńskiego. Wyróżnienia te otrzymali: Zofia i Bogusław Kajzarowie, Alicja i Kazimierz Płacheccy, Agnieszka
i Jan Wyrwałowie (złote gody) oraz Jadwiga i Edward Branni (diamentowa
rocznica). Z tej okazji składamy Wam
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, nieustającej miłości,
a przede wszystkim zdrowia.
Po tych słowach jubilaci otrzymali kwiaty oraz drobne upominki z rąk
wójta i przewodniczącego rady, zaś
cała sala odśpiewała 100 lat. Dopełnieniem całości był koncert akordeonisty Sebastiana Muchy, który zagrał
znane i lubiane utwory muzyczne.
Organizatorem całości była rada
sołecka Puńcowa z sołtysem na czele,
Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa
oraz OSP i LKS „TEMPO”. Dziękują oni
firmom i osobom prywatnym, którzy

wsparli organizację tego wyjątkowego wydarzenia. A byli to (kolejność
przypadkowa): Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa, Meble Małyjurek,
FAO-FAR Barbara i Janusz Glajcarowie,
Firma Ogólno-Budowlana Henryk Nizio, Zakład Remontowo Budowlany
Czesław Dadok, ALDO Puńców, FLORYS
Ryszard Florczykiewicz, Stolarstwo-Meble BYRTUS, Zakład Produkcyjny
Gumoplast – Kowalski, Rejonowa
Spółdzielnia SAMOPOMOC Cieszyn,
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Goleszów, OSP Puńców, Ogrodnictwo
Jerzy Frydrychowski, Ogrodnictwo
Rudolf Rainda, Sadownictwo Jerzy
Pelar, Sadownictwo Wiesław Sikora,
Stolarstwo Krzysztof Soboszek, Firma
Blacharsko-Dekarska Grzegorz Kopieczek, Meble Moroszczuk, Księgarnia
AGNUS Janina Rożdżyńska, Sklep ABC
Paweł Kaleta, Gospodarstwo rolne
Małgorzaty i Leonarda Musiołów,
BABER Barbara Musioł-Mironowicz,
Restauracja „Pod Tułem”, Jerzy Brol.
Tomasz Lenkiewicz

fot. Tomasz Lenkiewicz

13 stycznia prawie 200 osób wzięło udział w noworocznym spotkaniu,
które odbyło się w Puńcowie.
Wydarzenie rozpoczęło się występem miejscowego chóru parafii
św. Jerzego, pod kierownictwem Tomasza Piwko.
Witam serdecznie seniorów i zaproszonych gości w roku 100-lecia
odzyskania niepodległości przez
nasz kraj. Po 500-leciu Reformacji
obchodzonym w 2017 roku, w tym
roku będziemy świętować jubileusz
500-lecia kościoła pw. św. Jerzego
oraz 125-lecie naszej straży pożarnej
– tymi słowami rozpoczął spotkanie
sołtys Stanisław Kukuczka.
Życzę dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności na cały rozpoczynający
się 2018 r. i dalsze lata. Niech to spotkanie będzie okazją do sąsiedzkich
pogawędek, wspomnień, a przede
wszystkim do chwili relaksu i rozrywki – dodał sołtys.
Następnie na scenę weszły puńcowskie przedszkolaki, które zaprezentowały program artystyczny.
Zarówno występy chóru, który dwukrotnie stawał na scenie, jak i młodych artystów zostały nagrodzone
dużymi brawami.
Wśród gości znaleźli się m.in.: wójt
Krzysztof Glajcar i przewodniczący
Bogusław Konecki, którzy dziękowali
za zaproszenie i jednocześnie życzyli
seniorom i ich bliskim błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku.
Kolejnym punktem uroczystości
była wspólna modlitwa uczestników
prowadzona przez księży Dariusza Ko-
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Spotkanie w Cisownicy

i „Przocielki”, które wykonywały
zarówno lokalne przyśpiewki, jak
i opowiedziały „po naszymu” ponoć
fikcyjne a tak bliskie naszemu życiu
historie o gospodarce, plotkach i innych lokalnych sprawach. Wszyscy
zebrani chętni włączali się do śpiewu, któremu ton nadawał akompaniamet akordeonu. Dało się wyczuć
swobodną, domową atmosferę.
Uśmiechy na twarzach widowni,
wesołe rozmowy świadczą o tym,
jak ważne są takie spotkanie, które
umożliwiają starszym mieszkańcom
wymienić swoje doświadczenia, powspominać, jak to kiedyś było lub
też po prostu porozmawiać z innymi
mieszkańcami o różnych – zwykłych
lub niezwykłych – sprawach.
Organizację wspólnego spotkania wsparli: Tartak w Cisownicy Józef Malec, „Colet” Dorota Winkler,

„Avan” Mieczysław Sikora, Restauracja „Pod Tułem” Barbara Musioł
Mironowicz, Rejonowa Spółdzielnia Spożywcza w Cieszynie, Sklepy
spożywcze Irena Wigłasz, Piekarnia
Beskidzka Krystian Podżorski, Mechanika pojazdowa Sławomir Sikora, Mechanika pojazdowa Mirosław
Stokłosa, Mechanika pojazdowa
Piotr Grochal, OSP Cisownica, Stolarstwo Tomasz Baracz, Aleksandra
Chmiel, Bogusław Konecki, Halina
Pinkas, Gospodarstwo Agroturystyczne „U Brzezinów”, anonimowy darczyńca, zespoły „Utropki”
i „Przocielki”.
Za przygotowanie posiłków dziękujemy: Halinie Raszce, Barbarze
Raszce, Wandzie Gojniczek, Magdalenie Gajdzicy, Marii Wnętrzak.
Krystian Grzybek

fot. Krystian Grzybek

20 stycznia 2018 r. w pięknie
przystrojonej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy spotkali
się najstarsi mieszkańcy sołectwa.
Spotkanie seniorów przybierają już
cykliczny charakter i na stałe wpisują
się w kalendarz wydarzeń miejscowości. Przybyli w sobotę goście zostali
przywitani przez sołtysa Karola Macurę. Wśród zgromadzonych obecni
byli również Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Bogusław Konecki,
ks. prałat Adam Drożdż, ks. Marek
Twardzik, radna Aleksandra Chmiel,
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy Janusz Konecki
i wielu innych lokalnych aktywistów.
Dopisali również najważniejsi w tym
dniu – seniorzy. Sala wypełniona była
po brzegi, a wkoło rozbrzmiewał wesoły gwar.
Zaproszeni goście złożyli przybyłym serdeczne życzenia zdrowia,
błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia planów w nadchodzącym
roku. Później wzniesiono uroczysty toast. Zebrani odśpiewali bliską
wszystkim pieśń „Ojcowski dom”.
Z kuchni zaczęły unosić się zapachy
pysznego obiadu. Przed posiłkiem
obecni wspólnie odmówili modlitwę
prowadzoną przez księdza Marka
Twardzika. Organizatorzy zapewnili
również słodki poczęstunek (ciasteczka i lokalne krepliki). Co ważne
zapewniono strawę dla ciała i ducha. Wystąpiły zespoły „Utropki”

„Utropki”
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„Przocielki”
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„Razem przy choince”

Z głośników rozległ się głos młodej konferansjerki, która zaprosiła
wszystkich obecnych do aktywnego
uczestnictwa w drugiej części wydarzenia, jaką było śpiewanie kolęd.
Na początku życzenia złożył Krzysztof Glajcar, Wójt Gminy Goleszów:
Chciałbym Wam złożyć w imieniu
własnym, pracowników urzędu, rady
gminy najlepsze życzenia, spełnienia
marzeń, spokoju, aby ta cicha noc,
o której tak często i chętnie śpiewamy, była również naszym udziałem,
aby zgiełk tego świata odszedł od
nas i byśmy mogli w tej ciszy znaleźć
sedno tych świąt - świąt pełnych miłości i nadziei. Później na placu roz-
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brzmiał śpiew. Pierwsze pastorałki
wykonywał chór dzieci i młodzieży
szkolnej oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Goleszów”. Młodzi wykonawcy zachęcili skutecznie wszystkich przybyłych do wspólnego śpiewu. Dalszą
część prowadziły połączone chóry
parafii ewangelickich z Cisownicy
oraz Goleszowa. Akompaniowano
im na żywo. Na flecie grała Dorota Branny, na skrzypcach - Natalia
Pieszka, a na akordeonie - Urszula
Kenig. Moc muzyki wykonywanej
na żywo rozgrzewał serca i głosy
uczestników, którzy włączyli się w to
świąteczno-muzyczne wydarzenie.
Dzięki tekstom, które były wyświe-

fot. Krystian Grzybek

W grudniowe noce, zimowe
noce, jak to głosi pastorałka, aura
nie zawsze jest zachęcająca do przebywania na zewnątrz, ale inaczej
jest, gdy coś rozgrzewa serca od wewnątrz.
17 grudnia 2017 roku w Goleszowie po raz trzeci odbyło się
wspólne kolędowanie „Razem przy
choince”. Popołudnie zaczynało się
całkiem niewinnie, zauważalne były
może niecodzienne ruchy w okolicach placu pomiędzy szkołą podstawową, gimnazjum, a budynkiem
urzędu gminy, ale nic nie wskazywało na to, iż miejsce to może zostać
pochłonięte przez żar wydarzenia
jakie tam nastąpiło.
Wprawny obserwator niecodzienną aktywność mógł zauważyć
już koło południa, kiedy to wokół
placu zaczęto rozstawiać koksowniki, namioty oraz stoliki. Pojawiły
się również całkiem pokaźne stosy drewna. Jeszcze przed godziną
16.00 na placu widać było, iż przybywają kolejne osoby, niosące ze
sobą spore bagaże. Przynoszone
pudełka czy paczki w toku rozpakowywania okazywały się być obrusami, ozdobami, stroikami czy innymi
upominkami. Zaraz obok rozkładano
stoiska z przepysznymi świątecznymi ciasteczkami. Sprawnie poruszający się panie i panowie za ladami,
w mig uwinęli się z przygotowaniem
miejsc dla spragnionych, ale i pragnących skosztować różnych słodkości (przy czym miłośnicy kiełbasek
i musztard również mogli znaleźć coś
dla siebie). Wkoło rozbrzmiewała
już świąteczna muzyka, która jasno
wskazywała na bożonarodzeniowy
charakter wydarzenia. Na miejsce
ze stoiskami, z którego jeszcze nieśmiało dobiegały znane nam kolędy,
przybywała coraz liczniejsza grupa
osób. Wokół rozpalonych koksowników szybko zdążyły się zgromadzić
spore grupy znajomych. Robiło się
coraz głośniej od rozmów, gwaru
i śmiechu.
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„Razem przy choince”

tlane na ścianie budynku szkoły, kolędy wykonywane były bez żadnego
zająknięcia czy niezręcznych momentów ciszy, które czasem zdarzają
się, gdy w pamięci wyszukiwane są
kolejne wersy trzeciej czy czwartej
zwrotki. Artystyczne występy połączone ze wspólnym śpiewem trwały ponad godzinę. Zebrani na placu,
w świątecznych nastrojach, jeszcze
długo po nich oddawali się dyskusjom, ogrzewani żarem z pobliskich
koksowników. Spotkanie było niezwykłą okazją do wprowadzenia

atmosfery świątecznej, oderwania
się od przyziemnych obowiązków,
których jest tak wiele przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Czasem można w natłoku
różnych czynności zapomnieć, co
tak naprawdę istotne jest dla dobrego przeżycia tych niezwykłych chwil.
Otwarcie się na drugiego człowieka,
poczucie wspólnoty, chęć dzielenia
się samym sobą to nie tylko droga
do dobrego spędzenia czasu świątecznego, ale i wartościowego życia.
Szczęście to jedyna wartość, która
się mnoży, jeśli się ją dzieli. Warto
starać się, by wydarzenia takie jak
„Razem przy choince” na stałe zagościły w świadomości mieszkańców
i potwierdzały istnienie prawdziwej
wspólnoty.
Krystian Grzybek
Organizatorzy wspólnego kolędowania: wójt Krzysztof Glajcar
i radne Dorota Branny, Grażyna Bihun, Elżbieta Duraj chcą przekazać
podziękowania wszystkim, którzy

oferowali swą pomoc przy realizacji
wydarzenia, w szczególności:
- dyrektorce Szkoły Podstawowej
w Goleszowie - Dorocie Wisełce
i gronu pedagogicznemu oraz innym
pracownikom placówki,
- Alinie Kubaszczyk za przygotowanie występu młodych artystów,
- dzieciom, młodzieży i Zespołowi
Pieśni i Tańca „Goleszów”, którzy
wystąpili i swoim śpiewem oczarowali słuchających,
- chórom parafii ewangelickich z Goleszowa i Cisownicy, że swoimi ciepłymi głosami rozgrzewali słuchających i nadawali ton kolędnikom,
- reprezentantom Godziszowa – sołtysowi Łukaszowi Żebrowskiemu,
oraz paniom z sołectwa,
- reprezentantom Kisielowa oraz paniom z KGW,
- pracownikom gminy, w szczególności pracownikom komunalnym, którzy dbali m.in. o to, by ciepło z koksowników ogrzewało wszystkich
zebranych.

Mikołaj w SP Goleszów
nie wszystko, albowiem Mikołaj
przygotował dla naszych uczniów
także inne prezenty, a mianowicie
wyjazdy do kina i do teatru.
W okresie przedświątecznym
każdy z nas może zostać Mikołajem.

Oby takich dni było jak najwięcej.
Nie tyle bowiem prezenty otrzymywane cieszą nasze oczy i dusze, ale
radość sprawia nam dawanie i obdarowywanie innych.
Dyrektor SP Goleszów D. Wisełka

fot. SP Goleszów

Mikołajki to dzień, który rozwesela wszystkich – zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych.
Tego dnia w goleszowskiej szkole,
jak co roku, dzieci zostały obdarowane małymi upominkami. To jednak
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Tradycją jest, że w okolicach
Świąt Bożego Narodzenia w każdej
szkole zostają zorganizowane jasełka. Tak jest również w Szkole Podstawowej w Goleszowie.
Jednak tegoroczne spotkanie
przedświąteczne przebiegało nieco
w inny sposób. Rozpoczęliśmy bowiem późną godziną popołudniową
15 grudnia, przy blasku świątecznej
choinki. Wszędzie dało się odczuć
dużo życzliwości, miłości i życzeń
płynących prosto z serca. Rodzice, zaproszeni goście, pracownicy
i uczniowie szkoły obejrzeli przedstawienie „Jeden – zero dla nieba”
przygotowane przez Małgorzatę
Jurek oraz wsłuchiwali się w kolę-

dy śpiewane przez nasz
chór, odnowiony po wielu latach, prowadzony
przez Alinę Kubaszczyk.
Występom
towarzyszył
także kiermasz artykułów
świątecznych przygotowanych przez świetlicę szkolną, panią z biblioteki –
Agnieszkę Sztwiertnię oraz
wychowawczynię klasy 3a
– Halinę Gabzdyl.
Wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom,
uczniom oraz ich rodzicom
życzę miłości, pogody ducha i radości z nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego, co naj-

fot. SP Goleszów

Jasełka w Goleszowie

Występ uczniów

lepsze w całym Nowym 2018 Roku –
tymi słowami zakończyła spotkanie
dyrektor Dorota Wisełka.
SP

