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Majowe święta w Szkole Podstawowej w Goleszowie
4 maja w Szkole Podstawowej w Goleszowie zorganizowano coroczną, uroczystą akademię z okazji
świąt majowych. Widzowie tegorocznego spotkania
mieli możliwość zobaczenia przedstawień o treści historycznej, patriotycznej, jak i europejskiej. Program
wyglądał następująco: - „W księgach wszystko opisano”,
wykonawca klasa 4, opiekun Aleksandra Stokłosa – Wapiennik, - „Są takie dni, których nie znamy”, wykonawca „Świetliczaki”, opiekun Agnieszka Gołyszny, - „Wiwat
Majowa Jutrzenko”, wykonawca klasa 6, opiekun Aleksandra Stokłosa – Wapiennik, - „Podróżujemy, zwiedzamy, wracamy”, wykonawca klasa 1, opiekun Lucyna Gołyszny.
(spgol)

Święto Matki

Matka to słowo najpiękniejsze w świecie.
Dzień Matki jest w maju, kiedy zakwita rozliczne kwiecie
Tych różnych kwiatów tysiące
Drogiej mamie dają dzieci w podzięce
Aby zawsze była uśmiechnięta
Szczęśliwa i zdrowa,
poświęcić swój czas dziecku zawsze gotowa.
Jest dla niego miodem i chlebem,
Całym ziemskim niebem.
Uczyła ręce do modlitwy składać
I za wszystko Bogu dziękować
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Drogie Matki, z okazji Waszego Dnia niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia
Helena Wróbel
Do życzeń dołącza się również Redakcja PG
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- opony z samochodów osobowych,
Urząd Gminy Goleszów informuje, że do czerwca na terenie
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Wystawione do zbiórki chemikalia należy zabezpieczyć poprzez szczelne zamknięcie opakowania, na opakowaniu należy
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ZOSTANĄ ODEBRANE.

Lista odpadów odbieranych w trakcie zbiórki:
- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.),
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny,
materace, kołdry, pierzyny, poduszki),
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
- sprzęt sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki, sprzęt
do ćwiczeń, walizki, torby podróżne),
- duże odpady z tworzyw sztucznych (doniczki, skrzynki,
czyste wiaderka),

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, cegły, kamienie, ceramika sanitarna),
- tekstylia oraz buty,
- zmieszane i segregowane odpady komunalne,
- części samochodowe.
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Goleszów

Nowe ławki

W marcu i kwietniu pracownicy referatu komunalnego
urzędu ustawili na terenie naszej gminy osiem nowych ławek. Zastąpiły one stare i zniszczone lub zostały zamontowane w miejscach, gdzie dotąd nie było miejsc odpoczynkowych.
Nowe, betonowo - drewniane ławy zostały ustawione
w Goleszowie, Lesznej Górnej, Dzięgielowie i Bażanowicach.
Koszt zakupu nowych miejsc odpoczynkowych pokrył
Urząd Gminy w Goleszowie.
Panorama Goleszowska - maj 2017

Najnowsze uchwały,
informacje i szczegóły
dotyczące
prac rady gminy
znajdziecie Państwo na
www.goleszow.bip.net.pl
w zakładce
Prace Rady Gminy
VII kadencji (2014-2018)
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Uchwała antysmogowa
Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr
V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy zarówno w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych, jak i stosowania
określonych paliw. Przepisy te będą obowiązywać na terenie całego województwa śląskiego od dnia 1 września 2017 r.
Poniżej publikujemy treść uchwały oraz zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Uchwała antysmogowa – co należy
wiedzieć” dostępną na stronie internetowej https://slaskie.pl/zdjecia/2017/04/27/1493299585.pdf.
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.
Poz. 2624

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; �l�ski Urz�d Wojew�dzki
Data: 2017-04-12 09:10:10

UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1. 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach
administracyjnych województwa śląskiego wprowadza się ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok
kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć
pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.
§ 2. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to
instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności
kocioł, kominek i piec, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielają ciepło lub
3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
§ 3. Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje
wskazane w § 2.
§ 4. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji,
które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej
w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA
(European co-operation for Accreditation).
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§ 5. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 2 i pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację
instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do
wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla
instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II w/w rozporządzenia.
§ 6. W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:
1) wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku
będą obowiązywać:
a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich
produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich
produkcji,
c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich
produkcji,
d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
2) wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku,
będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:
a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie
2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Stanisław Gmitruk

Sprawdź swoje punkty karne przez internet
Już od 24 kwietnia udostępniono usługę, która pozwala
na sprawdzenie ilości posiadanych punktów karnych bez
wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.
obywatel.gov.pl i zalogować się na swój profil zaufany by
dowiedzieć się nie tylko o ilości punktów (lub też, w lepszym wypadku, o ich braku) ale również o dacie poprzedniego wykroczenia drogowego czy o jego charakterze.
W przypadku zerowego stanu konta pojawi się uspokajający komunikat - „Nie ma Cię w systemie punktowym”.
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Usługa jest całkowicie bezpłatna.
Profil zaufany, niezbędny do korzystania z usługi, można
założyć na stronie epuap.gov.pl (tam również znajdą Państwo szczegółowe informacje na jego temat). Warto to zrobić – profil zaufany pozwala załatwiać szereg urzędowych
spraw (ZUS, US, urząd gminy, Starostwo Powiatowe) za
pomocą internetu, co nie tylko jest ułatwieniem dla petentów, ale i usprawnia działanie urzędów.
WH
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOLESZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice – część B

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 98 ha, którego granice wyznaczają: od południa i wschodu - ul. Cieszyńska, granica
wsi Bażanowice i wsi Goleszów, od północy - granica wsi Bażanowice i wsi Goleszów, granica administracyjna Gminy Goleszów i gminy
Dębowiec, gminna droga polna, od zachodu – ul. Skotnia, ul. Stroma i potok Grabówka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016
r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 0007.82.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice – część B
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 5 czerwca 2017 r. do 4 lipca 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja
5, 33-440 Goleszów w godzinach od 9.00 do
13.00 (pok. nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goleszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570
z późn. zm.)
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o:
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice – część B,
prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.
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, projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Uwagi i 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 do dnia 19 lipca 2017 r.
Treść miejscowego planu wraz z rysunkiem dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów w zakładce:
Menu Przedmiotowe » Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne» Bieżące prace planistyczne » Bażanowice » Bieżące
lub http://www.goleszow.bip.net.pl/?c=1806.
Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
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Nagrody i podsumowania na sesji Rady Gminy Goleszów
26 kwietnia, podczas sesji Rady Gminy Goleszów, miało
miejsce uroczyste wręczenie nagród sportowcom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w roku 2016. Nagrody zostały
wręczone przez Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów Bogusława Koneckiego oraz Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa
Glajcara.
Wyróżnionymi sportowcami zostali:
- Mateusz Macura za zdobycie 2. miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Polski do lat 6 i 7 w szachach, w kategorii
junior, które odbyły się w dniach 26 – 29 maja 2016 r. w Suchedniowie,
- Anna Stanieczek za zdobycie 2. miejsca w XXXIV Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Łucznictwie, w konkurencji kobiet, w klasyfikacji indywidualnej, które odbyły się
w dniach 13 – 14 lutego 2016 r. w Zamościu,
- Przemysław Konecki za zdobycie 1. miejsca w zawodach
łucznictwa polowego w IV Mistrzostwach Polski w FIELD WA
2016 w kategorii compound (łuk bloczkowy), w kategorii kadet, które odbyły się w dniach 3 – 4 września 2016 r. w Stolarzowicach,
- Ilona Sztwietnia za zdobycie 5. miejsca w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym, które odbyły się w dniach 5 – 8 maja 2016 r. w Krośnie.
Dodatkowo, na wniosek wiceprzewodniczącego rady Rafała Glajcara, Przemysław Konecki został wyróżniony listem gratulacyjnym za ustanowienie w ubiegłym roku rekordu Polski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy
kolejnych sukcesów!
Po „sportowej” części sesji nastąpiła m. in. część poświę-

cona bezpieczeństwu i ochronie przeciwpożarowej w gminie.
Wójt Krzysztof Glajcar podziękował podinspektorowi Michałowi Botorkowi za 7 lat pracy na rzecz mieszkańców gminy Goleszów. Był on zastępcą komendanta komisariatu policji
w Ustroniu. Jednostka ta odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy. Następnie przywitano nowego komendanta ustrońskiej policji Łukasza Żyłę, który podsumował
interwencje policjantów w 2016 roku.
Podsumowanie ubiegłego roku w zakresie m. in. akcji ratowniczo-gaśniczych dokonali: Kapitan Komendy Powiatowej
PSP w Cieszynie Marek Szalbot oraz Komendant Gminny ZOSP
RP w Goleszowie Marian Machalica.
Tomasz Lenkiewicz

Nowy asfalt w Bażanowicach
W dniach 4-5 maja na ulicy Spokojnej i Szkolnej w Bażanowicach wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Łącznie,
na obu ulicach wykonano ponad 570 m bieżących nowego
asfaltu. Wykonawcą zadania finansowanego przez gminę Goleszów była firma Eurovia.
W związku ze złym stanem technicznym zabytkowego
przepustu pod ulicą Spokojną, odcinek drogi pomiędzy wjazdem na ul. Cieszyńską, a terenem OSP Bażanowice został zamknięty dla ruchu samochodowego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Podczas prac związanych z układaniem
warstwy wiążącej - ul. Spokojna
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Barierki na ul. Spokojnej uniemożliwiające
ruch samochodów

Podczas prac związanych z układaniem
warstwy wiążącej - ul. Spokojna
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Co słychać w GOK-u?

www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21
Kiermasz Wielkanocny

3 i 4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się po raz kolejny Kiermasz Wielkanocny. Swoje wyroby
prezentowali okoliczni artyści rękodzielnicy. Wśród wyrobów
królowały zające, kurczaki i kolorowe jajka, a także precyzyjnie wykonana biżuteria z koralików.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom i odwiedzającym.

Wieczór Gwary

10 kwietnia 2017 r. w GOK-u odbył się Wieczór Gwary. Wzięły
w nim udział dzieci należące do kółka teatralnego działającego przy GOK-u, „Utropki” z Cisownicy oraz zaproszeni goście
z Gminy Skoczów. Gwara to nasze korzenie, o które chcemy
dbać i pielęgnować by nigdy nie poszły w zapomnienie.

Spotkanie KGW
28 kwietnia odbyło się już po raz 3 spotkanie Kół Gospodyń
Wiejskich, podczas którego wystąpiła Oliwka Gaszczyk recytując wiersz w gwarze pt. „Pan Hilary” oraz Kazimierz Waliczek
przygrywając biesiadującym Paniom na saksofonie. Gospodynie miały również okazję poznać sekrety makijażu oraz usłyszeć fachowe porady braffiterki.

Turniej szachowy
29 kwietnia w GOKu odbył się Turniej Szachowy o Puchar Śląska Cieszyńskiego, którego GOk był współorganizatorem. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia na
stronie Gminy Goleszów www.goleszow.pl
Magiczna Majówka – Magik Markus w GOK-u!
3 maja do GOKu przybyli nietuzinkowi goście - Magik Markus
oraz jego asystentka Arashi. Zafascynowany twórczością Wielkiego Mistrza Harry’ego Houdiniego jest twórcą ciekawych
trików i efektów iluzjonistycznych. W Goleszowie byli już kilka
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lat temu i jak sami mówią pomyśleli wtedy o tym, że fajnie
byłoby kiedyś wystąpić w tutejszym GOKu. Ich pokaz skierowany był dla dzieci ale w repertuarze, choć w mniejszej ilości
znalazły się również sztuczki dla dorosłych. Były triki z chusteczkami, wlewaniem wody do czasopisma i wylewaniem
z niego soku, chowaniem papierosa w marynarce i obrączki
w chusteczce, która po teleportacji przez Magika znalazła się
w maleńkim pudełeczku. Na zakończenie mogliśmy zobaczyć
jak stolik ze świecą unosi się w górę. Zwieńczeniem występu
były zdjęcia dzieci z Magikiem Markusem.

