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Partnerstwo odnowione

tekst na str. 7-8

Uroczyste podpisanie certyfikatu o partnerstwie Gmin
Reiskirchen i Goleszów (Dietmar Kromm i Krzysztof Glajcar)

Niemiecki chór mieszany Concordia-Linderkranz

Występ grupy tanecznej Burkhardsfelden

Urokliwy rynek w Reiskirchen

Pokaz umiejętności naszego zespołu

Pokaz umiejętności naszego zespołu

Julia Mitas
i Jacek Heczko - soliści skrzypkowie
Wspólne zdjęcie w dniu poniedziałkowego
wyjazdu
foto: Krystian Grzybek

2

zdjęcia na str. 24

Wyremontowana droga już przejezdna
23 października oddano do użytku fragment drogi powiatowej prowadzącej od Zamku w Dzięgielowie do Goleszowa (ul.
Goleszowska). Na najbardziej zniszczonym odcinku tej drogi m.in. wymieniono nawierzchnię jezdni oraz utwardzono pobocza.
Remont około 800 m drogi był możliwy dzięki wsparciu Gminy Goleszów, która udzieliła Starostwu Powiatowemu w Cieszynie dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł. Łączna wartość prac wyniosła ponad 300 000,00 zł.
Tomasz Lenkiewicz

Nowa tablica już zniszczona
W ramach projektu transgranicznego „Przyroda nie zna
granic” na terenie naszej gminy ustawiono 10 tablic informacyjnych. Niestety jedna z nich (przed otwarciem ścieżki) została zniszczona przez pseudograficiarza. Na tablicy, która znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ustroń, pojawiły się bazgroły
podpisane „Brad”. Akt wandalizmu został zgłoszony policji.
Z uwagi na kradzieże drewna oraz wysypywanie śmieci do
lasów, na terenach Lasów Państwowych montowane są foto
pułapki. Urządzenia te rejestrują sprawców takich czynów, samochody, zwierzęta, ale również mogą zarejestrować np. akty
wandalizmu. Sprawcy takich czynów (lub ich prawni opiekunowie) ponoszą wtedy określone prawem konsekwencje.
Przypominamy, że projekt „Przyroda nie zna granic” objęty
został współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské
Slezsko i budżetu państwa.
tekst i foto: Tomasz Lenkiewicz

Zmiany w Radzie
Gminy Goleszów
W trakcie XXXI sesji Rady Gminy Goleszów, która
odbyła się 18 października, doszło do zmian w Radzie
Gminy Goleszów. Z uwagi na rezygnację z funkcji radnego Rafała Glajcara (reprezentował sołectwo Puńców),
zaszła konieczność wyboru wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Goleszów i przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu. Dotychczas funkcje te pełnił
radny Glajcar.
Wiceprzewodniczącym rady został Karol Lipowczan,
zaś przewodniczącą KOKSu Dorota Branny. Dodatkowo
Sławomir Żmija został wybrany na członka ww. Komisji.
Wybory uzupełniające w Puńcowie (w okręgu
wyborczym, gdzie mandat sprawował Rafał Glajcar)
odbędą się 14 stycznia 2018 r.

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)

Tomasz Lenkiewicz
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Wywiad z Krystianem Grzybkiem - Kierownikiem Referatu Promocji Gminy
PG: Proszę opowiedzieć nam trochę o sobie.
Nazywam się Krystian Grzybek. Od 29 lat, a inaczej mówiąc od
urodzenia, jestem związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Jedynie
w trakcie studiów opuściłem częściowo cesarskie ziemie, co jednak dało mi możliwość zdobycia wykształcenia na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach – a z uwagi na bliskość uczelni
i możliwość częstych powrotów, oddalenie, jak
zaznaczałem, było jedynie częściowe. Posiadam
wykształcenie socjologiczne oraz administracyjne - oba kierunki ukończyłem na górnośląskiej
uczelni.