Mali recytatorzy w Dzięgielowie
Dzięgielów, II miejsce - Noemi Procner Goleszów, III miejsce - Wojtek
Jaworski Bażanowice.
Wyróżnienie zdobyła Lidia Michałek z Cisownicy.
W kategorii dzieci 4-letnich: I miejsce - Amelia Kania Goleszów, II miejsce - Tymon Fober Dzięgielów, III
miejsce - Laura Paprota Bażanowice.
Wyróżnienie otrzymał Jakub Goryczka z Cisownicy.
W kategorii dzieci 5-letnich:
I miejsce - Aleksander Beczała Bażanowice, II - miejsce Wojtek Glajc
Cisownica, III - miejsce Nadia Pierchała Goleszów.
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Wyróżnienie zdobył Jakub Kobielusz z Dzięgielowa.
W kategorii dzieci 6-letnich:
I miejsce (ex aequo) - Justyna Rycko i Aleksandra Kania obie z Goleszowa, II miejsce (ex aequo) - Marta Sztwiertnia z Cisownicy i Oskar
Drózd z Dzięgielowa.
Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia konkursu.
Anita Sałaciak

fot. Tomasz Lenkiewicz

Na początku grudnia do dzięgielowskiego przedszkola zjechali
przedstawiciele dzieci wszystkich
oddziałów Przedszkola Publicznego w Goleszowie, aby wziąć udział
w konkursie recytatorskim. Każdy
oddział reprezentowała czwórka
dzieci, które recytowały wiersze
w czterech kategoriach wiekowych:
3, 4, 5 i 6-letnich.
Zadaniem dzieci było zaprezentowanie swoich umiejętności językowych przed publicznością oraz
komisją konkursową w składzie:
dyrektor przedszkola Halina Szczypior, logopeda Monika Różowska,
instruktor do spraw kultury Grażyna
Brachaczek.
Przedszkolaki popisały się świetną pamięcią, odwagą, a nawet zdolnościami aktorskimi. Pomogły im
w tym rekwizyty i barwne stroje
przygotowane przez rodziców i wychowawców.
Po występach, w trakcie narady
komisji, dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek, po czym wyłoniono laureatów.
W kategorii dzieci 3-letnich:
I miejsce zajął Szymon Hławiczka
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Noworoczne spotkania w Dzięgielowie
siatkówki dziewcząt, spotkania seniorów, projektu „Wierz w działanie”, w ramach którego prowadzone
były warsztaty rękodzieła oraz wykonano strój cieszyński, czy stworzenie siłowni na wolnym powietrzu
w partnerstwie z gminą to tylko
część inicjatyw, które podjęto w minionym roku w Dzięgielowie.
Dodatkowo podczas spotkania
KGW wręczono wyróżnienia w konkursie na najładniejsze dzięgielowskie
ogródki. Nagrody otrzymały: Jolanta

Pustówka, Anna Kaleta, Gertruda
Proksa, Helena Pelar i Jolanta Drózd.
W obu spotkaniach wzięło udział
ponad 60 osób, w tym zaproszeni
goście: wójt Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady Bogusław Konecki,
radna sejmiku naszego województwa Danuta Kożusznik, sołtys Zbigniew Krzemień. Życzyli oni dalszych
sukcesów w realizacji planów oraz
gratulowali dotychczasowych osiągnięć.
Tomasz Lenkiewicz

fot. Tomasz Lenkiewicz

12 i 15 stycznia w Dzięgielowie
odbyły się spotkania świątecznonoworoczne członków Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa
oraz miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich, które w tym roku będzie
obchodzić 55-lecie działalności.
Prezesi obu organizacji pozarządowych, Tadeusz Sztefka i Gertruda
Proksa, podsumowali 2017 rok.
Organizacja wyścigów na rowerach górskich, biegów przełajowych,
wystawy fotograficznej, turnieju

Wójt w otoczeniu nagrodzonych pań

Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa

fot. UKS „Orlik”

Sukces łuczników

W dniach 16-17 grudnia 2017 r.,
w Radzyminie na Mazowszu, odbyły się w 24-godzinne halowe międzynarodowe drużynowe zawody
łucznicze. W zawodach nie zabrakło
również reprezentantów z klubu
„ORLIK” Goleszów, którzy ponownie
14

zaprezentowali się jako naprawdę
mocna ekipa.
W zawodach wzięły udział drużyny ze Słowacji, Ukrainy, Litwy, Łotwy
i Polski - w sumie 198 zawodników.
Było to niezwykłe wydarzenie sportowe, stanowiące sprawdzian nawet
dla najbardziej doświadczonych i
wytrzymałych łuczników. Zawodnicy
z każdej drużyny w ciągu 24 godzin
naprzemiennie strzelali 10 serii po
trzy strzały. W sumie każda drużyna
oddała 720 strzałów.
Nasza reprezentacja: Anna Stanieczek, Przemysław Konecki przy
wsparciu Michała Gomoliszka z Legnicy i Adama Dutki z Lublina dzielnie walczyła z gośćmi zza granicy i
jako najlepsza ekipa z Polski zajęła 3
miejsce w zawodach (zaraz po drużynach ze Słowacji, Ukrainy a przed

kolejną drużyną z Ukrainy). O wysokim i wyrównanym poziomie rywalizacji świadczy fakt, iż pomiędzy
drugim a czwartym miejscem było
zaledwie 30 punktów różnicy. Wielkie napięcie towarzyszyło zawodnikom do samego końca, gdyż biorąc
pod uwagę tak dużą ilość oddanych
strzałów i możliwości zyskania 10
punktów maksymalnie za trafienie,
widoczne jest, jak zawodnicy ciężko
pracowali na ten sukces, w pełnym,
nieprzerwanym skupieniu. Najmniejszy błąd mógł skutkować spadkiem w klasyfikacji. Swoją postawą i
osiągniętym wynikiem nasi łucznicy
potwierdzili przynależność do ścisłej
czołówki.
Gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy kolejnych dziesiątek na
tarczach!
KG
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10 grudnia duł mocny, halny
wiatr, który był niczym powiew
w porównaniu do wichury emocji
szalejących w goleszowskim kościele ewangelicko-augsburskim. O
godzinie 16.00 rozpoczął się 1 Koncert charytatywny „Dźwięki z serca
płynące”, którego wykonawcami
byli Orkiestra Kameralna ARTIS pod
batutą Jean-Claude’a Hauptmanna
oraz soliści: Marysia Binek, Marta
Cienciała, Marta Szarzec, Elżbieta
Zwias, Paweł Cienciała, Filip Hauptmann i Piotr Sikora.
Organizatorem koncertu było
Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS.
Zainteresowani, którzy nie stawili się przynajmniej dziesięć minut
przed rozpoczęciem muzycznego
wydarzenia, mieli poważny problem
ze znalezieniem wolnego miejsca,
co okazało się jednak małą niedogodnością, gdyż i tak porwała ich
magiczna siła muzyki.
Mury świątyni były wypełnione
licznie przybyłymi słuchaczami, których serce wypełniała zarówno muzyka, jak i chęć niesienia pomocy. Cel
wydarzenia był równie piękny jak zagrane podczas niego utwory. W trakcie trwania koncertu przeprowadzo-

fot. Krystian Grzybek

„Dźwięki z serca płynące”

na została zbiórka na rehabilitację
Tomka Cichego i leczenie Zosi Binek.
Datki były zbierane przez „gwiazdeczki świąteczne” do wiklinowych
koszyków. Zebrano 13 722 zł.
Słuchacze mieli okazję przebyć
przekrojową podróż muzyczną.
Można było usłyszeć piękne wykonania muzyki filmowej znanej z
„Forresta Gumpa” czy „Pocahontas”,
poczuć żywioł tkwiący w utworach
muzyki żydowskiej czy przypomnieć

sobie utwory Zbigniewa Wodeckiego i Agnieszki Osieckiej. Nie mogło
również zabraknąć regionalnego
akcentu: dwukrotnie zabrzmiała
świąteczna „To już pora na Wigilię”
(na bis). Słuchacze, pełni pozytywnych emocji, z rozgrzanymi duszami,
udali się do domu po prawie dwóch
godzinach niesamowitych przeżyć
muzycznych.
Krystian Grzybek

fot. A. Klimczak

Inicjatywa w zimowych miesiącach

Prelekcja w Dzięgielowie

Już trzeci rok trwa kontynuacja społecznej działalności dwóch

członków
Sekcji
Ekologiczno
‑Ogrodniczej Towarzystwa Ziemi
Goleszowskiej.
W miesiącach zimowych Adam
Krzywoń oraz Albin Klimczak prowadzą prelekcje audiowizualne. W
słotne i smutne zimowe dni można
ich spotkać w dzięgielowskich domach opieki nr 1 lub nr 2, gdzie za
pomocą rzutnika oraz komputera
wyświetlają slajdy oraz krótkie filmiki przedstawiające piękno kwiatów
w licznych ogrodach, jakie zwiedzają
co roku, uczestnicząc w wycieczkach
towarzystwa. Innym tematem prelekcji są relacje z podróży do dalekich, egzotycznych miejsc, opowieści o działalności, zwyczajach, religii i
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kulturze ich mieszkańców. Na zakończenie prelekcji – w celu rozweselenia słuchaczy – prelegenci przedstawiają śmieszne filmiki z nietypowym
zachowaniem zwierząt.
Następnym miejscem działalności, gdzie można spotkać tych dwóch
zapaleńców jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Umysłowym
Upośledzeniem w Cieszynie. Ekolodzy, propagatorzy piękna przyrody,
zagorzali przeciwnicy jej niszczenia,
poszerzają swą działalność, planując
kolejne spotkania, aby w ten sposób
chociaż w niewielkim stopniu umilić
życie podopiecznym.
Redakcja
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„Mikołaj z Goleszowa” w Wiśle

szowskiego zawodnika – Mateusza
Chraścinę.
Organizatorem wydarzenia był
LKS „Olimpia” Goleszów, który otrzymał dofinansowanie na powyższe
zawody z następujących instytucji:
Powiat Cieszyński, Gmina Goleszów,
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Program „KLUB”), Urząd Marszałkowski
w Katowicach (puchary), Polski i Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski,
Bank Spółdzielczy w Goleszowie, firma MEGAT z Goleszowa, firma „WA-WI Trans” Kozy.
Organizatorzy dziękują sponsorom, którymi byli: Hurtownia
„ARTCHEM” Ustroń, Hurtownia
MEGA SPORT Bielsko-Biała, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (użyczenie termosów),
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Pszczyna, Zakłady Mięsne „Jurgast” Wisła, Rejonowa Spółdzielnia
„Samopomoc” Cieszyn, Piekarnia
Cukiernia Bethlehem Pierściec,
„Trumpf Mauxion Chocolate” Skoczów, „Tago” Przedsiębiorstwo
Przemysłu Cukierniczego Tadeusz
Gołębiewski Radzymin, Zakład Produkcyjny „Sobik” Skoczów, Firma
Handlowa AmiPol Sp. Jawna Polok & Polok Cieszyn, Restauracja
„Beatris” Wisła, Hotel „Jaskółka”
Ustroń, Restauracja „Marlin” Bażanowice, Spółdzielnia Mleczarska
w Bażanowicach, „Kargo” Goleszów,
RKS Goleszów, FAMEKS Goleszów,
Zakład Kominiarski Waszek Spółka
Jawna, Agencja Dziennikarska 4future Paweł Sikora.
Olimpia/Tomasz Lenkiewicz

fot. z archiwum LKS „Olimpia” Goleszów

30 grudnia 2017 r. w Wiśle Centrum odbył się Międzynarodowy
Konkurs Skoków Narciarskich „Mikołaj z Goleszowa”. W zawodach
wzięło udział 78 skoczków z klubów
m.in. z Goleszowa, Wisły, Bystrej,
Szczyrku, Łodzi, Rožnova i Bańskiej
Bystricy.
Młodzi sportowy rywalizowali
w następujących kategoriach:
- rocznik 2010 i młodsi – skocznia
HS-10,
- rocznik 2008-2009, dziewczęta
OPEN II – skocznia HS-10,
- rocznik 2004-2005, rocznik 20062007 – skocznia HS-20,
- chłopcy OPEN, dziewczęta OPEN I –
skocznia HS-20.
We wszystkich kategoriach wiekowych wystartowało łącznie 11 zawodników z goleszowskiego klubu.
Czterech z nich wywalczyło miejsca
na podium. I tak pierwsze miejsce
w kategorii chłopcy OPEN zdobył Robert Ryś, przed Michałem Martynkiem. W chłopcach 2005, 2004 zwyciężył Mateusz Chraścina, a trzecie
miejsce w tej samej kategorii zdobył
Maciej Staszewski.
W gronie kibiców znaleźli się
m.in. Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Bogusław Konecki,
Prezes LKS „Olimpia” Goleszów Piotr
Waszek, którzy wręczali nagrody
najlepszym zawodniczkom i zawodnikom.
Najdłuższy skok w konkursie
(22,5 m) został oddany przez gole-
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Od lewej: Mariusz Cymorek i Krzysztof Szturc

Wśród zawodników, którzy aspirują do miana najlepszych w Polsce
są również Krzysztof Szturc (kierowca) i Mariusz Cymorek (pilot),
mieszkańcy Goleszowa, którzy w minionym roku wywalczyli Rajdowy
Puchar Śląska.
Jak zaczęła się Wasza przygoda
z rajdami?
Rajdy samochodowe towarzyszą
nam od najmłodszych lat, kiedy to pod
oknami naszych domów mogliśmy
podziwiać najszybszych kierowców
w Polsce podczas Cieszyńskiej Barbórki i Rajdu Wisły. Można powiedzieć, że
to był początek rajdów, samochodów
i marzeń z tym związanych – mówią
wspólnie goleszowcy rajdowcy.
W 2012 roku, dzięki mojemu przyjacielowi Michałowi Gabrychowi,
spełniłem swoje marzenie - wystartowałem w pierwszym amatorskim
rajdzie, oczywiście za kierownicą
słynnego maluszka. Finalnie skończyliśmy rywalizację na 3 miejscu.

Tak to się wszystko zaczęło i trwa
do dzisiaj. Możemy pochwalić się
sporą ilością pucharów i sukcesów
z moimi pilotami – Michałem Gabrychem, Bartłomiejem Linertem,
Moniką Balcar, Rafałem Kurpiosem.
Warto wspomnieć tutaj moją partnerkę życiową, Monikę Balcar, bo to
z nią w przeciągu 3 sezonów wypracowaliśmy sobie ogromny szacunek
wśród wielu szybkich zawodników
oraz staliśmy się rozpoznawalną załogą w światku rajdowym. W chwili obecnej moim pilotem jest Mariusz, z którym współpraca jest na
naprawdę wysokim poziomie, a co
za tym idzie mamy na koncie kilka
dużych sukcesów, w tym wygrane
w klasyfikacji generalnej – mówi
Krzysztof Szturc.
Moja przygoda ze sportem motorowym to troszeczkę dłuższa historia.
Rajdy towarzyszą mi tak naprawdę
od szkoły podstawowej. Pamiętam,
kiedy po raz pierwszy widziałem

fot. z archiwum Jerzego Franka

Teren Śląska Cieszyńskiego od lat
jest areną rajdów samochodowych.
Na drogach naszej gminy profesjonalne zespoły przygotowują się do kolejnych sezonów startowych. Wśród
kierowców, którzy np. w Cisownicy,
Dzięgielowie czy Goleszowie testują
swoje samochody są m.in. Kajetan
Kajetanowicz (Mistrz Europy) i bracia
Szejowie (uczestnicy wielu rajdów).
W historii gminy Goleszów nie
brakowało uzdolnionych kierowców.
W tym miejscu należy wspomnieć
np. kierowcę rajdowego i wyścigowego Jerzego Franka z Dzięgielowa,
który m.in. ukończył Rajd Paryż –
Dakar oraz zdobył kilka tytułów mistrzowskich.
XXI wiek to okres bardzo szybkich
samochodów i różnej pojemności
silników. Wśród mieszkańców naszej gminy nie brakuje pasjonatów
rajdów samochodowych, którzy są
jednocześnie adeptami sportów
motorowych. Co warte podkreślenia, z terenu gminy wywodzą się piloci i kierowcy, którzy zapisali się już
w historii polskich rajdów.
W naszej gminie mamy aktualnego Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej Kamila Hellera (Goleszów),
który jest pilotem Filipa Nivette. Zbigniew Cieślar urodzony w Goleszowie i Adam Ogierman z Cisownicy
zdobyli w 2008 roku tytuł mistrzów
Polski w klasie A7, zaś Łukasz Sitek
z Goleszowa (pilot) wraz z Jerzym
Tomaszczykiem z Cieszyna (kierowca) są wicemistrzami Czech w Pucharze Opla Adama – mówi znawca
historii polskich rajdów, mieszkaniec
Goleszowa, Adam Turczyniak.
Warto wspomnieć również o innych sportowcach z naszej gminy, którzy dołączyli do regularnego udziału
w zawodach, a są to: Łukasz Roik, Andrzej Dobosz, Sebastian Hus i Łukasz
Kral. Na uwagę zasługują również
Adam Bujok i Sławomir Sikora, którzy
wywalczyli w 2017 r. odpowiednio tytuł mistrza i wicemistrza w pucharze
Automobilklubu Cieszyńskiego.