20 lat sekcji plastycznej Lucyny Deckert Firla w GOK –
wernisaż prac pt. „KOLOR i DZWIĘK”

6 maja 2017 w GOK-u odbyło się spotkanie z artystką plastykiem Lucyną Deckert- Firla, połączone z wernisażem jej prac .
Prezentowane były również prace uczniów, którzy pod fachowym okiem Pani Lucyny rozwijają swoje umiejętności
malarskie.
Artystka związana jest z Cieszynem od 1971 r. Uprawia malarstwo, grafikę, plakat. Podejmowane przez
nią tematy artystyczne to motywy inspirowane muzyką oraz pejzaże znad Olzy. Ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie.
Prace artystki prezentowane były na wielu wystawach
zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Powędrowały do prawie wszystkich krajów Europy, jak również
do Meksyku, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Spod jej
ręki wyszło liczne grono przyszłych studentów akademii artystycznych.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.goleszow.
com.pl oraz na naszego facebook’a – Gminny Ośrodek Kultury
w Goleszowie.
„Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc”
Lew Tołstoj
Z pozdrowieniami dla Czytelników
Dyrektor GOKu - Jolanta Warsińska
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Sprzątali Bażanowice
1 kwietnia w Bażanowicach po raz kolejny zorganizowano
Wiosenne Sprzątanie Wsi. Ta coroczna akcja wzbudza coraz
większe zainteresowanie mieszkańców. Jej organizatorem był
sołtys Jan Polok wraz z Radą Sołecką. Do sprzątania (odpowiednio „nagłośnionego” na plakatach i stronie internetowej
gminy) zgłosiło się 50 osób, połowę stanowiły dzieci.
O godzinie 9.00 grupy zaopatrzone w worki, rękawice, kamizelki odblaskowe i w przydział rejonów ruszyły w teren. Po
około trzech godzinach zakończono sprzątanie. Zebrane śmieci zwieziono w jedno miejsce. Przy strażnicy na uczestników
czekała pyszna grochówka, grillowana kiełbasa, ciasto, a dla
dzieci dodatkowo słodycze i napoje.
Jestem głęboko przekonany o słuszności podejmowania
tego typu działań, które integrują mieszkańców. Jest to także
forma edukacji dla młodych, gdzie dbanie o środowisko to nie

tylko puste hasła, ale praktyczne działanie – mówi Sołtys Bażanowic Jan Polok.
Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom biorącym
udział w tej inicjatywie, a także instytucjom i organizacjom
wspierających to przedsięwzięcie. A są to: Urząd Gminy Goleszów, Ochotnicza Straż Pożarna Bażanowice, Koło Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszenie Miłośników Bażanowic, Szkoła Podstawowa w Bażanowicach, Polmarket Lucyny Bodak. Pragnę
również podziękować naszemu radnemu powiatowemu Jarosławowi Bodakowi za jego pomoc i wsparcie w sprzątaniu –
dodaje sołtys.
Worki na śmieci, jednorazowe rękawice oraz napoje i słodycze dla dzieci przekazał Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów, w ramach
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi.
Sołtys Jan Polok

Depresję da się pokonać
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego 7 kwietnia, Światowa
Organizacja Zdrowia każdego roku wybiera, z punktu widzenia zdrowia publicznego, inny obszar poświęcony konkretnym zagadnieniom i problemom
zdrowotnym ważnym dla ludzi na całym świecie. Tegorocznym tematem przewodnim jest depresja.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających
we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku
depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą
przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.
Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego,
czym jest depresjai w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże
zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do
szukania pomocy.
Więcej informacji na temat tej choroby znajdziecie Państwo w ulotkach zamieszczonych na www.goleszow.pl (tekst pt. “Depresja dotyka ludzi w różnym
wieku” z dn. 7 kwietnia).
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Konkurs recytatorski
16 marca 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski.
Jury w składzie: Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek
Banialuka w Bielsku-Białej, Joanna Jatkowska – instruktorka teatralna Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku
– Białej, oraz Monika Jędrzejewska – pracownik Teatru
Lalek Banialuka w Bielsku – Białej wysłuchało 13 recytatorów spośród sześciu gimnazjów naszego powiatu.
Mimo, że w konkursie wzięło udział niewielu uczestników, to jednak znalazło się wśród nich kilka perełek,
które zachwyciły publiczność świetną interpretacją,
nienaganną dykcją, wreszcie dowcipną recytacją.
Drugie miejsce zajął Kamil Szuta z Gimnazjum w Goleszowie (podopieczny p. Moniki Droździk). Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Istebnej oraz Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum. To już trzeci sukces Kamila

w organizowanych co roku powiatowych konkursach recytatorskich dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Gimnazjum w Goleszowie

L’chaim – za życia
„Od dawna już polubiłem szczególnie czas między Wielkanocą a Wniebowstąpieniem. Przecież to czas wielkich napięć. Jak
mogą ludzie wytrzymać napięcia ziemskie, jeżeli nic nie wiedzą
o napięciu między niebem a ziemią?” - pyta Dietrich Bonhoeffer. A gdyby rozciągnąć ów odcinek czasu o wcześniejsze dni,
poczynając od Niedzieli Palmowej? Refleksja Bonhoeffera skłania mnie do zadania i tego fundamentalnego pytania: jak mogą
ludzie wytrzymać napięcia ziemskie, jeżeli nic albo niewiele wiedzą o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia? Słowa te piszę akurat
w Wielki Czwartek, w Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej.
To wtedy Pan Jezus przygotowuje się z uczniami na Dzień Przaśników (Łk 22,7). Powiada chwilę później: „Gorąco pragnąłem
spożyć tę wieczerzę paschalną z wami” (Łk 22,15). Czynił to, co
z roku na rok, w każdą rocznicę wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu, 14.dnia pierwszego miesiąca Nissan, Bóg nakazuje czynić
swemu ludowi.
Niezwykłych wrażeń duchowych można doświadczyć i dwa tysiące lat później, gdy u progu Wielkiego Tygodnia uczestniczy się
w kolacji paschalnej. Wszystko to, co jest udziałem ludu wybranego i co kontynuuje Pan Jezus wraz z uczniami – staje się bardziej
klarowne i bliskie. Wspólna biesiada ponad stu gości, tłumaczona

symbolika potraw i gestów, muzyka i pieśni żydowskie w wykonaniu Urszuli i Wiesława Duchniaków, głębokie refleksje i modlitwy
prowadzącego całość pastora Kazimierza Barczuka – okazują się
cenną nauką. To błogosławiona formacja ducha nie tylko na czas
napięcia, którym jest Wielki Tydzień i dni po nim następujące.
Wszystko jest po coś. Nawet posilanie się macą i gorzkimi ziołami.
Bo ta noc niezmiennie różni się od wszystkich
innych. Wciąż na nowo. Z Paschą jest tak: za
każdym razem jest pierwszy raz.
Od kilku lat spotkania paschalne organizowane są w różnych parafiach ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej i innych ośrodkach.
Kolacja Paschalna, w której uczestniczyłam,
w restauracji „Pod Tułem” w Cisownicy, po raz
piąty urządzana tam przez Parafię Ewangelic-

ką w Dzięgielowie – robi potężne wrażenie.
Chciałoby się rzec zwyczajem Izraelitów
wznoszących toast na zakończenie Wieczerzy: „Za rok w Jeruzalem”!
Aleksandra Błahut-Kowalczyk
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Konferencja młodych

W Cieszynie odbyła się XI Konferencja Młodych pod hasłem
„Bez ograniczeń”. Organizatorem konferencji była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie i jej młodzież działająca
w ramach duchowego portalu internetowego www.dlaTego.
org. Miejscem konferencji, jak w minionych latach, był Cieszyński
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. W tym roku spotkaliśmy się
tam w sobotę, 25 marca.
Po 10 latach organizowania konferencji młodzież postanowiła coś zmienić w planie jej przebiegu. Spotkanie rozpoczęło się
już o godz. 11.15. Kolejną nowością było rozpoczęcie go wspólnym śpiewem, uwielbianiem Boga wraz z zespołem „Synogarlica”
z dzięgielowskiego zboru. Zespół jeszcze raz tego dnia prowadził
uwielbienie po przerwie obiadowej. Kolejną innowacją była propozycja, aby wysłuchać jednego wykładu więcej niż dotychczas.
Pierwszy wykład zatytułowany „Dlaczego odwracamy kota
ogonem?” poprowadził ks. Grzegorz Olek, duchowny pracujący
w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Jeżeli zafrapował
Cię ten tytuł i to, co się za nim kryje, zapraszam do odsłuchania
wykładu na stronie www.dlaTego.org i fb (warto zresztą wysłuchać wszystkich wykładów). Kolejny temat brzmiał prowokacyjnie (lub marketingowo?): „50 twarzy chrześcijanina” i poruszał
problem relacji damsko-męskich, a przygotował go w bardzo ciekawy i przykuwający uwagę słuchaczy sposób ks. Tymoteusz Bujok z Gliwic, wikariusz tamtejszej parafii, zarazem też diecezjalny
duszpasterz młodzieży diecezji katowickiej.
Po przerwie obiadowej miał miejsce blok kolejnych dwóch
wykładów, zarówno ciekawych, jak i dynamicznych (nie obyło się
bez „sucharów”) w przekazie i treści. Ks. Łukasz Stachelek z Goleszowa poruszył temat „Jak daleko nie jest za daleko” w kontekście: chrześcijanin a alkohol, narkotyki, nikotyna itd. Jedynym
mówcą „nie z branży” był biznesmen, znany mówca motywacyjny
Aleksander Macha z Gliwic, który skonfrontował nas na koniec
z tematem „Tożsamość”, zadając pytanie: czy przyjęłaś/przyjąłeś
już tożsamość od Chrystusa, bo tylko ta tożsamość definiuje to,

kim jesteś i co robisz w życiu. Finałem Konferencji Młodych, jak
co roku, był wieczorny koncert uwielbienia, który w tym roku
poprowadził zespół Centrum Misji i Ewangelizacji (CME). Słowo
ewangelizacyjnego przesłania wypowiedział ks. Andrzej Wójcik,
gliwicki proboszcz.
Koncert zgromadził ponad 150 osób (w sali COK „Dom Narodowy” to maksimum!), a w całej konferencji wzięło udział blisko
170 młodych ludzi! Bóg podarował nam dobry duchowy czas,
świetnych mówców, wspaniałych uczestników, słoneczną pogodę, świetne zespoły muzyczne oraz zaangażowaną w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji młodzież z parafii Dzięgielów. Dziękujemy Wam wszystkim za błogosławiony czas, podczas
którego odczuwaliśmy działanie Ducha Świętego w Kościele. Tą
konferencją chcieliśmy też wyrazić wdzięczność Panu Kościoła,
Jezusowi Chrystusowi, za 500 lat Reformacji. Oby nasz kościół
przez młodych ludzi mógł być kościołem żywym, biblijnym i składającym mocne świadectwo duchowej odnowy – reformacji serc
– której wciąż potrzebuje człowiek żyjący w XXI wieku. Zapraszamy na kolejną Konferencję Młodych za rok!
Uczestnik