Wychodzę z założenia, że promocja gminy musi opierać się na
wzajemnej komunikacji. Planujemy rozszerzyć kanały dystrybuowania informacji o wydarzeniach. Mam tu na myśli w szczególności wejście do mediów społecznościowych typu Facebook,
Instagram. Otworzy to nam również możliwości szerszej komuni-

Zauważyłem, że w czasie wolnym, który ostatnio jest niezwykle
cennym dobrem, swoje zainteresowania dopasowuję do aury
pogodowej. W pochmurne dni bardzo chętnie czytam książki,
szczególnie z gatunku fantastyki (niezwykle cenię twórczość Andrzeja Ziemiańskiego -ulubiona seria Achaja, oraz Andrzeja Sapkowskiego z wiedźmińskim światem), słucham muzyki (różnej,
choć częściej zdarza mi się słuchać takie zespoły Depeche Mode,
Royksopp niż inne) oglądam filmy (psychologiczne, fabularne, ale
i akcji - jedne z ulubionych to np. Leon zawodowiec, Amelie) oraz
grywam w gry komputerowe (ulubione gatunki to RPG takie jak
Wiedźmin, strategie typu Twierdza, Age of Empires, czy internetowe typu League of Legends)

PG: Jaki jest Pana pomysł na promocję Gminy ? Jakie
podejmie Pan pierwsze działania ?
Jednym z wymogów naboru było sporządzenie koncepcji promocji gminy i zaprezentowanie w niej kilku rozwiązań, które teraz
muszę dostosować do panujących warunków. Nie chcę w związku
z powyższym w pełni ujawniać wszystkich planów, gdyż aktualnie
priorytetowo muszę skupić się na wgłębieniu w działania, które są już realizowane i otoczenie w jakim je będziemy wdrażać.
Warto zaznaczyć, że Gmina Goleszów organizuje wiele wydarzeń
kulturalnych i sportowych, które są cenione w społeczności i na
pewno będziemy starać się utrzymać wysoki poziom aktywności
w tym zakresie.
Promocja jest na tyle specyficzną działką, ze musi dostosowywać
się do szybko zmieniających się potrzeb i warunków. Pomysły,
które planujemy stopniowo wdrażać, zostaną zweryfikowane
przez życie – miejmy nadzieję, że pozytywnie.
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foto: T. Lenkiewicz

Po studiach, jak to jeszcze niedawno bywało,
jedną z pierwszych instytucji, które odwiedziłem
był Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Złożyło
się tak, że zostałem tam ponad 5 lat, aczkolwiek
nie w rejestrze, a w charakterze pracownika.
Pracowałem w biurze projektów, które zajmowało się realizacją projektów dofinansowanych
z Unii Europejskiej oraz realizacją krajowych
programów z zakresu aktywizacji zawodowej.
Od połowy września bieżącego roku jestem pracownikiem Urzędu Gminy w Goleszowie i żywię
nadzieję, że praca tutaj będzie zarówno dla mnie
jak i mieszkańców niezwykle ważnym czasem.
kacji z młodszymi mieszkańcami, którzy bardzo często korzystają
z takich serwisów, a nie zawsze mają czas/ochotę by otworzyć
stronę internetową gminy czy przewertować strony Panoramy
Goleszowskiej.