fot. z archiwum zawodników

Mistrzowie z Goleszowa

Jerzy Franek i Tomasz Sikora podczas Rajdu Paryż–Dakar, 1988 r., Star 266
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fot. Rallyshot Wojciech Anusiewicz, z archiwum zawodników

Mistrzowie z Goleszowa

Odcinek specjalny w Kończycach Wielkich

nieżyjącego już Mariana Bublewicza
jadącego fabrycznym polonezem. To
było ogromne wrażenie i narodziny
marzeń, by taki samochód kiedyś
mieć. W czasach szkoły średniej myślałem coraz poważniej, by móc kiedyś wystartować w prawdziwym rajdzie. Wytrwale dążyłem do celu. Po
maturze razem z moim ówczesnym
pilotem Sebastianem Drużkowskim
próbowaliśmy zbudować samochód,
który choć troszkę będzie przypominał rajdówkę. Nie był to samochód
profesjonalnie przygotowany, ale
przypomnę, że to były lata 90, w których nie było dostępu do jakichkolwiek wyczynowych części. Z pomocą
wielu osób daliśmy radę i wystartowaliśmy w Cieszyńskiej Barbórce.
Przejeździliśmy 3 sezony i zakończyliśmy przygodę z rajdami. Nie mieliśmy budżetu na rozwój. Nadszedł
czas rozwoju zawodowego, więc
rajdy musiały odejść na dalszy plan.
W miarę możliwości i wolnego czasu
starałem się brać w nich udział jako
kibic.
W tym samym czasie syn mojego przyjaciela z Puńcowa - Arka
Holubka - zaczął stawiać pierwsze
kroki w drodze do rajdów. Poprosił mnie, bym usiadł jako pilot, bym
18

przekazał nieco informacji młodemu
chłopakowi. Krystian okazał się ambitnym, dobrze zapowiadającym się
kierowcą. W nowym sezonie będzie
się ścigał z nami w tej samej klasie
i również na Peugeocie.
W 2017 roku niespodziewanie
zadzwonił do mnie Krzysiek z propozycją startów - bez wahania przystałem na jego ofertę i tutaj zderzyłem się ze współczesnymi rajdami:
o wiele szybsze samochody niż kiedyś, więcej załóg i jest ciekawsza
rywalizacja. Wydaje mi się, że dość
dobrze dogadujemy się w samochodzie, staliśmy się rozpoznawalną
załogą. Pierwszy raz właśnie z Krzyśkiem stanąłem na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej
rajdu. Dodatkową dumą było to, że
wygraliśmy Rajd Goleszowski, rozgrywany na naszym podwórku oraz
że tu przypieczętowaliśmy tytuł Rajdowego Mistrza Śląska. W chwili
obecnej jesteśmy w trakcie przygotowań do nadchodzącego sezonu –
mówi Mariusz Cymorek.
Jakim autem jeździcie?
Auto, którym się ścigamy, to bardzo popularny Peugeot 206, którego możemy spotkać na naszych
drogach. Nasz egzemplarz jest do-

syć mocno zmodyfikowany, by móc
szybciej pokonywać trasę, a zarazem zapewniać nam odpowiedni
poziom bezpieczeństwa. Rajdowe
fotele, klatka bezpieczeństwa, sportowe zawieszenie, większe i wydajniejsze hamulce oraz wiele innych
usprawnień to wszystko znajduje się
w naszym aucie. Fabrycznie samochód miał 136 KM, obecnie pracujemy nad zmianą silnika, który będzie
generował 177 KM. Wszystko to
staje się możliwe dzięki moim przyjaciołom, którzy włożyli sporo pracy
w przygotowywanie samochodu. Są
to: Adam Bujok, Wiesław Martynek,
Marek Rozmus, Szymon Pytliński,
Rally Project Mariusz Smolik. Bez
nich nie odniósłbym sukcesów, które
mam na koncie i nigdy bym się nie
nauczył tylu rzeczy z podstaw mechaniki. Dziękuje Wam, chłopaki –
mówi Krzysztof Szturc.
W grudniowym Magazynie Rajdowym WRC można przeczytać
wywiady m.in. z Kajetanem Kajetanowiczem, Filipem Navette i…
Krzysztofem Szturcem. Czy to Twój
pierwszy wywiad w tak prestiżowej
gazecie?
Tak. Artykuł, który się ukazał
w największym, polskim magazynie rajdowym, jakim jest WRC, to
efekt naszej pracy i wyników, jakie
osiągnęliśmy przez te kilka sezonów. W trakcie sezonu 2017 mieliśmy okazję udzielić wywiadu do
nowej gazety rajdowej „TO JE RALLY” oraz do portalu internetowego
www.np126p.pl, lecz niewątpliwie
wywiad na łamach WRC tuż obok
takich gwiazd jak Kajetan Kajetanowicz (Mistrz Europy) czy też Filip Nivette z Kamilem Hellerem (Mistrzowie Polski) to dla mnie ogromne
wyróżnienie.
Osoby niezwiązane z rajdami
zastanawiają się, dlaczego na Waszym aucie są tablice rejestracyjne. Czy to oznacza, że musicie mieć
opłacone OC i wykonany przegląd
techniczny?
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Tak. Warunkiem w każdym amatorskim rajdzie jest sprawny samochód, czyli ważne badanie techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie
OC. Zgłaszanie się do takiego rajdu
jest niejako umową pomiędzy organizatorem rajdu a zawodnikiem
i zarazem oświadczeniem, że zawodnik odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy - więc
kolorowo nie jest. Kiedy już mamy
samochód spełniający wymogi organizatora, wysyłamy formularz
zgłoszeniowy z niezbędnymi informacjami dotyczącymi załogi oraz
samochodu, następnie jesteśmy
zobowiązani do wpłaty wpisowego
200-450 zł. Po opublikowaniu listy
startowej, w dniu zawodów samochód poddany jest dodatkowemu
badaniu technicznemu, które decyduje, czy zostajemy dopuszczeni do
rajdu. Kiedy wszystko przebiega pomyślnie, to z uśmiechami na twarzy
czekamy na odcinki specjalne – mówią zawodnicy.
Gdzie się ścigacie? Jakie plany
przed Wami?
Staramy się brać udział w imprezach lokalnych, organizowanych
w powiecie cieszyńskim. Wyjazdowe
rajdy niosą ze sobą dodatkowe koszty np. transportu rajdówki w miejsce
zawodów czy noclegu. Jeżeli finanse
pozwalają, staramy się rywalizować
z zawodnikami ze Śląska, np. w Pucharze Szombierki Rally Cup, który
organizowany jest w Bytomiu. Jak
się okazało, w 2017 roku nie mieliśmy sobie równych i zdecydowanie
zdobyliśmy mistrza klasy 3 i drugiego wicemistrza w klasyfikacji
generalnej. Kiedyś dane nam było
wystartować w województwie małopolskim, gdzie wywalczyliśmy 3
miejsce w swojej klasie. W planach
na ten rok mamy starty w 6 rundach
Rajdowego Pucharu Śląska oraz
w 4 rundach Szombierki Rally Cup
- w obu przypadkach będziemy bronić tytułu mistrza – mówią z uśmiechem sportowcy.

fot. z archiwum zawodników

Mistrzowie z Goleszowa

Nasi zawodnicy na najwyższym stopniu podium, Bytomska Barbórka, 2017 r.

Obecnie „dopinamy” budżet na
zbliżający się sezon. Przygotowujemy samochód, by nas sprawnie, bezpiecznie dowoził do mety każdego
rajdu. Trzeba zaznaczyć, że atmosfera wśród załóg biorących udział
w zawodach jest bardzo przyjazna.
Na odcinkach specjalnych rywalizujemy, ale na serwisie każdy każdemu
pomoże, pogada, wymieni spostrzeżenia, podpowie jakie panują warunki na trasie – dodają goleszowscy
zawodnicy.
Nie macie swoich mechaników,
diagnostów i całego zaplecza serwisowego - jak to jest w przypadku
profesjonalnych grup rajdowych.
Przygotowanie samochodu lub jego
naprawy pochłaniają dużo pieniędzy i, oczywiście, czasu. Jak to godzicie z życiem prywatnym?
Czas wolny staramy się dzielić pomiędzy codziennością, czyli domem,
rodziną, przyjaciółmi. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować naszym rodzinom, które przychylnym
okiem patrzą na naszą pasję (chociaż wiemy, że się o nas martwią), za
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godziny spędzane w garażu, czy dni
spędzane poza domem, gdy bierzemy udział w rajdach lub się do nich
przygotowywujemy.
Nasza przygoda z rajdami jest
możliwa dzięki sponsorom. Chcielibyśmy im podziękować, bez nich
nasze starty byłyby bardzo okrojone. A są to: RAJGUM - Adam Bujok,
GLOBUS - Sylwia Nosek, MARTRANSWiesław Martynek, SUPROL - Łukasz
Glajcar, RACEGC - producent opon,
SZYMI-DYMI Wędzarnia-Szymon Romaniuk.
Słowa podziękowania kierujemy
również do niezawodnej ekipy kibiców z Goleszowa, którzy są z nami na
każdym rajdzie oraz do wszystkich,
którzy znoszą utrudnienia związane
z rozgrywającymi się rajdami samochodowymi.
Czego Wam życzyć?
Pozyskania nowych sponsorów,
bezpiecznych powrotów z rajdów
i kolejnych sukcesów – dodają z
uśmiechem sportowcy.
Tomasz Lenkiewicz
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fot. z archiwum rodzinnego laureatki

Najlepsze ciasteczka z Dzięgielowa

Iwona Bujok ze swoimi ciasteczkami

Przed świętami Bożego Narodzenia w Pruchnej odbyło się wręczenie nagród w siódmej edycji
konkursu na najlepsze „Ciasteczko
Cieszyńskiej Krainy”. W zmaganiach
wzięło udział 40 osób, które mieszkają w następujących gminach: Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec,
Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.
Każdy uczestnik mógł zgłosić jeden rodzaj ciasteczka. Ocena przebiegała w 3 etapach. W pierwszym

członkowie jury zostali podzieleni na
trzy drużyny składające się z dwóch
osób. Pierwsza drużyna oceniała ciasteczka 1-13, druga 14-26, zaś trzecia 27-40. Po zsumowaniu wszystkich punktów wybrano do finału
16 ciasteczek. W drugim etapie już
indywidualnie oceniano finałową
grupę ciasteczek. Po kilku godzinach
ocen i burzliwych dyskusji udało się
wytypować ciasteczka, które uzyskały najwięcej punktów – czytamy na
stronie internetowej organizatora
konkursu.

Miło nam poinformować, że ciasteczka wykonane przez Iwonę Bujok
z Dzięgielowa zdobyły tytuł najlepszego „Ciasteczka Cieszyńskiej Krainy”.
Pochodzę z rodziny w której od
lat corocznie przygotowuje się świąteczne wypieki. Zamiłowanie do
tego typu pasji odziedziczyłam po
rodzicach – Krystynie i Janie. „Tradycyjny waniliowy rożek”, bo taką
nazwę nosi nagrodzone ciasteczko,
powstał w ciągu 2 godzin. Oczywiście w przygotowaniu pomagała
mi córka – Zuzanna. Bardzo się cieszę ze zdobycia pierwszego miejsca
w konkursie. Jest to mój pierwszy
tego typu sukces – mówi mieszkanka
Dzięgielowa.
Gościem specjalnym wręczania
nagród był Jakub Kuroń, zaś organizatorem całości była Lokalna Grupa
Działania „Cieszyńska Kraina”.
Przypomnijmy, że w 2016 roku
konkurs zdominowali mieszkańcy Goleszowa - Renata Sikora z ul.
Wałowej wygrała konkurs, Renata
Sikora z ul. Wolności zajęła trzecie
miejsce, a wyróżnienie otrzymał Paweł Małysz. Natomiast w 2015 roku
trzecie miejsce zajęła Magdalena Sikora - Poloczek z Goleszowa.
Tomasz Lenkiewicz

Polski my naród, polski lud

Książnica Cieszyńska

Pod koniec ubiegłego roku Książnica Cieszyńska oddała do użytku stronę internetową www.cieszyn1918.pl. Można na niej znaleźć
teksty i zdjęcia historyczne związane
z wydarzeniami, które miały miejsce 100 lat temu na naszym terenie.
Według historyków to właśnie Śląsk
Cieszyński był pierwszym regionem,

na obszarze którego w październiku
1918 roku utworzono zalążki państwa polskiego.
Książnica Cieszyńska zaprasza
do współpracy przy tworzeniu nowej strony internetowej oraz prosi
o udostępnienie materiałów do publikacji w witrynie, które do tej pory
nie były jeszcze rozpowszechniane.