Powołane
W Poniedziałek Wielkanocny w kościele „Eben-Ezer“ w Dzięgielowie odbyła się popołudniowa Diecezjalna Ewangelizacja
Wielkanocna. Prowadził ją miejscowy proboszcz,
a zarazem duszpasterz diakonatu oraz wicedyrektor domów opieki ks. Marek Londzin. Słowo Boże
zwiastował ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa.
W ewangelizacji wzięli udział mieszkańcy Dzięgielowa, okolicznych miejscowości oraz grupa
byłych parafian ks. Bogdana, którzy przyjechali
z Węgrowa. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły występy chóru młodzieżowego z Hażlacha
pod dyr. Mateusza Sitka, przy akompaniamencie
ks. Marcina Podżorskiego.
Podczas ewangelizacji miała miejsce promocja albumu pt. „Powołane”, wydanego przez
Wydawnictwo „Warto“ zawierającego ponad 50
świadectw i życiorysów sióstr diakonis Diakonatu
„Eben-Ezer” w Dzięgielowie, pełniących swą służbę w okresie po II wojnie światowej, aż po dziś
dzień. Praca powstała dzięki inicjatywie Ewy Piskorczyk zd. Klus, która spisała, lub zainspirowała
diakonise do spisania wspomnień, świadectwa służby. Życiorysy
pozostałych sióstr opracował ks. Emil Gajdacz. Całość opatrzona
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jest bogatym materiałem zdjęciowym od roku 1926 do współczesności, co nadaje pozycji szczególną wartość historyczną i wspomnieniową. Dodatkowo do każdego albumu
dołączona jest płyta DVD z nagraniem pieśni
w wykonaniu chórku sióstr diakonis (nagrania dokonał obecny na ewangelizacji diakon
Emil Kroczek ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Zaolziu
w Republice Czeskiej). Album jest do nabycia
w księgarni „Warto” w Cieszynie, w Diakonacie „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, a także w parafiach.
Spotkanie zakończyło się zaproszeniem
przez ks. Marcina Podżorskiego do wzięcia
udziału w Ewangelickich Dniach Kościoła (1518 czerwca) i modlitwami m.in. za chrześcijan
cierpiących i prześladowanych w różnych częściach świata, za ofiary niedawnych ataków
terrorystycznych oraz tych, którzy służą pomocą najbardziej potrzebującym. Ofiara zebrana podczas spotkania została przeznaczona na cele misji zagranicznej w Asuanie/Egipt, w ramach służby
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
(jak)
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Dni Strażaka
29 kwietnia w Lesznej Górnej odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka.
Punktualnie o godzinie 14 zawyła syrena na strażnicy OSP
w Lesznej Górnej. Wśród przybyłych strażaków została wyznaczona delegacja zarządu, która udała się na cmentarz komunalny, aby oddać hołd zmarłym kolegom z jednostki – zapalono
znicze na ich grobach. Następnie wszyscy obecni druhowie
przeszli spod remizy do kościoła katolickiego pw. św. Marcina
na ekumeniczne nabożeństwo.
Na uroczystości przybyli mieszkańcy Lesznej Górnej, pobliskich wiosek, w tym dh Kazimierz Lipka z czeskiej jednostki SDH
Dolni Listna oraz przedstawiciele stowarzyszeń z tej miejscowości. Wszyscy obecni goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek do Transgranicznego Centrum Szkolenia Strażaków
w Lesznej Górnej.
Zarząd OSP Leszna Górna składa serdecznie podziękowanie
wszystkim osobom za zaangażowanie i przygotowanie całej imprezy oraz przybyłym gościom za udział w uroczystościach.
Wszystkim druhom z jednostek naszej gminy, chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia wiele sukcesów i dalszego utrzymywania tradycji. - Zarząd OSP Leszna Górna

W sobotę 6 maja w Kisielowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Tradycja obchodzenia tego święta ma
już w Kisielowie 23-letnią historię. Przybyli mieszkańcy oraz
zaproszeni goście zebrali się przed remizą strażacką.
Tuż przed godz. 15.00 nastąpił przemarsz strażaków oraz

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do kościoła ewangelickiego, gdzie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne prowadzone
przez ks. Łukasza Stachelka. Kazanie wygłosił ks. Wiesław Kondziołka, a całe uroczystości uświetnił chór „Cantus” z Goleszowa.
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się pod strażnicę, gdzie wykonano wspólną fotografię oraz zaproszono na
poczęstunek. Wszystkich zgromadzonych przywitał dh prezes
Andrzej Banot, który podziękował wszystkim za przybycie oraz
obdarzonie strażaków zaufaniem. Następnie głos zabrała Zastępca Wójta Gminy Goleszów Grażyna Porębska - Jochacy
i Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki,
który był pod wrażeniem wieloletniej tradycji obchodzenia
święta Św. Floriana w Kisielowie.
Zarząd OSP Kisielów składa serdecznie podziękowania
wszystkim osobom za zaangażowanie i przygotowanie całej
imprezy oraz przybyłym gościom za udział w uroczystościach.
Wszystkim druhom z jednostek naszej gminy, chcielibyśmy
złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta.
Zarząd OSP Kisielów

XIII Gminny Konkurs Matematyczno - Ekologiczny rozstrzygnięty
21 kwietnia 2017 r. w SP Cisownica odbył się XIII Gminny
Konkurs Matematyczno – Ekologiczny. Organizatorem konkursu
była Szkoła Podstawowa w Cisownicy. W konkursie wzięły udział
6-osobowe drużyny ze szkół naszej gminy.
Konkurs tradycyjnie składał się z trzech etapów:
- I etap odbywał się w macierzystej szkole i polegał na przygotowaniu plakatu - „Naj w przyrodzie”,
- II etap polegał na rozwiązaniu testu ekologicznego, w którym
drużyna musiała wykazać się podstawową wiedzą w zakresie ekologii, jak i ochrony przyrody w naszej gminie oraz powiecie,
- III etap - podczas którego reprezentanci poszczególnych klas
rozwiązywali zadania matematyczne o treściach ekologicznych.
Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy uczestnicy obejrzeli
przedstawienie dotyczące zasad zdrowego trybu życia i odżywiania, przygotowane przez członków kółka przyrodniczego z SP Ci-
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sownica, pod kierunkiem Małgorzaty Czyż.
Zmagania konkursowe zakończyły się zwycięstwem drużyny
z SP Cisownica, II miejsce zajęła drużyna z SP Dzięgielów, a trzecie
z SP Goleszów.
Reprezentacje poszczególnych drużyn otrzymały nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy w Goleszowie. Słodki poczęstunek dla uczestników konkursu przygotowała Rada Rodziców działająca przy SP Cisownica.
W imieniu organizatorów chciałabym serdecznie podziękować opiekunom wszystkich drużyn za przygotowanie swoich
podopiecznych do konkursu. Dziękuję również Urzędowi Gminy
w Goleszowie za pomoc finansową oraz Radzie Rodziców przy SP
Cisownica za słodki poczęstunek.

Opiekun konkursu: Beata Pieńkowska
Panorama Goleszowska - maj 2017

W krainie bajek, baśni i legend...
Pod takim tytułem odbył się turniej wiedzy o bajkach, zorganizowany przez Oddział Przedszkolny w Bażanowicach. Konkurs skierowany był do dzieci uczęszczających do Przedszkola
Publicznego w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi
w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie.
W bajkowych zmaganiach poszczególne oddziały reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły 5- i 6-latków:
Sąsiedzi z Goleszowa, Krasnoludki z Dzięgielowa, Smerfy
z Cisownicy oraz Złote rybki z Bażanowic. Przedszkolaki wzięły
udział w licznych i niełatwych konkurencjach. Podczas rozwiązywania poszczególnych zadań wykazały się imponującą znajomością bajek klasycznych, współczesnych oraz legend. Nad
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Halina Szczypior, Magdalena Brudny, Krystyna Pinkas
i Aleksandra Wrońska–Żelazna.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Jan Rudziński, Maja Spyrka, Mateusz Dziubek
(Przedszkole w Dzięgielowie)
II miejsce: Nina Chwastek, Michalina Gazurek, Wiktoria
Belka (Przedszkole w Goleszowie)
III miejsce: Malwina Wnętrzak, Julia Szwed, Wiktor Adamczyk (Przedszkole w Cisownicy)
IV miejsce: Julia Jaworska, Wiktoria Nowak, Nikodem Wilczęga (Przedszkole w Bażanowicach)
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczystość uświetniły występy
bażanowickich przedszkolaków, a po rozstrzygnięciu konkursu
organizatorki zaprosiły gości na słodki poczęstunek.
Tekst i foto: Anna Gańczarczyk

Dzień książki w SP Goleszów
„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela. Kto ją lubi - doradcę
ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę
nudów odpędza, osładza cierpkości”.
23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To ustanowione w 1995 r. przez UNESCO doroczne święto
ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę
własności intelektualnej prawem autorskim.
Z tej okazji w bibliotece
szkolnej odbyły się zajęcia
dla klas 4-6, które prowadziła Agnieszka Sztwiertnia.
Podczas lekcji bibliotecznych
uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą historii tego święta. Dowiedzieli się, dlaczego warto
czytać książki, co oznacza
termin „prawo autorskie”.
Obejrzeli także krótkie przedstawienie promujące czytelnictwo. Ponadto dzieci wzięły udział w zabawach i konkursach drużynowych.

Panorama Goleszowska - maj 2017

Uczniowie mieli za zadanie:
- ułożyć puzzle (postać z lektury), podać tytuł książki i autora;
- napisać z jakich lektur pochodzą czytane przez bibliotekarza cytaty;
- odszukać hasła (beletrystyka, obwoluta, skrypt) w Słowniku języka polskiego;
- odnaleźć w książce zaszyfrowane wyrazy i ułożyć
z nich zdanie.
Rywalizacja była zaciekła,
bowiem na zwycięską drużynę czekała niespodzianka.
Wiele radości i uśmiechu
sprawiła wszystkim zabawa „czarodziejski worek”,
podczas której uczniowie
losowali rekwizyty i musieli powiedzieć z jaką książką
im się kojarzy. Podczas zajęć
uczniom towarzyszył Gandalf – bohater z książki „Hobbit”, który opowiadał o rekordach
Guinessa dotyczących książek.
(spgol)

13

Kiermasz Wielkanocny
9 kwietnia Koło Gospodyń Wiejskich w Kozakowicach zorganizowało, jak co roku, tradycyjny kiermasz wielkanocny, na
którym można było zakupić wiele świątecznych smakołyków,
takich jak żurek, flaczki, placki, golonko, pierogi, kołacze, murzyny, różnego rodzaju ciasteczka. Kupić można było również
różnego rodzaju dekoracje i biżuterię. Kiermasz odwiedziło
mnóstwo zainteresowanych, którym dziękujemy i zapraszamy
za rok.
Anastazja Tomica

Dzień Dziecka nad „TON-em”
Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego
„TON” w Goleszowie informuje,
że w dniu

28 maja br w godz. od 1500 do 1700
na terenie łowiska „ton” w Goleszowie
przeprowadzone zostaną

„XVII Dziecięco - Młodzieżowe
Zawody Wędkarskie”
z okazji Dnia Dziecka.

Zawody przeprowadzone zostaną w dwóch grupach
wiekowych:
do 12 lat, oraz od 13 do 16 lat.