PG: Jakie widzi Pan silne turystycznie strony naszej
gminy ?
Gmina Goleszów ma kila zasadniczych atutów. Niewątpliwym
jest ukształtowanie terenu, piękne krajobrazy Beskidów, które
kuszą oko nie tylko turystów górskich, ale tych, którzy pragną odpocząć w pięknym i spokojnym miejscu podziwiając widoki. Na
terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne atrakcyjne
również dla rowerzystów . Góra Chełm kusi z kolei paralotniarzy
i pasjonatów modeli samolotów. Niezwykle urokliwym miejscem,
w którym widzę potencjał promocyjny jest zbiornik Ton. Gmina
posiada również bardzo bogatą warstwę historyczną i sakralną.
Duże zróżnicowanie i wiele atrakcji jest doskonałym punktem
wyjścia do kreowania gminy jako miejsca idealnego na turystykę
wielodniową – jest to kwestia przekonania odwiedzających naszą gminę, że warto poznać atrakcje gminne, a rolą gminy jest
umożliwienie swobodnego i szerokiego dostępu do informacji
o lokalnych zasobach. Jeśli chodzi o słabą stronę, to paradoksalnie może nią być także duże zróżnicowanie gminy, duża ilość

sołectw i konieczność stałego budowania spójnej wizji pod
wieloma względami. Dodatkowo nie wszystkie obiekty w gminie są w na tyle dobrym stanie by wykorzystać je w pełni do
szerokiego promowania.
cd. na str 16
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Co słychać w GOK-u?

www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21
24 września w sali GOK-u rozbrzmiewały psalmy żydowskie
w wykonaniu zespołu Pauliny i Szymona Statecznych. Koncert
zorganizowano w ramach Dni Kultury Żydowskiej, przy współpracy z Panią Lidią Hławiczką.
28 września Zespół Pieśni i Tańca Goleszów zainaugurował
nowy sezon taneczny. Po wakacyjnej przerwie dzieci i młodzież
spotkały się u Państwa Brzezinów w Cisownicy, na corocznym
ognisku organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. Na
wszystkich czekała kiełbasa, ciasto, słodycze i wspólna, fantastyczna zabawa na świeżym powietrzu. Serdecznie dziękujemy pani Alinie i panu Stanisławowi za możliwość zorganizowania tego miłego spotkania w Cisownicy.

Grupa MoCarta

Koncert z okazji Dnia Mężczyzny
Z okazji Dnia Mężczyzny, 7 października, zorganizowaliśmy
koncert dedykowany wszystkim naszym Panom. Atrakcją sobotniego wieczoru były piękne i utalentowane Klaudia i Katarzyna Chwołka. Panie zaprezentowały skoczny repertuar,
na który składały się śląskie szlagiery oraz niesamowity pokaz
sztuki jodłowania. W przerwie koncertu był czas na wspólne
pamiątkowe zdjęcia i chwilę rozmowy. Wszystkim dziękujemy
za wspaniałą zabawę.
Z cyklu „LUDZIE Z PASJĄ” - 9 października gościliśmy Pana
Zenona Sobczyka, znanego i cenionego działacza społecznego
i turystycznego Goleszowa. Pan Zenon, jeden z pomysłodawców utworzenia organizacji turystycznej w Goleszowie, działającej obecnie jako Gminne Koło PTTK nr 19 „Ślimoki”, podzielił się ze swoimi gośćmi bogatymi wspomnieniami ze swojej
długoletniej działalności przewodnika i organizatora turystyki
górskiej, pasjonata sportu, miłośnika lotnictwa. Swoje opowieści bogato zilustrował zdjęciami z licznych wojaży (rozmowa z Panem Zenonem na stronie 8). Bardzo dziękujemy za
wspólne popołudnie i mamy nadzieję na spotkanie na szlaku.
ALE CZAD, tego jeszcze nie było! 15 października na
goleszowskiej scenie gościliśmy Panów z Grupy MoCarta. Na ten dzień sala gimnastyczna Gimnazjum w Goleszowie zamieniła się w salę estradową. Jedyny w swoim rodzaju kwartet smyczkowy bawił publiczność wspaniałą grą
i humorem na najwyższym poziomie. Zgromadzona widownia
w wieku od 3 do 80 lat nagrodziła artystów owacjami na stojąco.
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Zenon Sobczyk
Serdecznie dziękujemy:
pani dyrektor Gimnazjum Aleksandrze Studnik za udostępnienie hali sportowej; włodarzom gminy za przychylność w organizacji tego wydarzenia oraz udostępnienie sceny; panu
Stanisławowi Ślęczce za nieocenioną pomoc; panom z wydziału komunalnego za obsługę techniczną sceny; pani Grażynie
Bojda – Kwiaciarnia Orchidea z Goleszowa, za oprawę florystyczną; panu Andrzejowi Franek za obsługę elektryczności;
młodzieży gimnazjalnej; mediom społecznościowym, portalowi OX za patronat medialny, a także publiczności za liczne
przybycie.
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GOK ZAPRASZA
Październik/listopad – Wystawa czasowa fotografii Albina Klimczaka „Jesień w Goleszowie”