Strona internetowa powstała
w ramach projektu „Cieszyn 1918.
Polski my naród, polski lud”, sfinansowanego ze środków Programu
Wieloletniego „Niepodległa’’ oraz z
budżetu miasta Cieszyna.
Zachęcamy do korzystania z
www.cieszyn1918.pl.
Tomasz Lenkiewicz

Wiec w Cieszynie za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Pol
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Niedawno gminę obiegła wiadomość o zmianach, które nastąpią w
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Goleszowie. Na urząd proboszcza w
Olsztynie został wybrany ks. Łukasz
Stachelek, który pełnił służbę duszpasterską w naszej miejscowości 4,5
roku. Wiadomość o tej zmianie przyjmujemy zarówno ze smutkiem jak i
nadzieją, że otwierają się dla Księdza
nowe możliwości rozwoju i zdobycia
nowych doświadczeń. Korzystając
z ostatniej okazji porozmawiania z
Księdzem jako duszpasterzem „stela”,
postanowiliśmy mu zadać kilka pytań.
Może na początek kilka słów
o sobie. Jak trafił ksiądz do Goleszowa, w którym roku?
Wiosną 2013 roku Konsystorz naszego Kościoła zdecydował o przeniesieniu mnie jako wikariusza z parafii
ewangelickiej w Starym Bielsku do
parafii w Goleszowie. Przeprowadzka
miała miejsce w lipcu, a służbę duszpasterską rozpocząłem 1 sierpnia.
- Jak wspomina Ksiądz pierwsze
kontakty z lokalną wspólnotą?
Pierwsze chwile były wyzwaniem,
ponieważ wcześniej znałem w Goleszowie tylko kilka osób, zatem kiedy
się wprowadziłem czułem się, oczywiście, obco, wszystko było dla mnie
nowe. Jednak parafianie, pomimo
trudnych doświadczeń, z jakimi wtedy się mierzyli, okazali mi wiele życzliwości, a to pomogło mojej rodzinie
budować w Goleszowie nowy dom.
- Życie przynosi nam różne niespodzianki, wydarzenia, spotkania.
Nie wątpię, że u nas również się takie zdarzały. Czy są może jakieś związane z gminą, które zajmą szczególne
miejsce w Księdza pamięci?
Oczywiście, było ich bardzo dużo.
Kiedy słyszę to pytanie, od razu przed
oczyma pojawiają mi się twarze osób,
które tutaj stały na mojej drodze. Myślę, że spotkania z nimi są tymi najważniejszymi wydarzeniami, które
zapiszą się w mojej pamięci.
Dużym zaskoczeniem była dla
mnie ekumeniczna otwartość. Bardzo się z niej cieszę i jestem wdzięcz-

fot. Krystian Grzybek

Przeprowadzka do Olsztyna

Pożegnanie ks. Łukasza Stachelka przez wójta Krzysztofa Glajcara

ny duszpasterzom Parafii Rzymskokatolickiej pw. Archanioła Michała,
że mogliśmy wspólnie podejmować
wiele ciekawych inicjatyw.
- Jest Ksiądz człowiekiem aktywnym, działającym w różnych kierunkach, również tych artystycznych,
o których można było się przekonać m.in. w trakcie występów „Jak
to kiejsi w Goleszowie bywało”,
w związku z czym chciałem zapytać,
czy są już jakieś plany wykorzystujące aktorskie zdolności Księdza?
Udział w tym widowisku był dla
mnie niezwykłą przygodą. Co prawda moja kwestia to zaledwie kilka
krótkich zdań, ale i tak występ oznaczał dużą tremę. Jestem ogromnie
wdzięczny organizatorom i wszystkim
występującym na scenie, że mogłem
dwukrotnie wziąć udział w tym widowisku Nie wiem jeszcze, czy w Olsztynie również przydarzą się podobne
wyzwania aktorskie. Sam, jak na razie, nie planuję kolejnych występów.
- Krytycznym okiem: co jest silną
stroną gminy Goleszów, a co wymagałoby poświęcenia większej uwagi
i poprawy?
Moim zdaniem najmocniejszą
stroną Goleszowa jest kapitał społeczny. To niezwykłe, że w tej gminie
jest tak wielu aktywistów, artystów
i ludzi, którzy chcą promować tradycje i lokalne zwyczaje. Ponadto
Goleszów jest położony w pięknym miejscu i samo to jest już jego
ogromnym atutem.
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Bardzo mnie smuciło to, że coraz
mniej osób interesuje się swoim życiem duchowym. Mam wrażenie, że
zbyt wielu goleszowian tę sferę zaniedbywało bądź odkładało na inny czas.
- Gdyby przyszło kiedyś krótko
podsumować czas spędzony w naszej gminie, to jakby Ksiądz to ujął?
Cztery i pół roku spędzone w Goleszowie, ale również i innych miejscowościach tej gminy, to niezwykła
przygoda, która oznaczała dużo wysiłku i zaangażowania, ale również
zaowocowała wieloma ciekawymi
rozmowami, spotkaniami, przyjaźniami. Był to dla mnie niezwykle
cenny i wartościowy czas.
- Co chciałby Ksiądz przekazać
mieszkańcom naszej gminy?
Dziękuję wszystkim za to, że pozwoliliście mi towarzyszyć sobie
w tak wielu ważnych dla Was chwilach życia: tych radosnych i smutnych. Dziękuję za wszystkie miłe
i trudne słowa, za spotkania i rozmowy. Niech Was Pan Bóg błogosławi.
- Czego możemy życzyć Księdzu
na dalszej drodze?
Przede wszystkim Bożego prowadzenia w kolejnych wyzwaniach,
które stają przede mną i moją rodziną. Jeżeli będzie w tym Boże błogosławieństwo, to będzie wszystko,
czego potrzebujemy. Będę ogromnie wdzięczny, jeżeli mnie wspomnicie w swoich modlitwach.
Redakcja
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fot. SP Goleszów

WOŚP w Goleszowie

14 stycznia 2018 roku Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Goleszowie, jak co roku, uczestniczyły w
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku byliśmy na hali sportowej gimnazjum. Rozpoczęliśmy o
godz. 15.00. Na scenie pojawili się
uczniowie klas 1-7 szkoły podstawo-

wej i gimnazjum oraz grupa „NONA”
z Cieszyna. Mogliśmy oglądać przedstawienia, wysłuchać piosenek chóru składającego się z uczniów szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. Był
i pyszny tort, który znalazł swojego
właściciela. Wszyscy zebrani mogli
wypocząć w kawiarence, gdzie było
mnóstwo słodkości, uśmiechu i ra-

dości. Działo się dużo, by innym, potrzebującym mogło być lepiej - mówi
dyrektorka SP Goleszów Dorota Wisełka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za duże wsparcie i zaangażowanie w 26. akcję WOŚP. W imieniu swoim oraz dyrekcji gimnazjum, całego
sztabu i wszystkich, którzy włączyli się
w organizację tegorocznego WOŚP za
wielki wkład i zaangażowanie bardzo
dziękuję - dodaje dyrektorka.
W tym roku do goleszowskich
puszek udało się zebrać łącznie
16.423,57 zł, czyli o 4.841,69 zł więcej niż w 2017 roku. Wolontariusze,
których było łącznie 20 (z gimnazjum i szkoły podstawowej) zebrali
13.780,64 zł. Pozostałe środki pochodziły np. z licytacji ciast. Uczniowie kwestowali we wszystkich
miejscowościach naszej gminy. W
puszkach wolontariuszy znalazły się
złotówki, czeskie korony (640), euro
(30,41) oraz waluta Zimbabwe (20).
Organizatorzy

fot. Krystian Grzybek

Rada gminy w pełnym składzie

Ceremonia zaprzysiężenia nowego radnego

24 stycznia 2018 r. odbyła się
pierwsza w nowym roku sesja Rady
Gminy Goleszów. Wyróżniała się ona
spośród zwykłych sesji tym, że w jej
22

trakcie odbyło się uroczyste ślubowanie nowego radnego, który uzupełnił
wolne miejsce po złożeniu rezygnacji
przez byłego wiceprzewodniczącego.

Po otwarciu obrad przysięgę
złożył Henryk Nizio, który będzie
reprezentował sołectwo Puńców.
Nowy radny przyjął gratulacje z rąk
przewodniczącej komisji wyborczej
Grażyny Porębskiej – Jochacy, wójta
gminy Krzysztofa Glacjara oraz pozostałych członków rady gminy.
Po oficjalnym rozpoczęciu wypełniania swoich obowiązków, obejmujący mandat nowy członek rady
zapewnił wszystkich o pełnym zaangażowaniu w pełnienie powierzonej
mu funkcji.
Życzymy zapału i sił w wypełnianiu swojej funkcji, zrealizowania zamierzeń i celów, które przysłużą się
wspólnocie gminy Goleszów oraz
osiągania satysfakcji z wypełniania
swoich obowiązków.
Krystian Grzybek

Panorama Goleszowska – styczeń/luty 2018

By ratować ludzkie życie

w godz. od 10.00 do 15.00, trwała
nieprzerwana lekcja pierwszej pomocy, w której licznie uczestniczyli
mieszkańcy Cieszyna i okolic. Pod
opieką ratowników PCK i strażaków
ochotników można było nie tylko
poznać teoretyczne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także można było w praktyce sprawdzić swoje umiejętności,
ćwicząc czynności ratunkowe na
fantomach, nawet z użyciem defibrylatora AED – mówi Andrzej Haratyk z OSP Bażanowice.

Tomasz Lenkiewicz

fot. z archiwum OSP Bażanowice

14 stycznia 2018 r. na cieszyńskim rynku druhowie z OSP Bażanowice wzięli udział w 26. Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zadaniem strażaków z Bażanowic było stworzenie, wspólnie
z ratownikami z Polskiego Czerwonego Krzyża, tzw. miasteczka PCK
i OSP.
W rzeczywistości był to obszerny
namiot, w którym zorganizowano
kilka stanowisk z fantomami służącymi do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W namiocie,

Dużym zainteresowaniem odwiedzających miasteczko cieszył się
sprzęt medyczny jakim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła
kilka miesięcy temu jednostkę z Bażanowic.
W pokazach ratownictwa medycznego wzięły udział dzieci, dorośli, ale również seniorzy. Momentami
były to wręcz zajęcia rodzinne, kiedy
dzieci wraz z rodzicami przyklękały przy fantomach, by poćwiczyć
sekwencję ratunkową: 30 ucisków
klatki piersiowej na 2 wdechy ratunkowe. Te kilka godzin zajęć pokazało, iż nauki i ćwiczeń z tego zakresu
nigdy dosyć, a umiejętność udzielenia pierwszej pomocy np. osobom
w stanie zagrożenia życia, powinien
posiadać każdy z nas bez względu na
wiek – dodaje Andrzej Haratyk.
Strażacy z Bażanowic i cieszyński sztab 26. Finału WOŚP składają
serdeczne podziękowania sołtysowi Godziszowa Łukaszowi Żebrowskiemu i prezesowi OSP Godziszów
Sławomirowi Gaszkowi za użyczenie
namiotu, w którym zorganizowane
była zajęcia z pierwszej pomocy.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2018 roku
Do 28 lutego można ubiegać się o
zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy
Goleszów, ul. 1 Maja 5, pokój nr 5.
Stawka zwrotu akcyzy za olej napędowy jest taka sama jak przed rokiem

i wynosi odpowiednio: 86,00 zł × ilość
ha użytków rolnych.
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo
rolnicze można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: bip.minrol.gov.
pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-po-
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datku-akcyzowego, gdzie znajdują się
również informacje na temat procedury i warunków ubiegania się o zwrot
podatku akcyzowego.
Wydział Finansowy Gminy
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 10
16 kwietnia 1961 r. zostały przeprowadzone kolejne wybory do
Gromadzkiej Rady Narodowej w
Goleszowie. Wśród 27 radnych z Godziszowa zostali wybrani: Ludwik
Heczko, Jerzy Michalik, Władysław
Motyka i Franciszek Liboska. Okazało się, że Liboska po kilkuletniej
przerwie ponownie zasiadł w radzie.

Ludwik Heczko*

Przewodniczącym pierwszej sesji
(26.04.1961 r.) został Jan Raszka. Do
składu prezydium wybrano Henryka Mroza, Emila Białonia, Bernarda
Cichego oraz Ludwika Heczkę, który
ponownie został przewodniczącym.
Rada powołała 4 komisje, ustalając
ich składy i powołując przewodniczących.
Władysław Motyka został przewodniczącym Komisji Mienia Gromadzkiego, do której wszedł również
Franciszek Liboska. Natomiast Jerzy
Michalik został sekretarzem Komisji
Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności,
gdzie spoza rady wybrano również
Jana Miecha (seniora). Oprócz tego
spoza rady z Godziszowa zostali wybrani do Komisji Kultury i Spraw Socjalnych Władysław Byrtek i Alojzy
Franek (junior).
W późniejszym okresie powołana
została jeszcze Komisja Mandatowa.
W taki sposób rozpoczęła się kolejna
4-letnia kadencja rady. Po zapoznaniu się ze sprawami, rada uchwałą nr
24

4/13/61 zarządziła przeprowadzenie
wyborów sołtysów na kolejną trzyletnią kadencję. W Godziszowie zostały one przeprowadzone 7 listopada 1961 r. W protokołach odnajduję
jednak informację, że zebranie zwoływane było dwukrotnie, a wybory
przeprowadzone zostały w systemie
tajnym. Po raz kolejny sołtysem wybrano Władysława Motykę. A że był
radnym, nie musiał składać przysięgi. Widocznie był to rok feralny, bowiem w Bażanowicach wybory sołtysa przeprowadzano trzykrotnie,
a w Kozakowicach i w Goleszowie
sołtysa powołano również na drugim zebraniu.
Prawdopodobnie w roku 1960
w Godziszowie powstało kółko rolnicze. Świadczyć mogą o tym dokumenty, które zachowały się z tego
okresu: karta wzorów podpisów
i wykaz uprawnionych osób do ich
składania. Z dokumentów tych wynika, że pierwszym prezesem został Jerzy Michalik, jego z-cą - Jan
Szczuka, skarbnikiem - Władysław
Motyka, a sekretarzem - Jan Miech
(senior). W późniejszym czasie
członkiem zarządu został również
Władysław Jaworek.
A skoro mowa o kółkach rolniczych, to warto wspomnieć, że
wcale nie było to pierwsze KR, które funkcjonowało w Godziszowie.
W sprawozdaniach Towarzystwa
Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego nazwiska rolników z Godziszowa
pojawiały się od roku 1889. Wśród
wielu rolników z terenu księstwa,
jako członkowie honorowi towarzystwa zostali wymienieni Jan Miętus
(nr 6) i Paweł Sikora (nr 12), ale już
w sprawozdaniu z roku 1895 oprócz
w/w widnieje również nazwisko
Adama Rymorza. Początki wspomnianego towarzystwa sięgają roku
1868, zaś KR w Godziszowie zostało
założone w roku 1898.
Ale przejdźmy może do dalszych
wydarzeń z drugiej połowy XX wieku. Ciekawa informacja pojawiła

się w protokole z sesji 31 stycznia
1962 r., gdzie przewodniczący Komisji Kultury i Spraw Socjalnych Józef
Folwarczny sugerował, że godziszowianie powinni czynić starania w
sprawie budowy przystanku kolejowego na swoim terenie.
Po wyremontowaniu małej klasy
w tutejszej szkole, 15 czerwca 1963 r.
przekazano ją na gromadzką świetlicę ZMW. 21 sierpnia 1964 r. w świetlicy tej miała miejsce wyjazdowa sesja GRN. Spośród wielu omawianych
tematów znalazła się tu wzmianka
przewodniczącego Prezydium Heczki, że w Godziszowie będzie budowany wodociąg społeczny z ujęciem
wody pod górą Chełm.
Natomiast na sesji listopadowej
poruszony został ciekawy problem
związany z remontem godziszowskiej szkoły oraz płatnościami z tytułu jej wynajmu od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
Przewodniczący prezydium Heczko
wyjaśniał, że roczny czynsz za wynajęcie szkoły w Godziszowie wynosi 8
tys. zł, co stanowi połowę wysokości
czynszu, zaś drugą połowę należy
przeznaczać na jej remont. Dodał
równocześnie, że proboszcz czyni
starania, aby odstąpić od pobierania
czynszu, przez co prezydium będzie
zwolnione od dokonywania płatności, ale zobowiązane do wykonywania remontów tej szkoły. Jaki był
finał tych negocjacji tego, niestety,
nie udało mi się ustalić.
29 listopada 1964 r. zostały przeprowadzone wybory sołtysa Godziszowa na kolejną kadencję. Został
nim ponownie Władysław Motyka.
Jak to bywa do dnia dzisiejszego, na
zebraniu poruszono szereg istotnych
problemów dla mieszkańców Godziszowa. Radny Franciszek Liboska po
raz kolejny powrócił do sprawy budowy przedszkola w Godziszowie,
a Motyka sugerował, że przedszkole
można by umieścić w budynku Buzka (obecnie nieistniejący już dom
na posesji nr 6), ale okazało się,
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 10
że mieszkanie to zajęte było przez
pracowników spółdzielni produkcyjnej. Liboska z kolei proponował,
aby umieścić je w sali Lisztwanowej.
Obecny na zebraniu Heczko rozwiał
jednak wszelkie wątpliwości, informując, że Lisztwanowa będzie wynajmowała salę gminnej spółdzielni
z Goleszowa na klubokawiarnię, co
zresztą niebawem nastąpiło.
Na sesji 29 grudnia nowo wybrani sołtysi niebędący radnymi, Jan
Szurman z Goleszowa i Jerzy Pieszka z Kozakowic, złożyli ślubowanie.
Omawiana też była sprawa budowy
ośrodka zdrowia w Goleszowie.
Warto odnotować, że na sesji lutowej 1965 r. podjęta została uchwała nr 7/2/65 w sprawie zatwierdzenia Społecznego Komitetu Budowy
Remizy OSP w Kozakowicach oraz
uchwała nr 8/2/65 w sprawie Zatwierdzenia Społecznego Komitetu
dla upamiętnienia miejsc straceń
i ofiar hitleryzmu w Goleszowie.