Chętni do wzięcia udziału w zawodach zgłoszą się wraz z opiekunami w dniu zawodów o godz. 1400 na terenie łowiska celem
dokonania zgłoszenia do zawodów. Uczestnicy winni we własnym
zakresie zaopatrzyć się w sprzęt wędkarski
Dla uczestników zawodów i ich pasjonatów przygotowane zostaną
punkty gastronomiczne.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Zaprasza Zarząd Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego „TON” w
Goleszowie informuje, że w dniu

24 czerwca br w godz. od 1600 do 1900
na terenie łowiska „ton” w Goleszowie
przeprowadzone zostaną

„XVIII- Świętojańskie Zawody
Wędkarskie Par Mieszanych”
Zapraszamy pary małżeńskie, narzeczeńskie itp.
Mile widziane matki, żony i ..........

wpisowe 40,- od pary
Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmują członkowie
Zarządu TW „TON” w dniach od 19 – 22.06.2017r.
w godz. od 1800 – 2000 na terenie tonu /Rybaczówka/

Uczestnicy winni we własnym zakresie zaopatrzyć się
w sprzęt wędkarski
Zbiórka w dniu zawodów o godz. 1500
Zaprasza Zarząd TW „TON”

Zarząd TW „TON” informuje, że w dniu

08 lipca br. /sobota/
00
00
w godz. od 16 do 19
przeprowadzone zostaną
na akwenie wodnym „ton” w Goleszowie

„XXVI- Gminne Drużynowe Zawody
Wędkarskie”
Wpisowe od drużyny (3 osobowej) 75 zł.
Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmują członkowie
Zarządu TW „TON” w dniach od 03.07. – 06.07.2017r.
w godz.od 1800 – 2000 na terenie tonu /rybaczówka/
Zbiórka w dniu zawodów o godz. 1500

UWAGA: w drużynie 3-osobowej minimum 2
zawodników musi być mieszkańcami gminy
Goleszów, lub członkami TW „TON”.
Zaprasza Prezes TW „TON”
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Sukces Sabiny Polok z Bażanowic
25 marca w siedzibie OSP Dębowiec odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem
turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie oraz Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie. Coroczny turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalistów oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie,
którzy w swoich kategoriach szkolnych wygrali eliminacje
na szczeblu gminnym. Do zmagań na szczeblu powiatowym
przystąpiło 33 uczniów reprezentujących następujące gminy: Goleszów, Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Hażlach,
Istebna, Strumień, Skoczów, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice.
Turniejowe zmagania składały się z trzech etapów: testu
pisemnego, sprawdzianu wiedzy praktycznej oraz egzaminu ustnego z pełnego zakresu
wiedzy
przeciwpożarowej.
Zmagania uczestników oceniało specjalnie powołane jury,
któremu przewodniczył kpt.
Marek Szalbot z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.
Po części pisemnej turnieju
do finału zakwalifikowano po 3
uczestników z największą ilością zdobytych punktów w każdej kategorii (w grupie szkół
podstawowych 4, ponieważ
trzy osoby zajęły ex aequo drugie miejsce, uzyskując tę samą
liczbę punktów). Kwalifikację
do ścisłego finału uzyskali:

Sabina Polok jest mieszkanką Bażanowic, uczennicą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
oraz członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach. Nad jej przygotowaniem do turnieju czuwał dh Andrzej Haratyk.
Laureatki eliminacji szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobyły prawo do reprezentowania powiatu cieszyńskiego w eliminacjach na
szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i na których dobrze nasz
powiat reprezentowała Sabina.
Po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu finalistom dyplomów oraz nagród gratulacje zarówno zwy-

Szkoła Podstawowa
Sara Heczko – Cieszyn (25
pkt.), Kinga Legierska – IstebSabina Polok ze swoim opiekunem Andrzejem Haratykiem
na (22 pkt.), Marzena Greń –
Brenna (22 pkt), Natalia Troszok – Wisła (22 pkt.);
ciężczyniom, jak i wszystkim uczestnikom eliminacji złożył Starosta Cieszyński Janusz Król. Z kolei Prezes Zarządu
Gimnazjum
Małgorzata Legierska – Istebna (24 pkt.), Łukasz Cieślar Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie Rafał Glajcar
skierował słowa podziękowania do instytucji i osób, które
– Wisła (23 pkt), Paweł Porębski – Ustroń (22 pkt);
wsparły finansowo, rzeczowo i organizacyjnie całe przedsięwzięcie. Wśród nich wymienił m.in.: Wójta Gminy DęSzkoła ponadgimnazjalna
Sabina Polok – Goleszów (26 pkt.), Agnieszka Legierska bowiec Tomasza Brannego, Starostę Cieszyńskiego Janusza
Króla, Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie bryg.
– Istebna (23 pkt.), Mateusz Lebioda – Skoczów (21 pkt.).
W konkurencjach finałowych najlepsze wyniki uzyska- Damiana Legierskiego, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
ły: Sara Heczko (35 pkt) w kategorii uczniów szkół pod- w Dębowcu i Zarząd OSP Dębowiec.
stawowych, Małgorzata Legierska (39 pkt.) w kategorii
Serdecznie gratulujemy Sabinie Polok i Andrzejowi Hauczniów gimnazjum oraz mieszkanka naszej gminy - Sabina
Polok (37 pkt.) w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjal- ratykowi.
OSP Bażanowice
nych.
Panorama Goleszowska - maj 2017
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Miłosne perypetie w GOK
18 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie odbył się spektakl teatralny BOEING
BOEING, autorstwa Marca Camolettiego. Ponad 150
osób obejrzało występ Zespołu teatralnego im. Jerzego
Cienciały Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego z Wędryni, w reżyserii Janusza Ondraszka. Polscy aktorzy w sposób humorystyczny opowiedzieli o perypetiach dwóch mężczyzn, gosposi oraz
trzech stewardess, których połączył wątek miłosny…
Bardzo fajne przedstawienie, dużo śmiechu. Warto było
przyjść na spektakl, polecam każdemu – mówi jeden
z uczestników.
Aktorów i goleszowskich widzów przywitał wójt
Krzysztof Glajcar, który po zakończeniu spektaklu wręczył aktorkom kwiaty oraz podziękował zespołowi teatralnemu za
prawie 3 godziny dobrej zabawy.
Zespół wystąpił w składzie: Marian Szotkowski (Maks), Jakub Kluz (Paweł), Aneta Biłko-Gazur (Jola), Weronika Zemene
(Janet), Beata Peprnik (Johanna), Janusz Odnraszek (Nadja).

Nad techniczną całością czuwali: Alexandra Macura (sufler),
Czesław Branny (muzyka), Mariusz Czader (światło), Janusz
Ondraszek (scena).
Organizatorem wydarzenia była Gmina Goleszów. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl
Tomasz Lenkiewicz

Pedagog z pasją
21 marca 2017 r. w Klubie Literackim „Nadolzie”, który jest
jednym z kół działającym przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Cieszynie, miało miejsce niezwykłe spotkanie, bowiem jego
gościem była członkini „Nadolzia” – wyjątkowa cisowianka, Teresa Waszut.

Teresa Waszut jest Honorowym Członkiem Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej, laureatką Srebrnej Cieszynianki i członkiem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Jest również autorką kilku
tomików: „Ojcowski dom”, „Mała Ojczyzna”, „Wiosko moja”. Jej
wiersze znajdują się także w wielu antologiach, wydanych przez
Nauczycielski Klub Literacki w Katowicach.
Tym razem ukazanie się tomiku pt. „Cisownickie rymy” stało się okazją, by ich współautorka - Teresa Waszut, przedstawiła
przyjaciołom z klubu oraz zaproszonym gościom swój jakże bogaty literacki dorobek. Wierszom towarzyszyły snute przez Panią
Terenię prawdziwe życiowe historie, liczne anegdotki związane
z pracą nauczycielki i jej wychowankami.
Gratuluję Pani Teresie, życząc dużo zdrowia, energii i jeszcze
wielu pięknych wierszy.
Jolanta Skóra – prezes KL „Nadolzie”

Dzień poezji
Z okazji Światowego Dnia Poezji przypadającego w dniu 21
marca, bieżący rok ogłoszony został rokiem Josepha Conrada
Korzeniowskiego - wielkiego Polaka, patrioty i literata zmarłego na Kresach Wschodnich w 1924 r.
Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Autorów
Polskich z Żyrardowa, bielsko-bialski klub (z siedzibą w Pisarzowicach) pojechał na dwa dni do Warszawy, gdzie zaprezentował
twórczość poetycką i artystyczną swoich członków.
W spotkaniu udział wzięli nasi, lokalni artyści: Jolanta Skóra
z Górek Wielkich Prezes Klubu Literackiego ,,Nadolzie”, Elżbieta
Barańska z Zebrzydowic, Stanisław Malinowski z Cieszyna, Andrzej Macura z Dzięgielowa, Krystyna i Paweł Małysz z Goleszowa
oraz Marcin Szymonek z Chybia.
W trakcie wizyty w Warszawie nasza delegacja wzięła udział
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w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim. Miło nam poinformować, że wyróżnienie za wiersz „Portret młodej kobiety z Fajum”
otrzymał Stanisław Malinowski. Laureatowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Paweł Małysz
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Walne Zebranie Sprawozdawcze
Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej
Z powodu braku możliwości wynajęcia sali na wcześniejszy
termin, Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Goleszowskiej przeprowadzono w tym roku dopiero 23 marca. Zebranie zagaił Prezes Towarzystwa Leszek Tyrna, który przywitał
obecnych, wśród których znalazła się dwuosobowa delegacja
z bratniej organizacji „Zahradkorzy”z miejscowości Niebora
w Republice Czeskiej. Prezes w swoim sprawozdaniu wymienił ważniejsze wydarzenia ubiegłego roku, w którym m. in.
przeprowadzono 12 zebrań w tym dwa połączone z wyjazdem do Pszczelego Miasteczka w Lesznej, oraz zimą na kulig
do Ustronia Dobki; zorganizowane i przeprowadzone przez
Albina Klimczaka cztery wycieczki autokarowe w tym jedna
do Republiki Czeskiej; na zakończenie roku wszyscy członkowie spotkali się na Wigilijce aby przełamać się opłatkiem
i złożyć sobie wzajemnie życzenia.
Następnym punktem zebrania były sprawozdania poszczególnych sekcji, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła
wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. Wniosek przegłosowano jednogłośnie. W ramach dyskusji Adam Krzywoń
omówił działania proekologiczne dotyczące upraw ogrodniczych, które były każdorazowo omawiane na zebraniach sekcji Goleszów. Ponadto umożliwił nabycie nawozów i środków
do ekologicznych upraw. Przewodniczący Zahradników, podziękował za zaproszenie i podkreślił radość ze współpracy
na niwie ogrodniczej, życzył również wszystkim pomyślności
w działalności jak i życiu osobistym, zapraszając jednocześnie
naszych przedstawicieli na ich zebranie sprawozdawcze. Je-

den z wniosków Prezesa Leszka Tyrny dotyczył podjęcia starań
przez TMZG o przyznanie Lauru „Złotej Cieszynianki” dla Pana
Pawła Stanieczka jako uznanie jego wielkich wieloletnich zasług na niwie działalności społecznej. Wniosek ten został przyjęty przez zgromadzonych z wielkim aplauzem, Po zakończeniu
części oficjalnej podano ciastka i kawę, a w czasie spożywania
na ekranie oglądano zdjęcia z podróży Państwa Macurów do
dalekiej Malezji. Prezes serdecznie podziękował sekcji Równia
za zorganizowanie poczęstunku oraz pokazu slajdów.
Albin Klimczak