13 listopad godzina 17.00 – Spotkanie z wybitnymi ludźmi Goleszowa – Paweł Stanieczek
19 listopad godzina 17.00 – Spotkanie Artystów Gminy Goleszów na które serdecznie wszystkich twórców zapraszamy - Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci „MOJA MAŁA OJCZYZNA”
6 grudnia godzina 18.00 – Mikołajkowy pokaz ognia Zespołu Inferis
8 grudnia godzina 16.00 – spotkanie opłatkowe KGW i sołtysów. Serdecznie zapraszamy
11-12 grudzień – Kiermasz Świąteczny (poniedziałek, godz. 15.00-20.00, wtorek, godz. 10.00-15.00)
„Piękno rodzi się w sercu, odbija w oczach i żyje w uczynkach”
Z pozdrowieniami dla czytelników
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Jolanta Warsińska

OSP KISIELÓW

serdecznie zaprasza na

BAL SYLWESTROWY
początek godz.19.00
CENA 270 zł od pary
zapisy
602 674 045 Andrzej Banot
698 630 844 Mirosław Skiba

Dobra kuchnia i świetna zabawa
z zespołem TRIO MAXX
ZAPRASZAMY
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Partnerstwo odnowione
Wystarczy kilka spojrzeń na wiadomości pochodzące ze
strony jednostek administracji, czy też stron internetowych,
by dojść do wniosku, że wiele samorządów terytorialnych czy
innych jednostek administracji posiada partnerów zarówno
w Polsce jak i poza granicami państwa. Można powiedzieć,
że posiadanie partnerów stało się standardem, z tym że nie
zawsze współpraca tętni życiem, a jedynie tkwi jako martwa
deklaracja. Współpraca pomiędzy stronami staje się wtedy
utrudniona, czy to przez barierę odległości, czy języka, ale
często wysiłki podejmowane w zakresie jej utrzymania dają
oczekiwane efekty. Efektywna współpraca przestaje być marzeniem między innymi z uwagi na fakt, iż granice państw
powoli stają się symboliczne i aktualne społeczeństwo, dzięki
rozwojowi nowych technik, ma coraz szersze możliwości komunikacji praktycznie ze wszystkimi mieszkańcami globu, a na
pewno Europy.

Pana Dietmara Kromma, który na samym początku zapewnił,
iż „po dwudziestu latach chcemy potwierdzić nasze wspólne
partnerstwo”.
Po krótkim przywitaniu rozpoczęła się część artystyczna,
którą zapewnił niemiecki chór mieszany Concordia-Linderkranz, grupa taneczno-kostiumowa Burkhardsfelden oraz
zespół „Musique Echo” z francuskiej gminy Muttersholz (drugiego partnera Reiskirchen). Przepiękny występ dał również
zespół z Goleszowa. Za wzruszające i pełne serca wykonania
utworów, zarówno tych znanych na całym świece jak i lokalnych folklorystycznych, należą się podziękowania wszystkim
członkom grupy muzycznej tj. Justynie Akdemir, Dorocie Branny, Darii Branny, Racheli Cieślar, Pawłowi Glajcarowi, Piotrowi
Glajcarowi Urszuli Kenig, Ewie Kiczmal, Małgorzacie Konarzewskiej, Joannie Lipowczan-Stawarz, Kamili Stawarz. Dzięki
kunsztowi muzycznemu polskiej grupy można było przenieść
się w zarówno spokojne i ciepłe zakamarki
naszej duszy, ale i śmiać się szczerze słuchając
opowieści o miłosnych podbojach rzutkiego
młodzieńca opowiedzianych przy folkowych
nutach. Udany występ potwierdzały reakcje
polsko-niemiecko-francuskiej publiczności,
które jednoznacznie podkreślały, że prawdziwa sztuka nie ma granic.