Jak każda kadencja tak samo
i ta szybko dobiegła końca. Kolejny termin wyborów do Gminnej Rady Narodowej został zarządzony na 30 maja 1965 r.
Ciąg dalszy w następnym wydaniu PG.
Źródła opracowania: Archiwum
Państwowe w Katowicach, Oddział
w Cieszynie - zbiory 14/184/4, 5, 6;
Cieszyn, zarys rozwoju miasta i powiatu, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1973; dokumenty dot. KR
w Godziszowie; sprawozdania Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego za rok 1889, 1895 i 1902(
Książnica Cieszyńska); Kronika SP
w Godziszowie; materiały własne.
Opis do zdjęcia: Ludwik Heczko,
urodzony 19.08.1907 r. w Jaworzu, zamieszkały w Godziszowie.
W latach 1947-1957 członek OSP
Godziszów. Kolejno pełnił funkcję
*

sekretarza, gospodarza jednostki
i komendanta kulturalno-oświatowego. W 1953 r. wszedł do składu
Komisji Podziału Administracyjnego
jako członek grupy koordynującej.
W okresie czterech kolejnych kadencji (1954-1969) radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Goleszowie.
W latach 1954-1955 członek Prezydium GRN, od 31.08.1955 r. do
1965 r. przewodniczący Prezydium
GRN w Goleszowie, w czasie kadencji 1965-1969 członek Komisji
Dróg i Mienia Gromadzkiego GRN
w Goleszowie. Jako przewodniczący Prezydium GRN systematycznie brał udział w zebraniach OSP
w Godziszowie. Kilkakrotnie został
przewodniczącym tego gremium.
Jego nazwisko pojawiło się również
w protokołach Ludowego Zespołu Sportowego. Zmarł 6.11.1989 r.
Spoczął na cmentarzu ewangelickim
w Godziszowie.
Opracował: Kazimierz Wisełka

Pierwsza siłownia plenerowa w gminie

Wójt i sołtys Dzięgielowa

6 grudnia mieszkańcy Dzięgielowa otrzymali niezwykły prezent
mikołajkowy. Tego dnia miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszej w
naszej gminie siłowni plenerowej.
Wykonano ją w centrum wsi (obok
przedszkola), w ramach inicjatywy

lokalnej sfinansowanej w większości
przez Gminę Goleszów.
Siłownia składa się z 8 elementów: wioślarz, steper + odwodziciel,
biegacz, twister + wahadło, wyciąg
górny, ławka podwójna, jeździec
oraz orbitrek. Pomysł uzgodniły i
stosowny wniosek przygotowały organizacje działające w tej wsi: rada
sołecka, OSP, KGW, Stowarzyszenie
Miłośników Dzięgielowa, MKS-R
CENTRUM. Koordynatorem całości
został sołtys Zbigniew Krzemień.
Całe przedsięwzięcie powstało
również dzięki pomocy mieszkańców, którzy w różnoraki sposób dołączyli się do akcji np. pomagając
przy montażu urządzeń, użyczając
sprzętu, czy przygotowując poczęstunek dla wolontariuszy montujących urządzenia. Łączny koszt nowej siłowni (w tym m.in. projekt,
materiały, robocizna) wyniósł ok.
30.000 zł.
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Dziękuję dzięgielowskim organizacjom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w inicjatywę. A byli to:
Barłomiej Cywka, Marek Cywka, Jerzy
Franek, Agnieszka i Jacek Kleinowie,
Katarzyna Bogdał, Marek Sikora, Alina Rakowska, Krzysztof Glajcar, Anna
i Wacław Hanzelowie, Grzegorz Juroszek, Danuta Wojnar, Adam Hławiczka. Mam wielką nadzieję, że siłownia
plenerowa, będąca dla nas pierwszym etapem projektu „Dzięgielów na
szlaku”, spełni oczekiwania i odpowie
na potrzeby mieszkańców, i będzie im
służyć przez wiele lat – mówi sołtys.
Inicjatorzy przedsięwzięcia dziękują przedstawicielom gminy: wójtowi Krzysztofowi Glajcarowi, zastępcy
wójta Grażynie Porębskiej-Jochacy
i Lidii Poniatowskiej. Specjalne podziękowania kierują również do Banku Spółdzielczego w Cieszynie, który
wspomógł finansowo tę inicjatywę.
Redakcja
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Kącik kulinarny
OPONKI
- ½ kg sera mielonego
- ½ kg mąki
- ½ kostki margaryny
- 2 łyżki cukru
- 1 łyżeczka soli
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 3 jaja
Z podanych składników zagnieść
ciasto i zostawić na noc w lodówce. Potem rozwałkować, wykrawać
szklanką krążki i w środku kieliszkiem mniejsze kółka. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu z dwóch stron.
Po ostudzeniu ozdobić według
uznania.

SERNIK
NA KRUCHYM CIEŚCIE
Ciasto:
- 3 szkl. mąki
- 5 żółtek
- 1 kostka margaryny
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 3 łyżki cukru pudru
Wszystkie składniki zagnieść,
mniejszą połowę dać do lodówki.
Masa serowa:
- 1 kg sera mielonego
- 2 jajka
- 5 żółtek
- 200 ml śmietanki 30%

- 1 cukier waniliowy
- 1 budyń waniliowy
- 25 dag roztopionego masła
- skórka z cytryny
Ubić jajka i żółtka i kolejno dodawać pozostałe składniki.

10 min. Następnie wylać masę serową i pokruszyć lub zetrzeć na tarce
ciasto z lodówki. Piec ok. godziny w
piekarniku na termoobiegu w temp.
180 st.

Piana:
- 10 białek (pozostałych z ciasta i
masy serowej)
- 1,5 szkl. cukru
Ubić białka z cukrem na sztywną
pianę.
Dodać do masy serowej.
Na spód blaszki wyłożonej papierem do pieczenia rozłożyć większą
połówkę ciasta, podpiec w nagrzanym do 180 st. piekarniku przez ok.

BUŁECZKI A LA PIZZA
Ciasto:
- 500 g mąki pszennej
- 200 g mąki pełnoziarnistej
- 50 g drożdży
- 1 łyżka cukru
- ok. 200 ml mleka letniego
- 1 słoik pesto
- 1 łyżka soli
W mleku rozpuścić cukier i drożdże, pozostawić do wyrośnięcia. Do
miski wsypać obie mąki, sól, pesto i
wyrośnięty rozczyn drożdżowy. Wyrobić ciasto, aż będzie gładkie. Zostawić do wyrośnięcia ok. 30 min.
Reszta składników:
- sos pomidorowy/przecier/ketchup
- pieczarki podsmażone z cebulką
- salami/szynka
- ser żółty - starty
- dowolne składniki wg upodobania, np. oliwki, papryka, kukurydza
- przyprawy: sól, pieprz, zioła
prowansalskie
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Kącik kulinarny

fot. Renata Sikora

Wyrośnięte ciasto rozwałkować
na duży prostokąt, posmarować pomidorowym sosem, posypać resztą
składników dobranych wg preferencji smakowych. Następnie zwinąć
ciasto w rulon i podzielić na ok. 18
kawałków. Rozłożyć pizzerinki na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec bułeczki ok. 15-20 min.
w temp. 220 st. na termoobiegu.
Życzymy smacznego!
Autorką przepisów kulinarnych
jest Renata Sikora z Goleszowa.

Połowa sezonu za nimi
plus”. To prawda - tak dobrze już
dawno nie było. Chociaż borykamy
się z różnymi przeciwnościami losu,
nasz klub ciągle się rozrasta. Mamy
coraz więcej nowych zawodników,
którzy są gotowi, żeby powalczyć z
najlepszymi na Śląsku i nie tylko. Jest
to też zasługa wielu osób, w szczególności trenera i jednocześnie działacza sportowego prezesa Lesznianki Andrzeja Pustówki. Bez niego nie
udałoby się to wszystko, za co bardzo serdecznie mu dziękuję – mówi
Mateusz Lorc.
Trzeba również podkreślić, że na
wyniki trzeba zapracować. Staramy
się przestrzegać cyklu treningowego - trenujemy 2-3 razy w tygodniu
i jeszcze rozgrywamy mecze ligowe.
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Niektórzy zawodnicy startują jeszcze
w Bielskiej Lidze oraz w turniejach
indywidualnych, których naprawdę
nie brakuje. Zdarza się nam grać nawet 5-6 razy w tygodniu. Jest to spory wysiłek, ale satysfakcja też jest
większa, gdy popatrzymy na nasze
wyniki w tabelach – dodaje Lorc.
Rywalizacja tenisistów jest możliwa dzięki wsparciu instytucji i firm.
A są to: Gmina Goleszów, portal internetowy KOCHAMTENISSTOLOWY.
PL – Sławomir Brak, Bank Spółdzielczy w Cieszynie, DIEHL METERING z
Bażanowic.
Trzymamy kciuki za naszych zawodników i życzymy im kolejnych
sukcesów sportowych.
Tomasz Lenkiewicz

fot. Tomasz Lenkiewicz

W obecnym sezonie sportowym
barw LKS „Lesznianka” z Lesznej
Górnej bronią trzy drużyny, które
rywalizują w śląskich ligowych rozgrywkach tenisa stołowego. Dwie
drużyny rozgrywają mecze w lidze
okręgowej, zaś najlepszy zespół
walczy w III lidze. Reprezentują go:
Dariusz Walarus, Dawid Dziembała,
Dominik Dziembała, Grzegorz Libiszewski.
W lidze okręgowej najlepszą pozycję wywalczyła drużyna w składzie: Mateusz Lorc, Robert Bałoń,
Marcin Cieślar, Andrzej Siedlaczek
oraz Adrian Wiecheć. Zostali oni wiceliderem Śląskiej 1 Grupy Ligi Okręgowej. Na 4 miejscu został sklasyfikowany zespół w składzie: Andrzej
Sztwiertnia, Jacek Sztuka, Jacek Balcar, Artur Jahn, Daniel Kuraś.
W rankingach indywidualnych
czterech zawodników z naszej gminy
znajduje się w pierwszej dziesiątce
na 55 zawodników. Marcin Cieślar
jest trzeci, Andrzej Sztwiertnia - szósty, Mateusz Lorc - siódmy, a Jacek
Balcar zajmuje 8 pozycję.
Od dużej liczby osób z naszego
środowiska, przyjaciół i wielu innych
słyszymy, że przechodzimy - jako
klub - drugą młodość, a nasz patron
medialny
kochamtenisstolowy.pl
podsumował to w swoim artykule:
„LKS Lesznianka Leszna Górna na
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Duża inwestycja
Tytuł artykułu
w Dzięgielowie
Obecnie Starostwo Powiatowe
w Cieszynie jest w trakcie wyboru
wykonawcy rozbudowy drogi powiatowej 2608S w Dzięgielowie.
Prace prowadzone będą w 2018
roku na odcinku ponad 500 m, w pobliżu szkoły podstawowej.
Początek rozbudowy zaplanowano na ok. 50 m przed skrzyżowaniem
z ul. Krótką (rejon przepustu skrzynkowego w ciągu ul. Cieszyńskiej), natomiast koniec ok. 30 m za skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Targoniny.
Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie m.in.:
a) wykonanie nowej konstrukcji
jezdni na długości 505 m,
b) poszerzenie jezdni do szer. 6 m,
c) wykonanie odcinka chodnika o
łącznej dł. 372 m i szer. 1,5 m-2 m,
d) wykonanie poboczy gruntowych
ulepszonych o nawierzchni z kruszywa o łącznej dł. 638 m i szer. 1 m,
e) budowa odcinków kanalizacji
deszczowej (fi 300 i fi 400),
f) wykonanie odcinkowo rowów
przydrożnych,

g) przebudowę przepustu skrzynkowego,
h) wykonanie dwóch peronów autobusowych,
i) wykonanie wiaty przystankowej w
rejonie szkoły podstawowej,
j) przebudowę zjazdów do posesji,
k) budowę miejsc postojowych w
pasie drogowym 10 szt.,
l) przebudowę skrzyżowania (korekta niwelety i geometrii wlotów) z
drogą powiatową Lipowa-Zamkowa
i drogą gminną – ul. Spacerowa,
m) przebudowę trzech skrzyżowań
z drogami gminnymi, tj. ul. Rolniczą,
Akacjową, Targoniny,
n) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz w ramach
Docelowej Organizacji Ruchu na dojeździe do przejścia dla pieszych, w
rejonie szkoły, wybudowanie radaru
z tablicą zmiennej treści (aktywną)
– 2 szt. oraz przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla
pieszych w rejonie szkoły,
o) przebudowę i zabezpieczenie
urządzeń obcych (teletechnika,

wodociągi, sieć elektroenergetyczna
i stacja transformatora),
p) wycinkę 10 drzew oraz wykonanie
nasadzeń zastępczych.
Zakończenie robót budowlanych
zaplanowano na przełom sierpnia i
września 2018 roku.
W związku z tym informujemy, że
w okresie wiosenno-letnim, w pobliżu dzięgielowskiej szkoły, przedszkola, cmentarza i OSP nastąpią
utrudnienia w ruchu drogowym.
Do momentu wyboru wykonawcy jakichkolwiek informacji w tej
kwestii udzielają pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie,
tel. 33 4777 309. Po podpisaniu
umowy z firmą, która wykona całość
zadania, z ramienia wykonawcy zostanie wyznaczona osoba, która będzie udzielać wszystkich informacji
w tej kwestii.
O postępach prac będziemy informować na www.goleszow.pl oraz
w „Panoramie Goleszowskiej”.
Tomasz Lenkiewicz

Kolejna sztuczna nerka ratuje życie
W drugiej połowie grudnia stacja
dializ cieszyńskiego szpitala wzbogaciła się o nowy sprzęt - tzw. sztuczną
nerkę oraz defibrylator. Wartość obu
urządzeń to ponad 60 tys. zł.
Z roku na rok przybywa pacjentów, którzy potrzebują naszej pomocy. Miesięcznie wykonujemy ponad
tysiąc zabiegów, a stałych pacjentów
jest 80. Koszt wykonania jednego zabiegu ratującego życie (dializy) został oszacowany przez NFZ na ponad
400 zł. Stacja dializ pracuje na cztery zmiany, żeby jak najwięcej osób
mogło skorzystać z naszej pomocy –
mówi dr Piotr Firczyk, ordynator Oddziału Nefrologii Szpitala Śląskiego.
W uroczystości przekazania nowej nerki i defibrylatora uczestniczyli m.in. prezes Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego Janusz Martynek,
dyrektor Szpitala Śląskiego w Cie-
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szynie Czesław Płygawko, ordynator
Piotr Firczyk oraz pierwszy prezes
FZŚC Bronisław Roik, który obecnie
korzysta z dializ.
W ciągu 20 lat w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie pracowały 22 sztuczne
nerki. Cztery urządzenia ze względu
na ich stan techniczny zostały wycofane z eksploatacji.
Nowy sprzęt został przekazany
przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, która działa od ponad
26 lat. Dzięki ofiarności m.in. mieszkańców naszego regionu, którzy
wpłacają darowizny pieniężne lub
przekazują 1 % swojego podatku,
fundacja corocznie kupuje nowy
sprzęt potrzebny do ratowania ludzkiego życia.
W 2017 roku dzięki darczyńcom
fundacja zgromadziła środki w wysokości 166 731,14 zł, w tym wpłaty

z 1 % wyniosły 68 605,93 zł. Dzięki
pomocy dr Henryka Smykowskiego
cieszyńska organizacja przekazała
na rzecz szpitala dary rzeczowe za
kwotę 42 798,00 zł: łóżka szpitalne
- elektryczne (14 szt.), szafki przyłóżkowe, aparat USG Hitachi. Ponadto
przekazano szpitalowi aparaturę
medyczną o wartości 72 706,60 zł, a
Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za kwotę 16 030,00 zł.
Zachęcamy do przekazania 1 %
podatku na rzecz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego - KRS
0000130105. Fundacja zwraca się
z prośbą do firm, instytucji i osób
prywatnych o dokonywanie wpłat
na jej konta bankowe.
Całość środków finansowych
uzbieranych w ten sposób będzie
wykorzystana na działania fundacji.
Tomasz Lenkiewicz
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opłatki i już indywidualnie i wylewnie złożyliśmy sobie szczere życze-