Po sadzonki – ozdobę ogrodów naszej gminy
W sobotni poranek 29 kwietnia, na parkingu goleszowskiego Domu Kultury, jakby z niecierpliwością oczekiwał na
goleszowskich ogrodników, luksusowy autokar pana Jurka Cieślara, aby rozpocząć kolejną wycieczkę. Po sprawdzeniu listy
obecności i tradycyjnym
odśpiewaniu pieśni „Pod
Twą obronę”, pomimo
zabetonowanego
nieba
chmurami, pełni nadziei
z uśmiechem jedziemy
do Dankowic, ogrodnictwa państwa Milczyńskich
gdzie wita nas ciekawa
budowla pawilonu handlowego o dachu pokrytym roślinnością. Najpierw
zwiedzamy uprawy wybierając najciekawsze odmiany, takie które jeszcze nie
doznały zaszczytu zagoszczenia w naszych ogrodach, a na pewno dodają
im jeszcze większej krasy. W dalszą drogę udajemy się do Wilamowic gdzie Pan inż. Mleczko słynie z ekologicznych upraw roślin leczniczych. Po wysłuchaniu prelekcji mówiącej o sposobach walki z chorobami za pomocą roślin dokonujemy zakupu
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sadzonek roślin ozdobnych jak i leczniczych. Zakupy ładujemy
do obszernych bagażników w autokarze. W czasie tej czynności zdarzyła się humorystyczna scenka. Kierowca z kokpitu
za pomocą przycisku steruje zamykaniem klap bagażników.
Nagle słychać jakieś nawoływania z wnętrza bagażnika, to jedna z uczestniczek
poprawiając ułożenie zakupionych roślin nie zdążyła
wyjść przed ich zamknięciem. To zdarzenie rozweseliło nie tylko uczestników
ale i niebo które krusząc
wiszący bton robi miejsce
na pojawiające się promyki
słońca przez co odczuwamy
znaczny wzrost temperatury otoczenia. Aby jeszcze
bardziej się rozgrzać i nabrać sił do dalszego zwiedzania udajemy się do Pisarzowic, gdzie obok siebie
po drugiej stronie ulicy znajdują się dwa duże gospodarstwa
ogrodnicze - Pana Kubiczka oraz Pana Pudełek, gdzie znajduje
się również kawiarenka zaopatrzona w smaczne ciastka deserowe i pasujące do nich różne rodzaje kawy lub herbaty. Po-
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silając się smakołykami odpoczywamy aby nabrać ochoty do
dalszych zakupów. Nie zwracając uwagi na topniejący portfel
wypełniamy bagażniki naszego autokaru do granic wytrzymałości. Ostatnim punktem naszej wyprawy jest Wystawa i Targi Ogrodnicze organizowane na terenach Technikum Ogrodniczego w Bielsku – Białej. Tam tanie bilety wymieniamy na
rzeczowe fanty i odkrywamy wiele jeszcze nam nie znanych
eksponatów i roślin. W plenerowej kawiarence konsumujemy niewielki posiłek, gasimy pragnienie i ruszamy w drogę do
domu licząc na to, że jeszcze dzisiaj uda nam się zakupowe
zdobycze umieścić w naszych ogrodach.
Albin Klimczak

Projekt „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic” połączy Goleszów i Wędrynię
W kwietniu br. Gmina Goleszów i partnerska Gmina Wędrynia przystąpiły do realizacji projektu pod nazwą „Przyroda nie zna
granic / Příroda nezná hranic”. Jest on objęty współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Głównym celem projektu jest przyrodniczo-turystyczny
i gospodarczy rozwój gmin partnerskich, rozszerzenie współpracy
partnerskiej oraz lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych
i turystycznych obszaru pogranicza poprzez utworzenie nowej,
wspólnej oferty turystycznej.
Zakres projektu obejmuje między innymi:
- wyznaczenie ścieżki przyrodniczej na odcinku Goleszów – Wędrynia (łącznie ok. 15 km),
- wydanie wspólnej, dwujęzycznej książki i ulotki „Przyroda nie
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zna granic / Příroda nezná hranic”,
- ustawienie 15 dwujęzycznych tablic informacyjnych opisujących
między innymi dziedzictwo przyrodnicze i religijne obu gmin,
- wykonanie miejsc postojowych w Lesznej Górnej ułatwiających
dostęp do dziedzictwa opisywanego w projekcie,
- odnowienie miejsca kultu religijnego - renowacja krzyża na granicy polsko – czeskiej,
- wykonanie na granicy polsko - czeskiej miejsca wspólnych spotkań i odpoczynku.
Całkowita wartość projektu wynosi 59 265,00 euro, w tym
wartość części projektu realizowanego przez Gminę Goleszów
– 30 167,60 euro, zaś przez Gminę Wędrynia – 29 097,40 euro.
Polska część projektu dofinansowana będzie w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 5 % z budżetu państwa.
Planowany termin zakończenia projektu: październik 2017 r.
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Goleszowianie na festiwalu w Maroku
Festiwal Nomadów w Mhamid w Maroku, czyli muzyka, sztuka, dziedzictwo kulturalne Nomadów z Sahary, konferencje, spotkania z dziennikarzami i… niespodzianka! Po raz pierwszy w tym
tyglu wydarzeń z kręgu kultury marokańskiej pojawiły się polskie
akcenty!
Z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polsko – Marokańskiej „Africae Deserta Project” z Goleszowa w 14 edycji Festival
Des Nomades wzięły udział polskie zespoły: Dikanda, Magda Navarrete i Andrzej Lewocki oraz „DudySkrzypce” wraz z uczennicami Fundacji Braci Golec – Martyną i Kamilą Pońc – mieszkankami
naszej gminy.
Od początku festiwal odbywa się w małej miejscowości pod
nazwą Mhamid. Wioska jest położona u wrót Sahary. W czasie
obchodów święta Nomadów miejsce to tętni życiem. Na ulicach
można spotkać mnóstwo gości z Europy, zwłaszcza z Francji, Anglii, Holandii, jak również z Polski. Wydarzenie jest bardzo różnorodne. Motywem przewodnim jest oczywiście muzyka, ale
zaproszeni artyści prezentują również taniec, rękodzieło, poezję, kuchnię marokańską. Wszystko po to, żeby zaprezentować
bogatą kulturę ludów nomadycznych z Sahary, z całej Afryki jak
również innych zakątków świata. Podczas festiwalu można wziąć
udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, wystawach stałych i okazjonalnych.
Podczas tegorocznej edycji (16-18 marca) można było zobaczyć kilkanaście koncertów, które odbyły się na otwartej scenie.
Wstęp na wszystkie wydarzenia każdego roku jest bezpłatny.
Wśród gości zagranicznych w tym roku znaleźli się: gitarzysta Touareg Niger Bombino, muzycy z Mali Touareg, Terakaft; oraz trzy
polskie grupy. Energetyczną muzykę bałkańską zaprezentowała
Dikanda, tradycyjną ludową muzykę góralską przedstawił zespół
„DudySkrzypce”, a śpiew i taniec flamenco Magda Navarrete
i Andrzej Lewocki. Maroko reprezentowała legendarna grupa
Nass El Ghiwane, nowa gwiazda muzyki Gnawa, Medhi Nassouli,
diva Saida Charaf, Mohamed Jbara i tradycyjny zespół taneczny
Ahwach Ouarzazate.
Polscy muzycy zrobili na marokańskiej publiczności ogromne wrażenie. Występ Dikandy, a zwłaszcza charyzma i sceniczna
werwa wokalistki Ani Witczak – Czerniawskiej były dla widzów
i słuchaczy prawdziwym olśnieniem. „Dudy Skrzypce”, czyli Marta Matuszna – Wejchenig oraz Rafał Bałaś - instruktorzy Fundacji
Braci Golec wraz z Martyną i Kamilą Pońc z kolei zaprezentowali
tradycyjne pieśni góralskie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Ich
występ również bardzo spodobał się gościom festiwalu, którzy po
koncercie podkreślali, że pierwszy raz w życiu
widzieli tak barwne stroje tradycyjne. Dla
Magdy Navarrete i Andrzeja Lewockiego organizatorzy zaplanowali wyjątkową rolę podczas festiwalu. Polscy artyści zostali zaproszeni do występu podczas oficjalnego otwarcia
Festival des Nomades oraz do występu na
głównej scenie przed gwiazdą muzyki marokańskiej Bombino. Niewątpliwie był to dla
muzyków flamenco zaszczyt. W zamian za
taką nobilitację ich osiągnięć tancerka Magda Navarrete w ostatni dzień festiwalu dała
na scenie popis swojego kunsztu wokalnego
i tanecznego mistrzostwa. Publiczność była
oszołomiona jej występem.
Niespodzianką dla tysięcy osób, które
przyjechały na festiwal z różnych stron świata
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były warsztaty kuchni góralskiej zorganizowane przez goleszowskie stowarzyszenie. Wspólne gotowanie odbyło się na polskim
stoisku promocyjnym. Można tam było skosztować tradycyjnych
polskich placków z blachy. Śmiało można powiedzieć, że polskie
specjały rozchodziły się jak świeże bułeczki!
Dodatkową atrakcją było podczas festiwalu było zaproszenie na scenę marokańskiego zespołu Chigaga Group przez każdą
z polskich grup. W ten sposób wspólne granie i muzykowanie polskich i marokańskich artystów przeniosło się na kontynent afrykański. Warto przypomnieć, że do tej pory Dikanda, Magda Navarrete, Dudy Skrzypce oraz Martyna i Kamila Pońc miały okazję
wielokrotnie tworzyć muzyczne fuzje na terenie Polski podczas
festiwali i koncertów.
Wszystkie wydarzenia i występy zostały zarejestrowane przez
profesjonalnych operatorów filmowych, którzy wyruszyli z polską
grupą na Saharę. Wkrótce będzie można zobaczyć pełną relację
filmową z festiwalu autorstwa Elwiry Florek i Mateusza Jachyma.
Wyprawa polskich muzyków na Festiwal Nomadów do Maroka odbyła się w ramach realizacji projektu „Górale na Saharze &
Nomadzi w Beskidach”, którego autorkami są Aneta Okupska –
Pońc i Edyta Molęda ze Stowarzyszenia Współpracy Polsko – Marokańskiej. Od wielu lat w ramach działań stowarzyszenia organizują one koncerty, festiwale i mnóstwo wydarzeń kulturalnych,
podczas których promują rodzime tradycje Beskidu Żywieckiego
i Śląskiego oraz szeroko pojętej góralszczyzny, jak również kulturę,
sztukę i dziedzictwo Maroka.
W realizacji przedsięwzięcia dużą rolę odegrała pomoc udzielona przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Rabacie, gminę
Goleszów oraz przyjaciół i znajomych. Pomysłodawczynie pragną
serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli realizację projektu.
Udział polskich artystów w 14 edycji festiwalu zaowocował
ciekawą współpracą na przyszłość między Polską i Marokiem.
Stowarzyszenie Współpracy Polsko – Marokańskiej zostało zaproszone na kolejny festiwal do Maroka. Tym razem polscy muzycy
zostali zaproszeni do Tan Tan na festiwal muzyczny w maju oraz
na jesienny Festiwal Filmów Dokumentalnych do Zagory w południowym Maroku, którego patronem honorowym będzie Polska.
Oczywiście na przyszłorocznej – 15. edycji Festiwal Des Nomades
również polskich muzyków nie zabraknie. Organizatorzy Madeleine le Floc’h i Noureddine Bougrab oficjalnie zaprosili naszych
artystów do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu.