W punkcie głównym ceremonii na scenę
poproszono reprezentantów polskiej i niemieckiej gminy. Napełnieni wolą współpracy
włodarze przystąpili do podpisania certyfikatu potwierdzającego chęci utrzymania
współpracy. Dokument został podpisany ze
strony niemieckiej przez Dietmara Kromm’a,
Burmistrza Reiskirchen oraz jego pierwszego
zastępcę Dietera Schepp’a, a ze strony polWójt Krzysztof Glajcar prezentuje podpisany Certyfikat
skiej przez Krzysztofa Glajcara, Wójta Gminy
Przykładem owocnej i żywej współpracy są gminy Gole- Goleszów oraz Bogusława Koneckiego, przewodniczącego
szów oraz Reiskirchen. Zagraniczny partner polskiej gminy leży Rady Gminy Goleszów.
w zachodniej części Niemiec, w Hesji, w rejencji (odpowiedniku powiatu) Gießen. Struktura ludnościowa, charakter terenu
W późniejszych, licznych przemówieniach, podkreślana
czy wykonywanej działalności obu gmin są do siebie podob- była rola wysiłku wkładanego w budowanie zjednoczonej Eune, co sprzyja wzajemnemu porozumieniu. Deklaracja o roz- ropy, która stanowić ma ostoję pokoju i ładu. Sam burmistrz
poczęciu współpracy obu gmin rozpoczęła się 20 lat temu, Reichskirchen podkreślał wielokrotnie, iż tak długie i udane
22 sierpnia 1997 roku, czyli o wiele wcześniej (prawie 7 lat) partnerstwo było możliwe dzięki umiejętności osiągania poroprzed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Z uwagi na okrągłą zumienia we wspólnym działaniu i patrzeniu na nie z szerszej
rocznicę zawarcia porozumienia, która wypadała w tym roku, perspektywy. Wójt Gminy Goleszów serdecznie podziękował
reprezentanci obu gmin spotkali się w Reiskirchen.
niemieckim partnerom za ich zaangażowanie. Szczególnie
podkreślał rolę wymiany doświadczeń i potrzebę dalszego
Oficjalna ceremonia z okazji rocznicy zawarcia partnerstwa wspólnego działania w świecie, w którym coraz istotniejsze
pomiędzy Goleszowem a Reiskirchen odbyła się 14 paździer- staje się wyznaczanie racjonalnego, zrównoważonego kierunnika 2017 r., na hali w centrum Ettinghasuen (Gmina Reiskir- ku rozwoju. Krótkie przemówienie wygłosił również Leszek
chen). Przed godz. 18.00 stoły wypełniły się po brzegi, a licznie Szlauer, który w imieniu goleszowskich strażaków-ochotników,
przybyli goście z ciekawością wyczekiwali dalszego rozwoju złożył serdeczne podziękowania straży pożarnej w Ettinghasuwydarzeń. Obchody rozpoczęły się od odegrania przez orkie- en i przekazał na ręce Burmistrza statuetkę symbolizującą lata
strę gminy Reiskirchen oficjalnego hymnu Unii Europejskiej wspólnych działań, trwające nieprzerwanie już od 1958 r. do „Ody do radości”. Zaraz po jego zakończeniu goście zostali jak zaznaczył Leszek Szlauer - nieokreślonej w latach nieskońpowitani przez burmistrza (Bürgermeister) gminy Reiskirchen czoności. Dla upamiętnienia tej okrągłej rocznicy zawiązania
Panorama Goleszowska - październik 2017
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partnerstwa, przygotowano specjalny prezent dla Gminy
Goleszów. Wielki drewniany drogowskaz informujący o odległości pomiędzy Reiskirchen a Goleszowem został przekazany
na ręce Wójta Krzysztofa Glajcara, który zapewnił, iż zadba
by znalazł się on w odpowiednio wyeksponowanym miejscu.
Choć całe spotkanie wraz z dalszymi występami artystycznymi trwało prawie do północy, to wielkie emocje towarzyszące
uczestnikom zapewniały wystarczający zapas energii. Wizyta
w Reiskirchen zakończyła się w poniedziałek, 16 października
2017 r. Wójt Gminy Krzysztof Glacjar podziękował wszystkim
osobom, które tak serdecznie ugościły reprezentację z Goleszowa. Ciepłe słowa i życzenia dobrej drogi przekazał również
burmistrz Reiskirschen Dietmar Kromm. Niemieccy partnerzy
zostali również zaproszeni do odwiedzenia w przyszłym roku
Gminy Goleszów i zapewnili o zamiarach skorzystania z tej
propozycji. Oby współpraca dalej układała się tak pomyślnie.
Kierownik Referatu Promocji Gminy
Krystian Grzybek