fot. Albin Klimczak

14 grudnia 2017 r. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Goleszowskiej
zorganizowało wigilijkę dla swoich
członków. Frekwencja dopisała i zajęliśmy prawie całą salę w restauracji „Corient” w Goleszowie. Po przemówieniach osób wchodzących w
skład zarządu, złożeniu życzeń świątecznych, przystąpiliśmy do spożywania pysznego gulaszu, a na deser
różnych ciast ze smaczną kawą lub
herbatą. Jak co roku przygotowano okolicznościowe upominki dla
osób, które przybyły na spotkanie.
Przeważnie były to kwiaty, jako że
najaktywniejszą sekcją towarzystwa
jest Sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza.
Następnie spotkanie nabrało mniej
formalnego charakteru: rozdano

fot. Albin Klimczak

Wigilijka i kulig goleszowskiego towarzystwa

1 lutego br., pomimo wiosennej a właściwie jesiennej pogody
– padał lekki deszczyk – grupa wytrwałych turystów z Towarzystwa
Miłośników Ziemi Goleszowskiej
pod przewodnictwem prezesa
Leszka Tyrny udała się na dawno
planowany kulig doliną Wisły Gościejowa. Już w autokarze widać że
humory dopisują uczestnikom. Była
to przecież chwila oderwania się

od codzienności i oczekiwania na
czekającą nas przygodę. Na miejscu
wsiedliśmy do oczekujących nas sań
(niestety na kołach) i dalej, nie tracąc humoru, snując opowieści z życia, podziwialiśmy mijane krajobrazy. Było ciemno, ale cztery pojazdy
napędzane ośmioma rączymi końmi
przystrojono licznymi kolorowymi
lampkami, co dało naszej kawalkadzie uroku i oświetlało bajkowo mi-
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nia, tak jakbyśmy byli jedną wielką
rodziną.
Albin Klimczak

jane tereny. Kiedy dojechaliśmy do
przestronnej „Kolyby pod Kasztane”,
powitał nas personel, a w szczególności słusznej postury baca w kompletnym stroju góralskim przygrywający na akordeonie. Na stołach już
czekał na nas świetnie przyprawiony
smalec z pachnącym chlebkiem.
Na środku bacówki paliła się
watra góralska, zwana też po mieszczańsku rożnem. W bufecie otrzymaliśmy kiełbaski, kawę czy też
herbatę. Akordeonista ciągle grał i
śpiewał robiąc sobie przerwy tylko
na opowiadanie kawałów. Muzyka porwała do wspólnego śpiewu,
a niektóre pary również do tańca.
Tak nam przyjemnie mijał czas. Niestety, słychać za drzwiami dzwonki
sań następnej grupy… Na zewnątrz
podziwialiśmy jeszcze sztuczny wodospad, sprytnie stworzony przez
ciągłe polewanie opadających gałęzi
świerków marznącą wodą, co dawało złudzenie wodospadu skutego
lodem. Zrobiliśmy sobie zdjęcia przy
tym niespotykanym zjawisku i… do
domu czas wracać.
Albin Klimczak
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Zgodnie z obietnicą złożoną w
poprzednim numerze poniżej prezentujemy wywiad z Pawłem Stanieczkiem – świadkiem historii.
PG: Jaki był Goleszów lat 30-tych
ubiegłego wieku?
PS: Kojarzy mi się z wczesnym
dzieciństwem. Mieszkaliśmy pod
numerem 80. Był to budynek liczący
grubo ponad 100 lat, w połowie murowany, z długą sienią, w której stał
wielki piec – tak zwany piekarszczok.
Z sieni po kilku schodach schodziło
się do starego chlewa. Krów w nim
nie było, bo ojcu na początku lat
30-tych udało się wybudować nowy
chlew i stodołę. Mieliśmy około 3
hektary pola i las. Ojciec od 15 roku
życia pracował w cementowni, był
ślusarzem. Byliśmy typową rodziną
chłopsko-robotniczą. Cementownia
łącznie z kamieniołomem zatrudniała wtedy około 1100 robotników.
Chociaż dyrekcja i kilku ważniejszych
urzędników była pochodzenia czeskiego i niemieckiego, robotnicy byli
miejscowi lub z najbliższej okolicy.
Bardzo lubianym i zasłużonym dla
Goleszowa był dyrektor Kurt Pusch
(bielszczanin można go nazwać śląskim Niemcem), którego robotnicy nazywali „tatą”. Dyrektor m. in.
hojnie wspierał oba goleszowskie
kościoły – ewangelicki, którego był
kuratorem i katolicki, będący wtedy
w budowie. Również w tym okresie
wybudowano kilka domów dla pracowników cementowni.
PG: Schyłek lat 30-tych przebiegał zapewne już w innej atmosferze?
PS: Tak, począwszy od 1938 roku
wyczuwało się, że dotychczasowe
życie goleszowian, a i wszystkich
Polaków, zostanie niebawem czymś
zmącone. Jesienią nasze wojska
wkroczyły na Zaolzie. W naszej stodole przez kilka dni stały wojskowe
konie, które trzeba było karmić.
Tata i zbierający się u Starki łujcowie mówili, że teraz może przyjść
kolej na nas. Przygotowywano się
do wojny. Chyba parę lat za późno…
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fot. Wojciech Hławiczka

Wywiad z Pawłem Stanieczkiem

Paweł Stanieczek w trakcie prelekcji dla jednej z grup
odwiedzających Izbę Oświęcimską

Na wiosnę 1939 roku mieszkańcom
Goleszowa kazano budować schrony lub przystosowywać piwnice do
tego celu. Mówiono wtedy, że wojna potrwa kilka tygodni, a Anglia
i Francja pośpieszą nam z pomocą.
Rozklejano afisze głoszące, że jesteśmy silni i gotowi.
PG: I nastał 1 września ’39…
PS: Niemcy zajęli Goleszów prawie bez wystrzału, nie licząc tych na
wiwat… 2 września w godzinach rannych pojawiły się niemieckie oddziały zmotoryzowane i piechota, dopiero potem czołgi i artyleria. Utkwiło
mi w pamięci pewne wydarzenie:
rano wpadł na nasze podwórze polski żołnierz na koniu, ułan. Wybiegliśmy z domu. Żołnierz krzyknął do
mamy: „Jak uciec w pole ?”, a mama
odpowiedziała: „Palko, otwórz mu
wrota do zagrody”. Ułan spiął konia
i pognał w dal! Chwilę później zjawili się niemieccy żołnierze na motorach. Z pewnością pytali o tego
ułana, ale się z nami nie dogadali,
wzruszyli ramionami i odjechali.
PG: Tak zaczęła się okupacja. Jak
płynęły kolejne dni?
1 września miałem iść do szkoły,
do pierwszej klasy. Tornister spakowany, tabliczka z rysikiem i gąbką
też. Do tego jeszcze pewnie kilka

zeszytów. Najważniejsze jednak były
opanki – letnie sandały kupione na
targu na Wisłach (teraz to miasto
Wisła). A te „Wisłach” to słowo staropolskie, oznaczające małe źródełka – kto był u źródeł Wisły, to wie, że
jest ich kilka.
Cementownię uruchomiono już
chyba w listopadzie, a produkcję cementu rozpoczęto na początku 1940
roku. Gorzej było ze szkołą. Początkowo stacjonowały w niej oddziały
Wehrmachtu i kompania SS. Próby
jej uruchomienia dla goleszowskich
dzieci podjęto końcem roku ’39 lub
początkiem ’40. Zatrudniono kilku
nauczycieli – tych, którzy uczyli jeszcze za czasów austriackich. Był to
jednak tylko stan tymczasowy, sytuacja ustabilizowała się w roku 1940,
gdy kierownikiem szkoły został Richard Minzk. Wtedy też wprowadzono obowiązek szkolny. Nauka odbywała się na dwie zmiany. W roku
szkolnym 1942/1943 w szkole uczyło się 254 chłopców i 238 dziewcząt.
Klasy nie były koedukacyjne, zaś
w szkole pracowało 11 nauczycieli
– wtedy już tylko Niemców. W taki
sposób szkoła działała do grudnia
1944 roku. Wspominałem o cementowni i szkole, ale najważniejsze było
to jak niemieccy okupanci potrakto-
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Wywiad z Pawłem Stanieczkiem
wali nas, odwiecznych mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego. Wprowadzono tak zwane Volkslisty, a dowodem tożsamości stał się Annenpass.
Wszystkich dorosłych mieszkańców poddano weryfikacji, musieli
oni udowodnić, że przynajmniej od
trzech pokoleń są mieszkańcami tej
ziemi – wtedy otrzymywali grupę
trzecią Volkslisty, przez co stawali
się obywatelami (tymczasowymi)
niemieckiej Rzeszy. Konsekwencje
były różne, ale to już zupełnie inna
historia.
PG: Przenieśmy się do roku 1945
– wojna zbliża się do końca…
PS: Czerwonoarmiści weszli do
Goleszowa 3 maja ‘45 roku. W zasa-

dzie bez oporu ze strony Niemców.
Jedynie przed zaporą czołgową znajdującą się na dzisiejszej ulicy Przemysłowej poległ Ukrainiec o nazwisku Sokołow. Został on pochowany
na cmentarzu ewangelickim w Goleszowie, a po kilkunastu latach, na
prośbę rodziny, ekshumowano jego
zwłoki i przeniesiono w rodzinne
strony.
Życie powoli zaczynało toczyć
się normalnym torem. Ruszyła cementownia, a 24 maja rozpoczął się
nowy rok szkolny. Pierwszy powojenny kierownik szkoły, Wilhelm Pustówka, w kronice szkolnej napisał
znamienne słowa: „Goleszów dopiero 3 maja opuszczają ostatnie od-

działy wojsk niemieckich. Obywatele
samorzutnie tworzą nowe władze z
wójtem Pawłem Berkiem na czele,
organizują Milicję Obywatelską. Radość i entuzjazm olbrzymi”.
(Więcej o ’45 roku na naszych
ziemiach, w tym o wyzwoleniu Goleszowa, przeczytać można w książce
pt.: „Batalia o Śląsk Cieszyński – między styczniem a majem 1945 roku”
autorstwa Wojciecha Kiełkowskiego
i Grzegorza Kasztury – przyp. WH).
Ciąg dalszy w następnym wydaniu PG.
Rozmawiał
Wojciech Hławiczka

W końcu nadszedł do Puńcowa
„zacny”, przygotowywany w różnych zakresach działań, jubileuszowy 2018 rok.
Jak wiadomo, oprócz uroczyście organizowanych w całym kraju
- również i u nas - obchodów 100
rocznicy odzyskania niepodległości,
społeczność Puńcowa, w tym Roku
ma zaszczyt organizować jeszcze
inne, własne uroczystości jubileuszowe.
Puńców szczyci się jedyną w swoim rodzaju późnogotycką perełką
architektoniczną z 1518 roku, którą
jest kościół parafialny pw. św. Jerzego, toteż w roku bieżącym obchodzić będziemy jubileusz 500-lecia
istnienia kościoła oraz 100 rocznicę
jego konsekracji (1918 r.)
W związku z tym, już od dłuższego czasu podejmowane są różnego
rodzaju działania mające na celu
przygotowanie stosownych uroczystości okolicznościowych, które w
takim wypadku stają się niebanalną
okazją do zainicjowania rozwoju szeroko rozumianego życia kulturalnego społeczności Puńcowa, okolicznych miejscowości gminy Goleszów

fot. Jerzy Brol

500-lecie kościoła pw. św. Jerzego w Puńcowie

wraz z sąsiadującym środowiskiem
mieszkańców Cieszyna. W tym celu
jesienią 2016 roku powołano Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszowych, który oprócz planowanego wydania publikacji historycznych
na temat kościoła w Puńcowie, m.in.
jubileuszowego albumu, zainicjował
cykl „Dziesięciu artystycznych spotkań modlitewnych” mających na
celu przygotowanie uczestników
do duchowo-artystycznej percepcji
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sztuki, umiejętności jej przeżywania
i przekazywania dalej.
Komponentami takich spotkań są
dopasowane tematycznie wykłady,
czasem kazania, konferencje, modlitwy, recytacje słowno-muzyczne i,
oczywiście, wykonania dzieł muzyki
sakralnej.
Do tej pory udało się zorganizować 8. Artystycznych Spotkań Modlitewnych, w których wzięło udział
ponad 250 wykonawców. Oto one…
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500-lecie kościoła pw. św. Jerzego w Puńcowie
1. Inauguracja obchodów jubileuszu 500-lecia kościoła parafialnego
w Puńcowie (20.11.2016) - z udziałem parafialnego zespołu kameralnego, chóru mieszanego „Dźwięk”
z Karwiny-Raju (Republika Czeska)
oraz prelegenta, historyka Grzegorza Księżyca;
2. „Pożegnanie z kolędą”
(29.01.2017) - wieczór poetycko muzyczny z udziałem aktorów Sceny
Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie
oraz Polskiego Chóru Mieszanego
„Collegium Caticorum”;
3.
„Misterium
pasyjne”
(12.03.2017) - prezentacja Planktów Polskich oraz pieśni pasyjnych
późniejszych okresów w wykonaniu
solistów Chóru Polskiego Radia w
Krakowie oraz Chóru Parafialnego
im. Jana Pawła II ze Strumian (koło
Wieliczki);
4. „Wieczorne Czuwanie Fatimskie” (13.05.2017) - czuwanie modlitewne z udziałem zespołu „Capax
Dei” z Rudy Śląskiej oraz refleksje
Grzegorza Księżyca na temat kultu
maryjnego w historii regionu cieszyńskiego;
5. Warsztaty śpiewu gregoriańskiego „Dies Gregoriani” (2324.09.2017) - z udziałem 25 słuchaczy i uczestników przygotowujących
łacińską oprawę muzyczną niedzielnej liturgii;
6. „Modlitwa Kościoła Luterańskiego wczoraj i dziś” (29.10.2017) refleksje na temat koegzystencji katolików i ewangelików w ujęciu prof.
Anieli Różańskiej oraz prezentacja
pieśni protestanckiej w wykonaniu
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zespołów kościoła ewangelicko
augsburskiego: Wyższobramskiego
Chóru Kameralnego z Cieszyna oraz
kościelnego Chóru Męskiego z Dzięgielowa;
7. Uroczyste „Christus Regnat”
na zakończenie roku liturgicznego
(26.11.2017) - z udziałem Zespołu
Parafialnego z Puńcowa oraz Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik” z Republiki Czeskiej;
8. Widowisko jasełkowe „Nad
Betlejem” w wersji koncertowej w
wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej z prezentacją wierszy regionalnej poetki Teresy Waszut i
miejscowym chórem parafialnym z
Puńcowa (28.01.2018).
Dziewiąte spotkanie będzie niespodzianką - będziemy informować
o niej w późniejszym terminie.
Ostatnie 10. spotkanie artystyczne zaplanowano na 13.05. bieżącego roku w ramach uroczystości
100. rocznicy konsekracji kościoła
parafialnego; natomiast główna
uroczystość jubileuszowa 500-lecia budowy kościoła odbędzie się
22/23.09.2018.
Spotkanie to programowo będzie
nawiązywać do historii kultury regionu sprzed 100 lat (wpływy kultury
monarchii Austro-Węgier w ostatnich
latach dziejowych Śląska Cieszyńskiego) w związku z czym w programie
znajdą się dzieła muzyki sakralnej
W.A. Mozarta, F. Schuberta.
Z kolei koncert jubileuszowy
22.09 będzie prezentacją kultury
muzycznej pięciu ostatnich wieków