Uczestniczka festiwalu
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 4
W związku z planowaną reorganizacją Rady, na sesji
w dniu 26 listopada 1948 r. przygotowana została cała procedura związana z rozliczeniem dotychczasowego okresu pracy
Zarządu i wójta Gminy. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu
z poprzedniego posiedzenia, przewodniczący Prezydium Sosna zdał sprawozdanie z prac Prezydium, wójt Berek z działalności Zarządu, a przewodniczący Komisji Kontroli Społecznej,
Duława przekazał informacje z przeprowadzonych kontroli
w minionym okresie. Po tych formalnościach, przystąpiono
do zasadniczej „operacji”, która przewidziana była na tą sesję.
Dalsze prowadzenie przejął w swoje ręce przewodniczący PRN
w Cieszynie, Karol Jurecki. Odczytał nazwiska osób, które od
tego dnia nie będą już zasiadały w radzie oraz podziękował im
za dotychczasową pracę. Sprawa była już zawczasu przygotowana. Członkowie Zarządu Gminy na posiedzeniu w dniu 25
listopada zostali zapoznani z nazwiskami osób, które „złożą”
swoje mandaty. Wśród nich znaleźli się: Paweł Czudek, Ludwik
Kostka, Tadeusz Gałuszka, Fryderyk Walicki, Adam Cieślar, Jan
Szczuka, Jerzy Fober, Paweł Kowala i Paweł Heczko. Jurecki,
po odczytaniu tych nazwisk, przyjął od nowo wysuniętych
kandydatów, ślubowanie. W tej grupie znaleźli się: Józef Lanc,
Emilia Smugałowa, Jan Brudny, Paweł Gałuszka, Józef Cieślar, Jerzy Herda, Paweł Fober, Paweł Madzia i Ludwik Larysz.
W związku z tymi zmianami dokonano też zmiany w Zarządzie, Prezydium i niektórych komisjach Rady. Za wyjątkiem
Komisji Opieki Społecznej i Komisji Polubowno-Dyscyplinarnej. Tym razem do Zarządu weszli : wójt Paweł Berek, jego
z-ca Paweł Gibiec oraz członkowie – Paweł Gałuszka i Andrzej
Świder. W składzie prezydium znaleźli się natomiast : Jerzy
Sosna –jako przewodniczący, a ponadto - Paweł Cieślar, Paweł Łyżbicki, Jan Pasterny i Paweł Fober. Pomimo, że sołtys
Liboska uczestniczył w posiedzeniu Rady, nie wszedł do żadnej z nowo utworzonych komisji. Na posiedzeniu Zarządu 10
stycznia 1949 r. uchwalono m. in. wysokość płac dla robotników gminnych, umorzenie kilku osobom kar administracyjnych na skutek ich odwołań oraz zakup maszyny do pisania
za kwotę 80.000 zł. Na sesji 20.04.49 przyjęto przysięgę od
nowych członków rady, Jana Szczepańskiego i Pawła Niemca.
Na posiedzeniu zarządu w dniu 8.08.1949 r. w celu zastosowania oszczędności postanowiono zwolnić dotychczasową
pomocnicę przedszkola w Godziszowie Helenę Bujokównę.
Obowiązki te postanowiono przekazać dotychczasowej tercjance szkoły, Marii Krużołek. Natomiast na sesji 20.09.49 r.–
zaprzysiężenie kolejnego radnego z Lesznej Górnej – Alojzego
Sztefkę oraz podjęto rezolucję w sprawie utrzymania dotychczasowej Szkoły Rolniczej w Dzięgielowie.
Prawdopodobnie 27 listopada 1949 r. w Godziszowie zostaje utworzone Koło Gospodyń Wiejskich, liczy ono 9 członkiń. W tym gronie znalazły się: Elżbieta Bujok , Józefa Franek,
Maria Sikora, Zuzanna Krużołek (seniorka), Helena Lach, Zuzanna Niemiec, Emilia Cichy, Katarzyna Wisełka i Emilia Raszka. Pierwszą przewodniczącą zostaje Zuzanna Krużołek, która
funkcję ta sprawuje do roku 1959. Zaś na przełomie 1948/49
powstaje Koło Świetlicowe, które stanowi podwalinę pod tworzony Ludowy Zespół Sportowy, o czym miałem okazję pisać
w poprzednich rocznikach Panoramy Goleszowskiej. Powstanie LZS-u możemy szacować na drugą połowę 1949 r. W pierwszym z dostępnych protokołów, z dnia 27.11.1949 wynika, że
założycielami byli m. in. Jan Miech (junior), Bujok Paweł, Raszka Ludwik i Sikora. Pierwszym przewodniczącym tego Koła
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został Jan Miech (junior). To kolejne grupy osób, które wpisują
się w wir społecznikowski naszej, niewielkiej przecież miejscowości, bez których dzisiaj być może nie mielibyśmy tego, co
udało się nam dotychczas wypracować. Początek roku 1950 to
kolejne zmiany w ustawie o terenowych organach jednolitej
władzy państwowej. Zostają powołane Prezydia Rad, na czele
z przewodniczącym, zastępcami i sekretarzem. Ale, aby tego
było za mało, po przeprowadzonej konsultacji w dniu 6 grudnia 1950 r. z mieszkańcami Dolnych i Górnych Kozakowic, na
sesji styczniowej podjęta zostaje uchwała o utworzeniu jednej
gromady - Kozakowice. Na III sesji, w dniu 8 lutego 1950
r. przewodniczący Jerzy Sosna przyjął ślubowanie od nowo
„wybranych” radnych, Anny Molinowej i Zuzanny Krużołek
z Godziszowa. Na sesji tej m. in. przyjęto wykonanie budżetu
za rok 1949. Dochody wyniosły 13.174.000.00 zł, a wydatki
12.810.000,00 zł. Rada, na wniosek Komisji Kontroli Społecznej udzieliła Zarządowi Gminy absolutorium. Na kolejnej sesji
8 marca przyjęto ślubowanie od Stanisława Staszki. Na posiedzeniu Prezydium w dniu 15 lutego 1950 r. Przewodniczący
GRN Sosna poinformował zebranych o złożonej rezygnacji
Berka z posady wójta. Berek w dalszym ciągu jednak pozostaje radnym GRN. A, że niebawem miała nastąpić reorganizacja, należało zastanowić się nad wyborem przewodniczącego
Prezydium. To stanowisko miało zastąpić dotychczasowego
„wójta”. Sosna przedstawił do rozpatrzenia kilka kandydatur,
byli to - Jan Hławiczka, Józef Pilch, Jan Raszka i Paweł Gibiec.
Ale, nim ostatecznie wyłoniono przewodniczącego, to musiało upłynąć kilka miesięcy.
Na Prezydium 17 marca 1950 r. powołany został Komitet
Budowy Tablicy pamiątkowej ofiar terroru hitlerowskiego.
W jego składzie znaleźli się Paweł Łyżbicki, Jerzy Sosna, Paweł
Cieślar, Paweł Niemiec, Paweł Berek i Paweł Gibiec. Na kolejnej sesji 6 kwietnia przyjęto ślubowanie od Jana Gibca oraz
odmownie rozpatrzono wnioski OSP w Kozakowicach i Godziszowie o zwolnienie czynnych członków tych jednostek, z obowiązku pełnienia wart nocnych.
W końcu, na sesji w dniu 15 czerwca 1950 r. w obecności
24 radnych i licznie zgromadzonej publiczności na przewodniczącego Prezydium GRN został wybrany Paweł Berek. Jego
z-cą zostaje Helena Irecka, a sekretarzem Jan Czyż. (Widocznie
nie była to lekka praca, a mając za sobą kilkuletni okres wójtowania Berek pod koniec roku rezygnuje z tej „przyjemności”).
Nowym przewodniczącym Prezydium zostaje wybrany Franciszek Kacyrz. Z dniem 27 lutego 51 r. do składu Prezydium
zostają wybrani Paweł Cieślar i Paweł Larysz. ( Larysz jeszcze
nie wie co niedługo będzie go czekało?). Natomiast 20 lipca
z funkcji z-cy przewodniczącego Prezydium rezygnuje Helena
Irecka, a na jej miejsce zostaje wybrany Paweł Larysz.
Na przełomie 1951/52 na Gminie zostaje zatrudniony
w charakterze referenta podatkowego Paweł Gibiec ( późniejszy właściciel godziszowskiego młyna). Pierwszą informację
na ten temat odnajduję w Protokole nr IX/52 z posiedzenia
Prezydium, kiedy to referował wpływy II raty podatku gruntowego. W tym samym protokole znajduje się Uchwała Nr
21 informująca o terminarzu zebrań gromadzkich (wiejskich)
w sprawie wiosennej akcji siewnej oraz osoby, które będą referować to zagadnienie. W Godziszowie zostało to ustalone
na dzień 31 marca, a osobami odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenia zostali Liboska (prawdopodobnie sołtys) i Bortlik
(Franciszek nr 63). Z dniem 1 kwietnia do robót na drogach
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gminnych zostają zatrudnieni Jan Czyż z Godziszowa i Andrzej
Fiedor z Goleszowa (74). W tym czasie w gromadzie Godziszów też pojawiły się problemy z przyspieszonymi wyborami
sołtysa. Sprawa była omawiana na Prezydium w dniu 7 kwietnia. Nawet zaproponowano trzy kandydatury do objęcia tej
funkcji. Byli to Karol Josiek, Paweł Jucha i Adam Pszczółka.
To nie był jedyny problem, który przed sobą mieli włodarze Gminy. A właściwie można powiedzieć, że taka potrzeba
wpisywała się w codzienność jego życia. O wiele większym
problemem stał się wybór przewodniczącego Prezydium GRN.
CDN.
Źródła opracowania:
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w
Cieszynie - zbiory 14/102/55.64,111,124,125;
- materiały własne;
Opracował: Kazimierz Wisełka
Jan Miech (junior) s. Jana
i Anny zd. Danyś, ur. 12.09.1926
r., zm. 27.04.2015 r., zam. Godziszów nr 8 i 104 ; na przełomie
1948/49 jest członkiem założonego młodzieżowego Koła Świetlicowego w Godziszowie, które
stanowiło podwaliny pod utworzony w drugiej połowie 1949
r. Ludowy Zespół Sportowy, jest
jednym z założycieli tutejszego
LZS-u i zostaje jego pierwszym

przewodniczącym, w roku 1952 ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie, z nakazu pracy zdobywał praktyczne doświadczenia w rolnictwie z dala od rodzinnego domu, w latach 1952-58 w Zespole PGR Kruszyn jako młodszy i starszy
agronom, a następnie z-ca dyrektora; po czym w Inspektoracie PGR Lwówek Śląski jako z-ca dyrektora, w latach 195961 pracuje jako agronom w Powiatowym Związku Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych w Cieszynie, 1961-65 jako agronom
w Pow. Zw. Kółek Rolniczych w Cieszynie, w latach 1965-71
w Katowickim Przedsiębiorstwie Nasiennym „Centrala Nasienna” w Cieszynie jako dyrektor Oddziału, od roku 1972 do emerytury w 1991 r. w Państwowej Stadninie Koni w Pruchnej jako
dyrektor, członek Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu
Budowy Strażnicy w Godziszowie w latach 1998-2006.

Zuzanna Krużołek córka Andrzeja
Szalbot (Szalbót) z Wisły i Marii z domu
Zmożek z Godziszowa, ur. 21.01.1901
r. w Godziszowie pod nr 51, mieszkała pod nr 56, W latach 1949 – 1959
przewodnicząca KGW w Godziszowie,
radna GRN w Goleszowie w 2 kadencjach, w latach 1950-1958; członkini
Komisji Rolnej;

Pomogli rówieśnikom z Afryki
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Goleszowie odnieśli sukces
zajmując 1 i 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno –
Literackim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Tony
Halika w Warszawie na rzecz Fundacji Dzieci - Dzieciom.
Na konkurs do Warszawy napłynęło 221 prac z całej Polski.
Celem konkursu było stworzenie własnej, niepowtarzalnej książki
zawierającej np. rysunki, opowiadanie, a ocenie podlegała oryginalność ujęcia tematu; poprawność i bogactwo języka, bogactwo
ilustracji, zdjęć czy rysunków. Kilka zimowych i wczesnowiosennych tygodni pracy zostało docenione i nagrodzone.
Pod koniec marca ogłoszono wyniki. Miło nam poinformować, że 1 miejsce w kategorii grupowej zostało przyznane Zuzi
Kubicy, Julii Cieślar, Anastazji Suchy z klasy 1 za książkę pt. „Żyrafka”, wykonaną pod kierunkiem wychowawczyni Lucyny Gołyszny,
zaś 2 miejsce w kategorii indywidualnej za książkę pt. „Przykry
wypadek” zdobyła praca Amelii Sochy z klasy 3, wykonana pod
kierunkiem wychowawczyni świetlicy Agnieszki Gołyszny.
Najważniejszy jednak jest fakt, że książki te zostały zlicytowane w Warszawie na rzecz Fundacji Dzieci - Dzieciom w ramach
programu Kidongo - odkrywanie talentów dzieci mieszkających
w Afryce.
Kidongo to mała wioska w Tanzanii. Fundacja Dzieci – Dzieciom w różny sposób pomaga małym mieszkańcom afrykańskiej
wioski. Tak opisuje swoją działalność: „Dla 235 osobowej społeczności dzieci z wiejskiej szkoły podstawowej w Kidongo Cheusi
(Tanzania/Afryka) tworzymy program rozwoju talentów. Wszystkie dzieci – bez względu na miejsce zamieszkania i kolor skóry,
mają wielkie marzenia, ale nie wszystkie mają szansę na ich re-
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alizację. Rozwój talentów i marzeń dzieci z Kidongo utrudniony
jest przez brak wody do picia, brak światła w domu, brak pomocy
dydaktycznych w szkole i trudne sytuacje w rodzinie, spowodowane brakiem funduszy na edukacje dzieci. Jesteśmy przekonani,

że nasze działania w tym zakresie przyczynią się do rozwoju talentów dzieci, które uskrzydlone marzeniami wyjdą z małej wioski
ukrytej w buszu i będą czyniły wielkie dobro na całym świecie!”
– www.kidongo.pl
Cieszymy się, że właśnie w ten sposób mogliśmy pomóc małym mieszkańcom Kidongo.
(spgol)
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Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów
2 maja na kompleksie skoczni narciarskich w Wiśle Centrum odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Memoriał im. Leopolda i Władysława
Tajnerów”, z cyklu Nadzieje Beskidzkie, których organizatorem
był Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Prezes Polskiego
Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner i Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, w towarzystwie Prezesa Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzeja Wąsowicza oraz
Prezesa LKS Olimpia Goleszów Piotra Waszka.