Wspólne zdjęcie strażaków - Leszek Szlauer (drugi od lewej),
Thomas Ruhl, Frank Schomber, Heinz Schomber

Zenon Sobczyk - człowiek z pasją
9 października w goleszowskim GOK-u miało miejsce spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Z pasjonatem pieszych
wędrówek, ale też i fotografii i filmu. Spotkanie z Zenonem
Sobczykiem, Prezesem Gminnego Koła PTTK „Ślimoki”. Salka wypełniła się gośćmi, którzy przyjechali nie tylko z terenu
naszej gminy ale i z Koniakowa, Świętoszówki, Zebrzydowic
i Katowic. Poniżej wywiad z Zenonem, w którym dowiemy się
troszkę o jego młodości, tej wczesnej ale i też tej trochę późniejszej.
Panorama Goleszowska: Pana najmłodsze lata ? Pana
dzieciństwo ?
Zenon Sobczyk: Urodziłem się w 1963 roku w Cieszynie, od
urodzenia mieszkałem w Goleszowie, tam też uczęszczałem
do Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Następnie do Zespołu
Szkół Mechanicznych „Celma” w Cieszynie. Ukończyłem także
Szkołę Muzyczną w klasie akordeonu. Byłem członkiem Zespołu Regionalnego przy „Cementowni Goleszów” w Goleszowie
oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej” w Cieszynie.
Już w wieku 9 lat należałem do Klubu Sportowego ZKS „Olimpia” Goleszów, skacząc na nartach. Później trenowałem także
narciarstwo alpejskie. Byłem jednym z założycieli Klubu Lotniowego „Ziemi Cieszyńskiej” oraz Klubu Speleologicznego
„Kret”.
PG: Od kiedy zainteresował się Pan turystyką ?
ZS: Turystyka interesowała mnie praktycznie od zawsze.
Będąc małym chłopcem, często zadawałem rodzicom pytanie:
„co jest za tą czy za tamtą górą”. W wieku 8 lat bez wiedzy
rodziców dotarłem do jeziorka zwanego „Księżycem” i po
tej „wyprawie” beztrosko powróciłem do domu, co odbiło się
szczególnie na moim „siedzeniu”. Od 1978 należę do PTTK,
wtedy też rozpocząłem zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej. Wraz z Przewodnikiem Beskidzkim Karolem Linertem, organizowaliśmy wycieczki dla kół PTTK przy goleszow-
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skiej „Celmie” oraz dla cieszyńskiego „Zampolu”. Już w wieku
16 lat ukończyłem Kurs Młodzieżowego Organizatora Turystyki z wyróżnieniem. Mając 19 lat w Bielsku Białej zdałem
egzaminy Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie. Rozpocząłem organizowanie wycieczek górskich nie tylko
w Beskidach ale także w Sudetach czy Tatrach. Prowadziłem
również dwutygodniowe obozy wędrowne i wielodniowe pobyty w Beskidach, Sudetach i w Tatrach.
Będąc w służbie wojskowej na warszawskim Okęciu,