„w pigułce” z udziałem chórów różnych wyznań (od chorału gregoriańskiego do współczesnych kompozytorów).
Oba wydarzenia muzyczne, chociaż zróżnicowane programowo,
będą konstruowane w oparciu o podobny aparat wykonawczy czyli chóry, solistów i orkiestrę kameralną.
Szczególnym osiągnięciem środowiska parafialnego Puńcowa
ostatnich lat było utworzenie (jesienią 2015 roku) kameralnego zespołu
wokalnego przy parafii, który już od
marca bieżącego roku będzie działał pod nową nazwą: Jubileuszowy
Chór Kameralny Parafii św. Jerzego
w Puńcowie.
W związku z powyższym, w
dniach 2-3.03.2018 r. organizujemy nabór uzupełniający do owego
chóru połączony z warsztatami w
zakresie emisji głosu i śpiewu (kameralistyki wokalnej).
Harmonogram zajęć warsztatowych:
2 marca, piątek: cz. I. 16.00-17.30;
3 marca, sobota: cz I. 9.00-13.00.
przerwa
cz. II. 19.00-21.00.
Zapraszamy wszystkich śpiewających i chętnych do czynnego udziału
w tegorocznych artystycznych spotkaniach i koncertach jubileuszowych w Puńcowie.
Współorganizator, przedstawiciel Komitetu Obchodów Jubileuszu
500-lecia kościoła pw. św. Jerzego w
Puńcowie i kierownik artystyczny zespołu
Tomasz Piwko
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Treść artykułu dotyczy wspomnień związanych z osobą nieżyjącą, wpisaną w krajobraz Cisownicy.
Człowieka zwracającego na siebie
uwagę sposobem ubierania się
spotykaliśmy na drogach wiejskich,
ścieżkach leśnych, szlakach turystycznych, w sklepie, w otoczeniu
domów, pijącego wodę ze źródełka,
na Czantorii zbierającego borówki,
w okolicach Baraniej Góry, latem
śpiącego pod drzewem w lesie, a nawet w stogu siana.
Unikał zgiełku, ciżby, tłumów ludzi. Lubił zaciszne, odległe przysiółki. Chodził w wytartym płaszczu z
głębokimi kieszeniami wypełnionymi gazetami i rozmaitościami, które
były dla Niego cenne. Od wiosny do
zimy głowę osłaniał czapką z zawartością liści przylegających do włosów. Z okryciem głowy nie rozstawał
się nawet w łóżku. Chętnie podejmował rozmowy z przechodniami,
opowiadał, czego ciekawego dowiedział się z książek, gazet, a także z informacji programów telewizyjnych.
Piszę o Panu Władysławie Cieślarze – nauczycielu z wykształcenia. Władysław Cieślar urodził się 6
czerwca 1923 r. w Cisownicy. Był synem Andrzeja Cieślara – nauczyciela
szkoły ludowej, kierownika szkół na
Śląsku i Emilii z domu Ożana - córki zasłużonego kierownika szkoły
cisownickiej. Szkołę powszechną
ukończył w Turzy Śląskiej, powiat
rybnicki. Był absolwentem Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. W 1939 r.
uzyskał świadectwo tzw. małej matury. W czasie okupacji hitlerowskiej
przez 3 lata ciężko pracował w hucie
trzynieckiej, skąd wywieziono Go do
Westfalii w Niemczech, gdzie wykonywał pracę w nieludzkich warunkach przez kolejne lata.
Po powrocie do Polski w 1946
roku podjął pracę fizyczną na Zaolziu, ze względu na trudne warunki
rodzinne. Jego ojciec wywieziony na
roboty, później aresztowany, więzio-

fot. z archiwum Teresy Waszut

Człowiek z piętnem przeżyć okupacyjnych

Śp. Władysław Cieślar

ny w Oświęcimiu, potem w Buchenwaldzie został zamordowany 16 lutego 1945 r.
Władysław Cieślar ukończył Liceum Pedagogiczne im. Pawła Stalmacha w Cieszynie w 1949 r. Po
zdaniu matury do końca 1949 r. pracował w gospodarstwie rolnym. Od
stycznia do czerwca 1951 r. uczył w
szkole podstawowej w Łazach, pow.
Koźle. Przez kilka miesięcy uczył też
w szkole podstawowej nr 2 w Istebnej-Zaolziu. Najdłużej pracował w
zawodzie nauczycielskim w szkole
podstawowej w Kiczycach, bo do 31
sierpnia 1955 r. Potem zwolnił się ze
względu na zły stan zdrowia.
Parę lat później otrzymał On pismo z Ministerstwa Zdrowia – Wydział Chorób Układu Nerwowego
w Warszawie powiadamiające, że
sprawa ob. Władysława Cieślara
zam. Cisownica 78 przekazana została do załatwienia Wojewódzkiemu
Wydziałowi Zdrowia w Katowicach.
Materiały zgromadzone przez
śp. Władysława, jakie udostępnił o
swoim wujku Roman Cieślar, obejmują: stare rodzinne zdjęcia, pisma
urzędowe m.in. w języku niemieckim z 1958 r., wycinki z gazet, małe
dwie książeczki „Droga zbawienia”,
„Pokój, prawda, miłość” - Ewange-
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lia według Jana, widokówki z zapiskami, odcinki rent, rękopisy, zapisy
dokonanych zakupów z wyszczególnieniem cen, a nawet stary wytarty
portfel.
Śp. Roman Cieślar 3 tygodnie
przed swoją śmiercią prosił mnie,
bym wykorzystała materiały o wujku, bo On zasługuje na pamięć.
Dzięki zawartości foliowej teczki
zrozumiałam następstwa koszmaru przeżyć okupacyjnych młodego,
17-letniego człowieka. Hitlerowska
gehenna okupacyjna zostawiła niekorzystny ślad funkcjonowania, stosunku do życia, podejścia do pracy
wnuka kierownika J. Ożany - Władysława Cieślara.
Przeżycia wojenne mocno wpisały się w Jego przyszłość. Zdał maturę, ale w zawodzie nauczycielskim
nie czuł się spełniony. Byli uczniowie
szkoły w Kiczycach zżyli się z Nim.
Przykładem może być zaproszenie,
jakie otrzymał po latach rozłąki na
spotkanie z absolwentami (pokazywał mi pismo, cieszył się nim), jednak nie pojechał, by się z nimi zobaczyć.
Indywidualność p. Władysława
Cieślara w wyraźny sposób objawiła
się po śmierci Jego matki, a później
brata Kazimierza. Miał swój dom,
ale przemieszczał się z miejsca na
miejsce, z domu do domu mieszkańców Cisownicy, którzy użyczali Mu
gościnnego ciepłego kąta, niejednokrotnie dawali jeść.
Lubił udzielać rad odnośnie sposobu żywienia. Unikał wędlin, mięsa
pieczonego, tłuszczów pochodzenia
zwierzęcego. Chętnie jadał jogurty,
przetwory owocowe, ryby, sałatki z
warzyw, miód. Często zbierał różnego rodzaju rośliny, zioła np. mlecze,
zjadał je na surowo. Miał wiedzę o
każdym owocu, warzywie, tłumaczył,
na jakie organy skutecznie działają.
Ciąg dalszy w następnym wydaniu PG.
Teresa Waszut
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Kontynuacja prac planistycznych w gminie
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LESZNA GÓRNA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 ) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Goleszów Uchwały Nr 0007.47.2015 z
dnia 9 września 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Leszna Górna.
Granice obszaru objętego planem wyznaczają:
- od wschodu - granica gminy Goleszów z gminą Ustroń,
- od zachodu i południa – granica
Polski z Republiką Czeską,
- od północy - granica wsi Leszna
Górna z wsią Cisownica i wsią Dzięgielów oraz granicą terenu górniczego „Leszna Górna III”.
Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego
planu w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.
do dnia 16 marca 2018 r. Wnioski
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów, drogą
pocztową na adres Urzędu Gminy
Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie na mapie nieruchomości, której dotyczy. Wniosek dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy
Goleszów w zakładce: Menu Przedmiotowe»Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne»Bieżące prace planistyczne»Leszna Górna.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405) projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w
okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54
ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, należy wnosić do Wójta
Gminy Goleszów na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie 21
dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia: w formie pisemnej do
Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja
5, 43-440 Goleszów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar
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Kontynuacja prac planistycznych w gminie
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI DZIĘGIELÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Goleszów uchwały Nr 0007.49.2015 z
dnia 9 września 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Dzięgielów w
granicach wskazanych na załączniku
graficznym.
Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego
planu. Wnioski należy składać na
piśmie w siedzibie Urzędu Gminy
Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów w terminie 21 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia tj do dnia
16 marca 2018 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. Wniosek dostępny na
stronie BIP urzędu gminy Goleszów
w zakładce: Menu Przedmiotowe
»Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne»Bieżące prace planistyczne»Dzięgielów.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405) projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, z zapewnieniem moż-

liwości udziału społeczeństwa w
okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54
ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, należy wnosić do Wójta
Gminy Goleszów na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z
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dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
nieprzekraczalnym terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia: w formie pisemnej do
Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5,
43-440 Goleszów, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar
35

Co słychać w GOK-u?
MIKOŁAJKI

fot. GOK

6 grudnia odbyło się Spotkanie
z Mikołajem dla wszystkich dzieci
uczęszczających na zajęcia. Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, w oczekiwaniu na Mikołaja naszych gości do
zabawy zaprosiła dyrektor Warsińska. Dzieci z niecierpliwością wypatrywały przybycia Mikołaja wraz ze
swoim orszakiem oraz prezentami.
Po obdarowaniu wszystkich, a także
po obowiązkowej sesji zdjęciowej,
na placu za budynkiem GOK-u odbył
się Mikołajkowy Fire Show. Zdolni
tancerze z teatru ognia „INFERIS”

SPOTKANIE
OPŁATKOWE KGW
8 grudnia w sali widowiskowej
GOK-u zebrały się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wraz z sołtysami z
Goleszowa na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Kolędowanie umilił
akordeonista Sebastian Mucha.

kolejny raz udowodnili, że potrafią
nawet w najzimniejszy wieczór rozgrzać atmosferę!
Dziękujemy sponsorom, którzy
przyczynili się do obfitości mikołajkowych podarunków: MOKATE S.A.,
PHU Donex, Eltrex Sp. z o.o., Sp. k.,
Trumpf Mauxion Chocolate, RKS Goleszów, ZPHU Kargo, FH Marek Kępka, Jarosław i Lucyna Bodakowie –
Goleszów, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Goleszowie, Polsprzęt
Janusz Morawiec, Sklep Lewiatan w
Międzyświeciu.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W dniach 11-12 grudnia odbył
się kiermasz świąteczny. Jak co roku
można było zakupić tu ozdoby świąteczne oraz upominki ręcznej roboty,
wykonane i prezentowane przez artystów rękodzieła. Tegoroczny kiermasz
został urozmaicony o zorganizowanie

warsztatów zdobienia świątecznych
pierniczków dla goleszowskich przedszkolaków. Zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci, które nie
tylko mogły ozdobić pierniczki kolorowymi lukrami, ale także osobiście
je popróbować.

WIGILIJK A I KOLĘDOWANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „GOLESZÓW”
Następnie przyszedł czas na życzenia
i łamanie się opłatkiem. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd. Na
koniec wszystkie trzy grupy zespołu
zostały obdarowane świątecznymi
upominkami od GOK-u.
Kilka dni później, tj. 28 grudnia,
podczas ostatniej sesji rady gminy

w roku 2017 nie mogło zabraknąć
ZPiT! Cały zespół wraz z kapelą wybrał się do urzędu gminy, aby zaśpiewać wszystkim zgromadzonym na
Sesji kolędy i pastorałki oraz życzyć
„wesołych świąt” i szczęśliwego Nowego Roku 2018.

fot. GOK

Tuż przed samymi świętami, 21
grudnia, członkowie Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca
„Goleszów” wraz z rodzicami spotkali się na wigilijce w sali GOK-u.
Część oficjalną otworzyły dyrektorka GOK-u i choreografka zespołu
życząc wszystkim „wesołych świąt”.
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Co słychać w GOK-u?
W sobotę, 13 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie
miał miejsce Koncert noworoczny. Publiczność jak zawsze dopisała i wypełniła salę widowiskową
po brzegi. Cykliczną imprezę, gdyż
odbyła się ona po raz czwarty, rozpoczęła powitalnym marszem Orkiestra Dęta „Goleszów Band” pod
kierownictwem Grzegorza Ogrockiego. Utwory muzyki światowej
przeplatały się ze znanymi utworami kolędowymi. Następnie zaprezentowali się nauczyciele pracujący w GOK-u: Urszula Cypcer
– skrzypce, Michał Kasztura – gitara i Szymon Staniszewski – wokal,
którzy swoim występem zachwycili
publiczność. Amelia Kałus, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
w Goleszowie pobierająca lekcje
wokalu u Szymona Staniszewskiego,

fot. GOK

KONCERT NOWOROCZNY

wykonała piękną świąteczną piosenkę, poruszając serca widzów. Schola
- dziewczęta z kościoła św. Michała
Archanioła w Goleszowie pod kierownictwem Weroniki Glajc już po
raz drugi rozkochała widownię swoim anielskim śpiewem. Jako ostatni
wystąpił Dziecięco – Młodzieżowy

Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”,
który zaprezentował czterdziestominutowy program artystyczny będący
efektem rocznej pracy dzieci i młodzieży z choreografką Barbarą Rybczyk oraz kapelą kierowaną przez
Urszulę Cypcer.

POPISY MŁODYCH TALENTÓW
Zwieńczeniem piątkowego koncertu był występ nauczycieli – Michała Kasztury i Szymona Staniszewskiego.
Młodych artystów kształcących
się w naszej placówce kulturalnej
(pod okiem profesjonalistów) będzie można kolejny raz posłuchać w
czerwcu podczas Przeglądu Dorobku
Kulturalnego Gminy Goleszów TON.

Końcem grudnia 2017 r. zakupiliśmy nowe pianino cyfrowe wraz z
krzesełkiem dla uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne, a także
na potrzeby koncertów. Kolejnym zakupem jest telewizor, w którym prezentowane są zdjęcia z imprez oraz
bieżące informacje. Końcem 2017 r.
wypożyczalnia strojów karnawałowych wzbogaciła się o kilkanaście nowych przebrań dla dzieci i dorosłych.

fot. GOK

19 stycznia w piątkowe popołudnie odbył się koncert z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Na scenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Goleszowie zaprezentowali się młodzi, zdolni muzycy. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia
do GOK-u dały popis umiejętności
muzycznych. W tańcu nowoczesnym
wystąpiły również uczennice Szkoły
Podstawowej z Goleszowa.