SPORT

giej turze skoków z ulewnym deszczem.
Najlepsze miejsca w kategoriach, w których startowali zawodnicy z naszej gminy, wywalczyli:
Chłopcy 2009, 2008 - K=8
1. Tymoteusz Cieńciała (WWS Wisła w Wiśle)
2. Michał Obtułowicz (KS Evenement Zakopane)
3. Szymon Byrski (Ks Chochołów)
Najlepszy goleszowski zawodnik: 5 miejsce Marcin Waszek
Junior E (chłopcy 2007, 2006) - K=18
1. Daniel Skarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm)
2. Wiktor Szozda (WWS Wisła w Wiśle)
3. Antoni Orawski (LKS Olimpia Goleszów)
Junior D (chłopcy rocznik 2004, 2005) – K =36
1. Krenek Filip (TJ Rožnov pod Radhoštěm)
2. Marcin Wróbel (AZS Zakopane)
3. Wojciech Troszok (WWS Wisła w Wiśle)
Najlepszy goleszowski zawodnik: 5 miejsce Maciej Staszewski

Na trzech skoczniach narciarskich zmierzyło się łącznie
ponad 110 zawodników i zawodniczek, w różnych kategoriach
wiekowych. Skoczkowie reprezentowali kluby sportowe m.in.
z Wisły, Szczyrku, Zakopanego, Chochołowa, Zagórza, Bystrej,
Dąbrowy Górniczej, Łodzi, Rożnowa pod Radhosztem (Czechy)
i oczywiście z Goleszowa. Oprócz rywalizacji sportowej, skoczkowie rywalizujący na największej skoczni zmagali się w dru-

PIKNIK SPORTOWY GMINY GOLESZÓW
W sobotę 3 czerwca od godz. 14.00 na boisku sportowym
w Goleszowie (ul. Sportowa 2) odbędzie się coroczny Piknik
Sportowy Gminy Goleszów
Poniżej prezentujemy ramowy harmonogram imprezy.
12.00 – 13.30 Gminne Zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych
14.00 Uroczyste otwarcie pikniku
Konkurencje sportowo-rekreacyjne
14.30 – 16.00 Sadzenie ziemniaków (kl. I-III)
14.30 – 16.00 Tor przeszkód – unihokej (kl. IV-VI)
14.30 – 16.00 Biegi z taczkami (mężczyźni)
14.30 – 16.00 Rzuty mokrą szmatą (kobiety)
14.30 – 16.00 Rzuty do kosza (open)
16.30 – 18.00 Rowerowy tor przeszkód (gimnazjaliści)
16.30 – 18.00 Przeciąganie liny (mężczyźni)
16.30 – 18.00 Skoki na skakance (kobiety)
16.30 – 18.00 Rzuty ringo (open)
16.30 – 18.00 Rzuty kapeluszem (sołtysi/radni)
14.30 - 17.30 TURNIEJ MISTRZÓW.
Na Orliku zagrają najlepsze, ubiegłoroczne, amatorskie druży-
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Chłopcy OPEN - K=36
1. Maciej Dawidek (AZS Zakopane)
2. Robert Ryś (LKS Olimpia Goleszów)
3. Michał Martynek (LKS Olimpia Goleszów)
Na skoczków oraz kibiców czekało stoisko Olimpii w którym można było skosztować różnych smakołyków oraz napić
się kawy i herbaty. Szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach znajdą Państwo na www.goleszow.pl.
Organizatorzy
ny piłkarskie z terenu powiatu cieszyńskiego
17.45 – 18.45 MARATON ZUMBY
19.00 Ceremonia wręczenia nagród
Od godz. 19.30 LKS Goleszów serdecznie zaprasza na zabawę
taneczną
ATRAKCJE DLA DZIECI
15.00 – 18.00 BEZPŁATNE MALOWANIE TWARZY
16.00 – 17.00 BEZPŁATNA MINI DYSKOTEKA
Dmuchańce, gofry, lody
Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych konkurencjach sportowych Gmina Goleszów przygotowała dyplomy
i nagrody rzeczowe, zaś trzy najlepsze sołectwa otrzymają
puchary i nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy
Goleszów Krzysztofa Glajcara. Każdy ze startujących w zawodach uczestników otrzyma gorący posiłek oraz napój. Osoby
chcące spróbować swoich sił w zmaganiach sportowych prosimy o kontakt ze swoim sołtysem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
WSTĘP BEZPŁATNY!
Panorama Goleszowska - maj 2017

Grają na Orliku
Na przełomie kwietnia i maja rozpoczęła się kolejna edycja Goleszowskiej Ligi Piłkarskich Szóstek.
W tegorocznych rozgrywkach udział bierze 14 drużyn: Gold
Team Cieszyn, Trafin Oil Ustroń, Ognioodporni Ustroń, 4 Korony Cieszyn, Priner Team Cieszyn, FC Cisownica, Timber
Cieszyn, CDF Cieszyn, Nieckarz Team Międzyświeć, BeskidzkaPilka.pl Ustroń, Chrapiące Chrabąszcze Ustroń, FC Kurtis
Międzyświeć, Diverso Ustroń, Kozakowice.
Ponad 230 zawodników rywalizuje na sztucznej nawierzchni w Goleszowie. Mecze piłkarskie odbywają się w środy i czwartki na Orliku. Z wynikami i terminarzami spotkań
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można zapoznać się na www.goleszow.pl – zakładka Sport –
Goleszowska Liga Piłkarskich Szóstek. Zakończenie rozgrywek
zaplanowano na koniec października 2017 r.
Patronat medialny nad rywalizacją piłkarzy objął Głos Ziemi Cieszyńskiej oraz Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl.
Tomasz Lenkiewicz

Sukces Mikołajek
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W marcu i kwietniu Anna Mikołajek, startując w Pucharze Śląska
i Opolszczyzny, odniosła swoje kolejne sukcesy sportowe.
W marcu w Biskupicach koło Częstochowy oraz w Skrzypcu koło
Prudnika odbyły się zawody cross country, które były jednocześnie rozpoczęciem nowego sezonu. Mieszkanka naszej gminy nie dała szans
swoim konkurentkom – w obu zawodach zajęła 1. miejsce.
W świąteczny weekend, czyli 15 i 16 kwietnia w pobliżu Pragi odbyły
się Mistrzostwa i Puchar Czech w federacji ACR – Endurosprint. W rywalizacji nie zabrakło mieszkanki Bażanowic.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu zawodów udało mi się
wywalczyć drugie miejsce, z czego jestem bardzo zadowolona. Zawodniczki z Czech prezentują bardzo wysoki poziom, więc rywalizacja z nimi
bardzo dużo mnie nauczyła – mówi Anna Mikołajek.
Anna startuje na motocyklu Beta x-trainer o pojemności 300 cm³
(dwusuw) i obecnie broni barw swojego nowego klubu - SM Panda Racing.
Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów!
Redakcja

Kolejne zwycięstwo Nieborasa
1 i 2 kwietnia w Chorwacji odbyły się zawody w kolarstwie
górskim „Kamenjak Rocky Trail”. Miło nam poinformować, że
mieszkaniec naszej gminy Mateusz Nieboras zajął pierwsze miejsce zarówno w sobotnich, jak i niedzielnym zawodach.
1 kwietnia mieszkaniec Dzięgielowa w zawodach crosscountry pokonał 46 zawodników m.in. z Chorwacji, Francji, Czech,
Słowenii, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny. Drugiego na mecie
Włocha wyprzedził o 1 minutę i 12 sekund, a trzeciego Francuza
o 1 minutę i 26 sekund. Nasz zawodnik pokonał trasę w jedną
godzinę, jedną minutę i 34 sekundy.
W niedzielę Mateusz rywalizował z 25 sportowcami podczas
maratonu (2 x 20 km). Tym razem drugiego na podium Chorwata
wyprzedził o prawie dwie minuty, a trzeciego Włocha o prawie 4
minuty.
To był bardzo udany weekend dla mnie. Moje pierwsze zawody w Chorwacji i dwa zwycięstwa, z czego bardzo się cieszę.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Słowa podziękowania
należą się przede wszystkim mojemu trenerowi i drużynie JBG2
Team, którą reprezentuję. Dziękuję również moim rodzicom –
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mówi osiemnastoletni kolarz.
Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy kolejnych sukcesów. Trzymamy kciuki!
Tomasz Lenkiewicz
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Szachy, szachy, szachy...
W ostatnie dni kwietnia Goleszowem ponownie
zawładnęły szachy. 29 kwietnia, w sobotę rozegrano „Kania
Ubezpieczenia” Puchar Śląska Cieszyńskiego, ktory odbył się
w ramach Akademii Szachowej Mokate, pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego. W zawodach wzięło udział ponad 40 zawodników. Najstarszy urodził się w 1934 roku, najmłodszy w 2009 roku.
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W niedzielę, 30 kwietnia odbył się XXVIII Międzynarodowy
Turniej Szachowy Mokate Open, zorganizowany przez gminę
Goleszów. Pomimo tego, że termin turnieju pokrył się z rozgrywkami Śląskiej Ligi Szachowej i Mistrzostw Polski Młodzików w Szczyrku, listy startowe do goleszowskich zawodów
były zamknięte już od miesiąca. W Goleszowie rywalizowało
95 szachistów z różnych rejonów kraju.

Najlepszym zawodnikiem okazał się junior z Cieszyna Szymon Marczak. Szachowy, międzynarodowy mistrz Maciej
Mroziak (bezspornie najlepszy zawodnik naszego powiatu)
zajął drugie miejsce do czego „przyłożył rękę” Cezary Molin
remisując w V rundzie z mistrzem. Na podium znalazło się
miejsce również dla współtwórcy sukcesów goleszowskich
szachów, w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, Janusza Raszki.
Puchary, medale i nagrody wręczali: wójt Krzysztof Glajcar i dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Warsińska, współorganizator imprezy. Fundatorem nagród była
firma Kania Finanse. Poczęstunek dla zawodników zapewnił producent wyrobów wędliniarskich „Rajskie Smaki”
z Goleszowa. Turniej odbył się w ramach Akademii Szachowej
Mokate. Firma ta była głównym sponsorem całego turnieju.
W ramach Akademii nie ograniczamy się do sztywnych
ram, jesteśmy otwarci na wszystko co łączy się z popularyzacją szachów, szczególnie wśród młodzieży. Działaniami
chcemy wspierać i uzupełniać program „Szachy w szkole”.
Umożliwiamy udział w szkoleniach prowadzonych przez
instruktora Akademii IM Macieja Mroziaka, pomagamy
szkołom w organizowaniu zawodów, zapewniając sprzęt,
obsługę sędziowską, część nagród. Podczas wakacji organizujemy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szachów
z naszego regionu – mówi Karol Linert, sędzia zawodów.
Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Szachowe
Olimpia Goleszów. Pomoc organizacyjną w przygotowaniu,
przeprowadzeniu i posprzątaniu po zawodach zapewnili
członkowie naszego stowarzyszenia, w tym radna Goleszowa
Beata Chruszcz. Za pomoc serdecznie dziękuję – dodaje sędzia zawodów.

Obsada turnieju była jak zwykle różnorodna – pełne spektrum wieku i umiejętności. Za szachownicami zasiadło m. in.
arcymistrzowskie trio: Karina Szczepkowska (w pierwszej połowie kwietnia wzięła udział w kwietniowych Mistrzostwach
Europy Kobiet w Rydze), Bartłomiej Heberla (w kwietniu startował w silnym turnieju w Australii, gdzie zajął IV miejsce,
a w drodze powrotnej wygrał Puchar Malezji), Zbigniew Pakleza (czołowy zawodnik polskich szachów), Vojtěch Zwardoń
(czeski międzynarodowy mistrz) – mówi Karol Linert, sędzia
zawodów.
Kolejność na podium była następująca: Pakleza (GM),
Zwardoń (IM), Heberla (GM), Szczepkowska (WGM). Zwycięzcę wyłoniła ostatnia runda w której Pakleza pokonał liderującego przez kilka rund Zwardonia. Co warte podkreślenia,
zawodnicy na miejscach II-VI mieli taką samą ilość punktów.
Z juniorów na wyróżnienie zasługuje Jonasz Baum, zawodnik
UKS Czternastka Warszawa, który zajął IX lokatę i juniorka,
wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Martyna Wikar
LKSz GCKiP Czarna, która wywalczyła 22 miejsce.
Wśród kibiców obecni byli m.in. rodzice młodych zawodników, sympatycy tej dyscypliny sportu, a także Dyrektor Marketingu Mokate Patrycja Giurko.
Nagrody wręczali – gospodarz turnieju Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar oraz przedstawicielka Mokate Monika
Glos.
Szczegółowe wyniku obu turniejów znaleźć można na
www.chessarbiter.com, a do obejrzenia fotorelacji zapraszamy na www.goleszow.pl
Patronem medialnym weekendowych turniejów był Głos
Ziemi Cieszyńskiej oraz portal internetowy Beskidzka24.
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Pomogliśmy w logistyce, nieznacznie wsparliśmy fundusz nagród, a że mamy ugruntowaną pozycję jako organizator turniejów, mieliśmy niewątpliwy wpływ na frekwencję. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z czeskimi
klubami. Nie jest to pierwsze nasze wspólne przedsięwzięcie i mamy już plany na przyszłość – mówi Karol Linert.
Za szachownicami w „Strzelnicy” zasiadło 130 zawodniczek i zawodników. Nie było arcymistrzów, ale walka była
niezwykle zacięta. Pierwsza czwórka: Eneasz Wiewióra, IM
Maciej Mroziak, FM Piotr Piesi i IM Vojtěch Zwardoń zgromadzili po 7 punktów, czterech kolejnych zgromadziło po
6,5, a kolejnych 10 graczy po 6 punktów! Rzadko spotykana sytuacja w tej klasy turniejach – dodaje Linert
W pierwszy dzień maja, Stowarzyszenie Szachowe Olimpia
Goleszów, w ramach Akademii Szachowej Mokate, wsparło
Czeski Cieszyn i klub szachowy Slavoj w organizacji XII Pierwszomajowego Turnieju o Puchar Starosty Czeskiego Cieszyna.

Szczegółowe wyniki turnieju dostępne są na
www.chess-results.com
Tomasz Lenkiewicz

Złoty medalista z Dzięgielowa
1-2 kwietnia w Głubczycach odbyły się Mistrzostwa Polski
Województw Drużyn Mieszanych Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w Badmintonie. W zawodach wzięło udział
ponad 120 zawodników z 11 województw. Zawodnicy ze Śląska wywalczyli złote medale w obu kategoriach.
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Serdecznie gratulujemy zawodnikowi, jego rodzicom, trenerom oraz życzymy kolejnych sukcesów.
Tomasz Lenkiewicz

Drużyna z naszego województwa składała się z 8 zawodników i zawodniczek m.in. z Bierunia, Częstochowy, Lublińca.
Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w swojej
kategorii, wraz z koleżankami i kolegami z drużyny, wywalczył
przedstawiciel naszej gminy Michał Szczypka.
Dwunastoletni mieszkaniec Dzięgielowa trenuje badminton od 4 lat. Rywalizuje w kategorii młodzik młodszy i jest zawodnikiem Klubu Sportowego „Set Mazańcowice”.

Złoto, srebro i brąz dla Klaudii Szymańskiej
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29 kwietnia w Lęborku odbył się Puchar Polski Karate WKF.
W zawodach rywalizowało ok. 300 zawodników z 37 klubów.
Miło nam poinformować, że mieszkanka Godziszowa Klaudia Szymańska wywalczyła złoto w konkurencji Kumite
U-21 +68kg, srebro w kategorii seniorów +68kg oraz brąz
w U-21 Open.
To kolejny, tegoroczny sukces mieszkanki naszej gminy,
która reprezentuje KS SHINDO z Cieszyna.
Pani Klaudii i jej trenerowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
Redakcja
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środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00
Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 05 10-13, wew. 80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok@goleszow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28 wew. 18
mail: gcigoleszow@gmail.com
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1 kwietnia w Goleszowie odbyła się wiosenna edycja biegów górskich „Beskidzka 160 Na Raty”. W zawodach wzięło udział łącznie 259 mężczyzn i 67 kobiet.
Rywalizowali oni dystansach na 100, 50 i 25 km.
Start do najdłuższego biegu miał miejsce o godz. 00.00, do 50 km o godz.
8.00, a do najkrótszego o godz. 9.00. Start i jednocześnie meta zlokalizowane były
pomiędzy siedzibą gminy a budyniem gimnazjum. Biuro zawodów mieściło się
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie.
Po raz pierwszy w historii biegu na starcie do 25 km stanęło dwóch goleszowskich strażaków (Wojciech Herzyk i Tomasz Śliż) w pełnym umundurowaniu i z butlami tlenowymi na plecach. Sygnałem do startu były wystrzały z pistoletu startowego, które oddali wójt Krzysztof Glajcar i przewodniczący rady gminy Bogusław
Konecki. Do naszej gminy przyjechali zawodnicy z całego kraju (m. in. z Warszawy,
Krakowa, Wrocławia, Gdańska) jak również z takich państw jak Czechy, Włochy,
Niemcy i Wielka Brytania. Uczestników „Beskidzkiej Salamandry” (taki tytuł nosiła wiosenna edycja imprezy) można było zobaczyć m. in. na Jasieniowej, Budzinie,
Czantorii, Stożku, Skrzycznym. Trudne technicznie i wyczerpujące trasy dały się
we znaki biegaczom, którzy musieli się zmagać ze zmęczeniem, słońcem, wiatrem, błotem oraz przewyższeniami w zależności od dystansu: ok. 5000, 2500
i 900 metrów.
Dla mnie najgorszymi momentami były piekielnie trudne, mordercze podbiegi na wzniesienia górskie oraz bieg w paśmie Skrzycznego, gdzie zapadałem się
w śniegu, albo wpadałem w błoto – mówi uczestnik biegu na 100 km.
Wśród mężczyzn zwycięzcą na najdłuższej trasie okazał się Przemysław Krupa z Mnicha z czasem 13 godzin 50 minut i 29 sekund, 50
km wygrał Wojciech Probst z Hażlacha z czasem 4 godziny 16 minut
i 19 sekund ustanawiając rekord trasy, zaś Tomasz Wróbel z Cisownicy wygrał bieg
na 25 km z czasem 1 godzina 49 minut i 37 sekund. W kategorii kobiet na dystansie 100 km wystartowało 6 kobiet, ale tylko dwie dotarły do mety: Anna Chrząścik z Krzeszowic (17 godzin 10 minut i 36 sekund), Izabella Gajewska z Pruszkowa
(18 godzin 23 minuty i 50 sekund). Najlepszą zawodniczką na 50 km okazała się
Katarzyna Piechula z Tychów (5 godzin 45 minut i 14 sekund), a na najkrótszej trasie wygrała Anna Halska z Cieszyna (2 godziny, 20 minut i 48 sekund). Ceremonia
wręczania nagród odbyła się w biurze zawodów, poprzedzona została koncertem
Szkockiej Trupy. Najlepszym biegaczom nagrody wręczali wójt Krzysztof Glajcar,
starosta Janusz Król oraz Przemysław Sikora.
Organizatorzy przyznali również nagrodę dla najlepszego zawodnika z gminy
Goleszów, który pokonał najdłuższą trasę. Na dystansie 100 km nie rywalizował
nikt z naszej gminy, zaś na 50 km ósme miejsce zajął mieszkaniec Lesznej Górnej
Łukasz Smolik i to on otrzymał z rąk wójta okazały puchar.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w imprezie i zapraszamy za rok.
Organizatorem biegu była Fundacja Pro Vitae, współorganizatorem gmina
Goleszów, a partnerami: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Goleszowie. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl. Szczegółowe wyniki znaleźć można na facebook’owym profilu Beskidzka160NaRaty.

Tomasz Lenkiewicz

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji biegu. A byli to m.in.: Gmina Goleszów, Powiat Cieszyński, firma Jurajska, BodyDry, Nutrend, Ceramika Pilch, mapa-turystyczna.pl, outdoorzy.pl.
Podziękowania kierowane są również do: - OSP Goleszów za udostępnienie
budynku na biuro zawodów, zaplecza kuchennego itp., - członków wszystkich
ochotniczych straży pożarnych z gminy Goleszów biorącym udział w zabezpieczeniu biegu (łącznie 30 strażaków), - dyrekcji gimnazjum w Goleszowie za udostępnienie sali gimnastycznej na nocleg dla zawodników, -Nadleśnictwa Ustroń,
Wisła, Bielsko-Biała i Węgierska Górka, - gospodarzy schroniska na Stożku
za rewelacyjne miejsce na punkt kontrolny i pomoc w jego zorganizowaniu,
- Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie za fantastyczne medale, - firmy Bagera Events Natural Active Life z Ustronia za pomoc w znakowaniu trasy, - kucharek przygotowujących posiłki, - wolontariuszy z uśmiechem obsługujących
zawodników, - Joanitów, którzy zajęli się zabezpieczeniem medycznym, - patronów medialnych, którymi byli: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Kronika Beskidzka,
portal gminy Goleszów www.goleszow.pl.

Panorama Goleszowska - maj 2017

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy witają zawodników na
starcie morderczej, 100-kilometrowej trasy

Jeden ze śmiałków

Na dystansie 25 km wystartowali reprezentanci
OSP Goleszów

Start - kat. 50 km
I ruszyli...

Najlepsze zawodniczki na dystansie 25 km

Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl
Autor zdjęć Tomasz Lenkiewicz

Najlepsza piątka zawodników na dystansie 100 km

Miłosne perypetie w GOK (artykuł na stronie 16)

Publiczność wypełniła salę niemal do ostatniego miejsca

W trakcie spektaklu

W trakcie spektaklu

Wójt dziękuje aktorom

Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów (artykuł na stronie 22)

Obsługa stoiska Olimpii Goleszów

Asysta dla młodego skoczka

Skok na średniej skoczni

Ceremonia wręczenia nagród
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