NOWE NABYTKI
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Co? Gdzie? Kiedy?
Plan imprez w 2018 w GOK-u
5 marca

„Ludzie z pasją” – łucznik Przemysław Konecki, skoczek narciarski Artur Kukuła

17 marca od godziny
16.00

Dzień Kobiet – Magiczny Babski Comber (porady specjalistów)

23-24 marca

Kiermasz wielkanocny

9 kwietnia

„Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami

8 kwietnia

Koncert Wiosenny – Paweł Gołecki

23 kwietnia

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego

14 maja

„Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami

26 maja

Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – Zespół LUNATYP

1-2 czerwca

Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON” 2018

11 czerwca

„Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami

2-13 lipca

Wakacje letnie z GOK-iem

01. 08. 15. 22. 29. lipca,
05.12. 19. sierpnia

Muzyczne wieczory przy fontannie
Muzyka na żywo

30 lipca - 10 sierpnia

Wakacje letnie z GOK-iem

25-26 sierpnia

Dożynki Gminne – Dni Gminy Goleszów 2018

7 września

Pożegnanie lata z GOK-iem – zespół TABU i Coast Patrol

27 października

Koncert jesienny – Marek Torzewski

15 października

„Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami

5 listopada

„Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami

17 listopada

Dzień artystów gminy Goleszów, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

1 grudnia

Jubileusz 25-lecia ZPiT „Goleszów”

6 grudnia

Mikołajki + Fire Show

14-15 grudnia

Kiermasz bożonarodzeniowy

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zastrzega sobie możliwość
zmiany imprez, ich dat i wykonawców.
W Nowym Roku życzę Państwu
zauważenia i skupienia się na tym
co, nowe, na tym, co piękne i na
tym, co wartościowe. Wszystkiego
najlepszego!
„Nie pytaj, co daje Ci życie.
Zapytaj, co Ty dajesz”
Alfred Adler
Z pozdrowieniami dla czytelników
Dyrektor GOK
Jolanta Warsińska

Podziękowania
Koła Gospodyń Wiejskich serdecznie dziękują Jolancie Warsińskiej, Dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury, za dobrą współpracę w
minionym roku, za bezinteresowną
pomoc, zrozumienie, gesty dobroci,
mądre rady, możliwość prezentowania gminnej społeczności naszego
rzemiosła artystycznego, okolicznościowych wystaw, organizowane co
kwartał spotkania.
Szczególnie ciepłe podziękowania należą się pani dyrektor za
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możliwość skorzystania z ciekawych
prelekcji o szerokiej tematyce i wycieczki o charakterze kulturalno-edukacyjno-turystycznym.
U progu Nowego Roku życzymy
dyrekcji GOK-u dużo zdrowia i dalszych ciekawych inicjatyw zrealizowanych z sercem i dotychczasową
życzliwością.
Wdzięczne członkinie KGW
gminy Goleszów
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Skorzystaj z goleszowskiego eUrzędu
Wójt Gminy Goleszów zaprasza
do korzystania z portalu eUrząd –
strefy usług elektronicznych Gminy
Goleszów.
W strefie usług elektronicznych
mogą Państwo uzyskać:
• bez konieczności rejestracji dostęp do informacji publicznych
przechowywanych w bazach urzędu, takich jak informacje o planie i
wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu, informacje o mieniu gminy
i innych;
• po rejestracji i uwierzytelnieniu:
- dostęp do informacji o stanie
spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Państwa oraz osób
fizycznych i prawnych, które Państwo
reprezentują, jak również informacji
z innych rejestrów urzędu;
- możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec
urzędu;
- dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych
przez urząd.
Aby skorzystać z goleszowskiego
eUrzędu należy wpisać w wyszukiwarce https://eurzad.goleszow.pl
lub wejść na www.goleszow.pl i kliknąć w baner e-urząd GOLESZÓW.
Celem projektu było wsparcie
rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji
oraz zwiększenie dostępu mieszkań-

Egzemplarz bezpłatny

Panorama
Goleszowska

https://eurzad.goleszow.pl

ców gminy, petentów i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych
on-line. Mieszkańcy gminy oraz inni
klienci urzędu zyskali możliwość
płatności i składania pism on-line.
Skraca to czas potrzebny do załatwienia wybranej sprawy oraz ułatwia procedury realizacji całości zagadnienia.
Udostępniony system zapewnia
także możliwość informowania o konieczności dokonania czynności administracyjnych dla klientów urzędu oraz poprawia bezpieczeństwo
publiczne poprzez możliwość powiadamiania i informowania m.in.
o zagrożeniach meteorologicznych,
wypadkach komunikacyjnych oraz
innych zdarzeniach losowych.
Kluczowym produktem projektu jest wdrożony system e-urząd,

Nakład: 2000 egzemplarzy

NR 1/2 (302 – 303)

STYCZEŃ/LUTY 2018

www.goleszow.pl

Wydawca: Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5,
43-440 Goleszów
Redaktor naczelny: Tomasz Lenkiewicz
Zdjęcie na okładce: Tomasz Lenkiewicz
Redakcja: Urząd Gminy Goleszów,
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów

Skład, przygotowanie do druku i druk:
Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena
sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn,
www.drukarniamodena.pl

ISSN 1427 6550

Projekt graficzny winiety Panoramy Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka, Cieszyn,
www.arkadruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i
opracowywania redakcyjnego.

Panorama Goleszowska – styczeń/luty 2018

zapewniający, między innymi, możliwość świadczenia spersonalizowanych usług publicznych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 829 319,42 zł
Wysokość dofinansowania - 660
478,85 zł.
Rzeczowa realizacja projektu
zakończona została w listopadzie
2017 r.
Projekt był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, oś priorytetowa:
II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1.
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych.

Wszystkie wydania gazety w wersji elektronicznej znajdują się na stronie:
www.goleszow.pl/
panorama-goleszowska
Materiały do następnego numeru można
dostarczać do 15 marca 2018 r. Dostarczone po tym terminie zostaną umieszczone w
następnym wydaniu gazety.
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Przekaż 1% podatku dla Tomka

fot. z archiwum Tomasza Cichego

Nie patrzę do tyłu, tam już byłem, nie patrzę na boki, aby nie zgubić drogi. Patrzę do przodu, aby podążać swoją drogą, krętą, wyboistą,
stromą, z losu przeszkodami, zakrętami, słonymi łzami zroszoną, niejednym błędem okupioną. Lecz idę
w sercu z wartościami, przez „DOBRYCH LUDZI" wpojonymi zasadami,
do realizacji marzeń, taką idę drogą.
Przekaż 1% podatku
KRS 0000026054 z dopiskiem na
pomoc i rehabilitację
Tomasza Cichego
Dziękuję za Wasze wsparcie,
Tomek

Usuń azbest
Informujemy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie
gminy Goleszów w terminie do 31
marca 2018 roku mogą składać do
wójta gminy wnioski o udzielenie
dotacji celowej na modernizację
obiektów budowlanych w zakresie
usuwania wyrobów azbestowych.
Zasady oraz warunki przyznawania dotacji określa uchwała nr
62/2011 Rady Gminy Goleszów z
dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na

modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów
azbestowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska, Urząd Gminy Goleszów,
tel. 33 4790510 wew. 28.
Przypominamy również, że właściciele nieruchomości, na których
zabudowane są wyroby zawierające
azbest zobowiązani są do składania
„informacji o wyrobach zawierających azbest”, w terminie do 31 stycz-

nia każdego roku za rok poprzedni,
do czasu ich całkowitego usunięcia z
nieruchomości. Informację, poprzez
spis z natury, osoby fizyczne przedkładają wójtowi, a przedsiębiorcy
- marszałkowi województwa na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8,
poz.31).
Referat Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2018
Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00
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Sołectwo

Data zebrania

Miejsce zebrania

Kisielów

1 marca 2018 r. (czwartek)

Strażnica OSP

Leszna Górna

5 marca 2018 r. (poniedziałek)

Świetlica Gminna

Bażanowice

6 marca 2018 r. (wtorek)

Strażnica OSP

Cisownica

8 marca 2018 r. (czwartek)

Świetlica Gminna

Dzięgielów

12 marca 2018 r. (poniedziałek)

Strażnica OSP

Goleszów Równia

13 marca 2018 r. (wtorek)

Dom Ludowy

Goleszów Dolny

14 marca 2018 r. (środa)

Gminny Ośrodek Kultury

Puńców

15 marca 2018 r. (czwartek)

Strażnica OSP

Godziszów

19 marca 2018 r. (poniedziałek)

Strażnica OSP

Kozakowice

20 marca 2018 r. (wtorek)

Strażnica OSP

Goleszów Górny

21 marca 2018 r. (środa)

Gminny Ośrodek Kultury
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Inwestycje w 2017 roku
Początek roku kalendarzowego
to jak zwykle czas podsumowań.
Poniżej prezentujemy główne inwestycje wykonane w minionym roku
na terenie naszej gminy.
Cisownica
Budowa drogi gminnej ul. Krokusów
Koszt całkowity: 647.800 zł
Długość odcinka: 550 m.
Podstawowy zakres robót obejmował
wykonanie podbudowy, nawierzchni
z masy asfaltobetonowej (1997 m2),
poboczy, odwodnienia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Zostały wykonane prace polegające
na oczyszczeniu stalowych ścian komór zbiorników wraz z wykonaniem
nowych powłok antykorozyjnych.
Koszt robót: 120.000 zł.
Budowa mostu na ul. Zadni Gaj
Koszt: ok. 90.000 zł
Budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54
Koszt: ok. 100.000 zł
Wymiana pokryć dachowych na
wszystkich siedmiu budynkach komunalnych znajdujących się przy ul.
Cisowej
Koszt: ponad 830.000 zł
Zakres robót obejmował wymianę starej, skorodowanej blachy
na nową, aluminiową. W trzech
obiektach nastąpiła przebudowa
kominów. W zakres prac wchodziła
jeszcze wymiana rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej.
Puńców
Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Widokowa
Wykonane zostały roboty związane
z zagospodarowaniem terenu. Uporządkowano kanalizację deszczową,
wykonano dojścia do budynku oraz
wybrukowano plac.
Koszt robót to 90.000 zł. Wcześniej
(2016 r.) wykonano nowe pokrycie

dachowe, odwodnienie oraz odnowiono elewację.

Remonty mostów na terenie
8 miejscowości

Bażanowice

W Puńcowie, Dzięgielowie, Bażanowicach, Cisownicy, Goleszowie, Godziszowie, Kozakowicach i Lesznej
Górnej wyremontowano łącznie 30
mostów.
Łączny koszt: ponad 560.000 zł
Zakres obejmował konserwacje konstrukcji, uzupełnianie ubytków, wykonanie nowych barier zabezpieczających lub odnawianie już istniejących.

Modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej i Spokojnej
Koszt obu inwestycji: ok. 190.000 zł
Wykonano ok. 550 m
Podstawowy zakres robót obejmował sfrezowanie starej nawierzchni i
ułożenie nowej.
Goleszów
Rozbiórka budynku na skrzyżowaniu
ulic Ustrońskiej, Wolności, Cieszyńskiej i Górskiej
Koszt: 65.000 zł
Modernizacja ul. Sportowej
Koszt: 84.000 zł
Wykonano ok. 300 m
Podstawowy zakres robót obejmował sfrezowanie starej nawierzchni i
ułożenie nowej.

Zakup i ustawienie 13 ławek
Zastąpiły one stare i zniszczone, lub
zostały zamontowane w miejscach,
gdzie dotąd nie było miejsc odpoczynkowych oraz na cmentarzach.
Nowe, betonowo - drewniane ławy
zostały ustawione w Goleszowie,
Dzięgielowie, Lesznej Górnej i Bażanowicach.
Koszt: ok. 12.400 zł

Godziszów

Inwestycje zrealizowane w ramach
inicjatyw lokalnych

Remont przepustu, ul. Nierodzimska
Koszt: 120.000 zł

Cisownica

Kisielów
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze
sztuczną nawierzchnią (w trakcie)
Koszt: ok. 470.000 zł
Powstają boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę i siatkówkę.
Wokół boisk wykonano ogrodzenie
wraz z piłkochwytami.
Budowa odcinków
sieci wodociągowej:
- Kozakowice, w rejonie ul. Polnej i
Cinciały o dł. 353 m. Koszt całkowity:
89.700 zł.
- Cisownica, w rejonie ulicy Irysów 126 m. Koszt: 39.800 zł.
- Goleszów, w rejonie ulicy Kamienieckiej – 470 m. Koszt: 82.500 zł.
Zadania zrealizowane zostały przy
dofinansowaniu środkami Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu.
Udział WZC w realizacji to 51.700 zł,
wkład własny gminy 160.300 zł.
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Poszerzenie drogi ul. Jury Gajdzicy
przy szkole podstawowej. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali
niezbędne roboty budowlane. Koszt
całkowity to 22.700 zł, w tym wkład
własny mieszkańców 6.200 zł.
Dzięgielów
Wykonanie siłowni plenerowej w
sąsiedztwie przedszkola i szkoły
podstawowej. Zakupiono i zamontowano 8 urządzeń do ćwiczeń. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali
niezbędne prace ziemne i montażowe oraz wnieśli wkład finansowy w
realizację zadania. Koszt całkowity
przedsięwzięcia to 25.800 zł, w tym
wkład własny mieszkańców 4.300 zł.
Kisielów
Zakup i montaż wiat przystankowych
w Kisielowie. W ramach zadania dwie
nowe wiaty przystankowe ustawione
zostały na przystanku autobusowym
w Kisielowie Centrum oraz jedna
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Inwestycje w 2017 roku
na przystanku Kisielów Rabaczów.
Mieszkańcy we własnym zakresie
zdemontowali stare wiaty przystankowe, których stan techniczny
i estetyka budziły wiele zastrzeżeń.
Koszt to 21.300 zł, w tym wkład własny mieszkańców 4.100 zł.
Aby ujednolicić wygląd wiat w sołectwie ze środków gminy zakupiona
została dodatkowa wiata, która ustawiona została na przystanku Rabaczów. Niestety w grudniu 2017 r. jedna z ustawionych wiat na Rabaczowie
została zniszczona przez ciężarówkę.
Zadania zrealizowane w budynkach
ochotniczych straży pożarnych
Goleszów
W gminnym budynku OSP zmodernizowana została stara kotłownia.
Istniejący kocioł na paliwo stałe (np.
węgiel) zastąpiono nowoczesnym,
kondensacyjnym kotłem gazowym
do którego zainstalowana została

niezbędna automatyka i sterowanie.
W ramach zadania wykonana została również nowa instalacja centralnego ogrzewania w całym obiekcie.
Zamontowano nowe grzejniki, a w
części bojowej i na sali imprez zabudowane zostały nagrzewnice poprawiające komfort użytkowania. Całkowita wartość zadania: 100.000 zł.
Cisownica
Nowy kocioł gazowy zamontowany
został także w kotłowni strażnicy
OSP Cisownica. Stary, wyeksploatowany kocioł gazowy został zastąpiony nowym kotłem kondensacyjnym.
Instalacja c.o. rozbudowana została o
nagrzewnicę ogrzewającą garaż oraz
przebudowana została instalacja do
podgrzewania ciepłej wody. Całkowity koszt zadania: 25.400 zł.
Kozakowice
W budynku OSP zamontowane zostały dwie nowe bramy garażowe

oraz przeprowadzono niezbędny remont części bojowej.
W celu zachowania parametrów
technicznych dla zabudowy nowych
bram konieczne było wykonanie robót budowlanych polegających na
poszerzeniu istniejących otworów i
przebudowie nadproży.
W ramach prac remontowych wykonane zostało nowe pokrycie dachu
z papy termozgrzewalnej oraz niezbędne roboty malarskie w części
bojowej strażnicy. Całkowity koszt
robót: 58.000 zł.
Dofinansowanie do remontu drogi
ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie
Remont ok. 800 m drogi był możliwy dzięki wsparciu Gminy Goleszów,
która udzieliła Starostwu Powiatowemu w Cieszynie dotacji celowej w
kwocie 150.000 zł.
Łączna wartość prac wyniosła ponad
300.000 zł.

Cisownica, ul. Krokusów w trakcie budowy

Cisownica, nowa droga

Dzięgielów, ul. Goleszowska z nową nawierzchnią

Jedna z nowych ławek ustawionych na terenie gminy
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Miejsce po rozebranym budynku

Cisownica, wymiana pokrycia dachowego na bloku

Nowe pokrycie dachowe

Stara kotłownia w OSP Goleszów

Kotłownia po remoncie

fot. z archiwum UG

Goleszów, rozbiórka budynku w ciągu ul. Ustrońskiej

Cisownica, budowa mostu na ul. Zadni Gaj

Nowy most

Puńców, ul. Widokowa, budynek przed remontem

Po remoncie

OSP Kozakowice, stare bramy garażowe

Nowe bramy garażowe

Puńców, most przed remontem

Po remoncie

Kisielów, budowa boiska wielofunkcyjnego

Bażanowice, ul. Spokojna, układanie nowego asfaltu