uzyskałem uprawnienia (dla potrzeb wojskowych) Stołecznego Przewodnika Warszawskiego) oraz Instruktora Krajoznawstwa Polski. Działając przy Zarządzie Głównym Wojsk Ochrony
Pogranicza, organizowałem wyjazdy grup żołnierskich na wielodniowe rajdy turystyczne na południu Polski. W wojsku prowadziłem także zespół muzyczny, pisałem również regularnie
do Tygodnika „Granica”. Zacząłem pisać nie tylko artykuły, ale
i wiersze, w krótkim okresie powstało ich kilkadziesiąt.
Zajmowałem się również fotografią, terminowałem u samego Zenona Żyburtowicza z PAP. Później zacząłem współpracować z czasopismami „W górach” „NPM” „Głos Ziemi Cieszyńskiej” czy „Gazeta Górska”.
Po powrocie do Goleszowa, nadal organizowałem wycieczki dla różnych kół PTTK, szkół oraz innych instytucji czy
zakładów. Później większość kół PTTK w zakładach pracy zostało rozwiązane. W tym czasie zdobyłem także komplet odznak GOT.
W roku 1986 wstąpiłem w związek małżeński z Renatą
z domu Sember i zamieszkałem w Bażanowicach, mam 30-to
letniego syna i 22-u letnią córkę. Rok temu zostałem też dziadkiem.
W 2002 roku, po ponownym spotkaniu z Karolem Linertem, postanowiliśmy stworzyć własne koło PTTK, (należałem wówczas do koła miejskiego w Cieszynie). Karol wziął
organizację tego zamiaru na siebie. W kolejnym roku została utworzona Sekcja Turystyczna „Ślimoki” przy Gminnym
Panorama Goleszowska - październik 2017

Ośrodku Kultury w Goleszowie (nazwa zgodnie z propozycją
Pani Jolanty Tajner), co pozwoliło nam stworzyć podwaliny
pod koło PTTK. W kolejnym roku powstało Terenowe - Gminne
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr
19 „Ślimoki”. O pozostawienie nazwy poprosiłem Panią Jolantę Tajner co zostało przychylnie zaakceptowane. Od samego
początku stanąłem na czele tej organizacji, co czynię do dnia
dzisiejszego. Wraz z kolegami: Karolem Linertem i Ryszardem
Cieślarem, rozpoczęliśmy organizowanie wycieczek i innych
imprez o charakterze turystycznym, takich jak: Rajdy Młodzieżowe Gminy Goleszów, Pikniki Turystyczne czy Międzynarodowy Turystyczny Marsz Pamięci. Zaczęliśmy działalność
od grupy 17 członków koła, a dziś liczba członków wzrosła do
146. W okresie 15 sezonów zorganizowaliśmy ponad 580 wycieczek, w których wzięło udział ponad 16 500 uczestników.
Wykonałem projekt koszulek klubowych i innych gadżetów.
Wspólnie wprowadziliśmy własną Odznakę Turystyczną nadawaną za udział w wycieczkach. Powstał także nasz śpiewnik

mapach Google Earth. Zaprojektowałem kierunkowskazy do
ciekawych miejsc Gminy Goleszów, które stoją do dnia dzisiejszego w różnych zakątkach Gminy.
PG: Proszę nam opowiedzieć najbardziej dramatyczną
historię, jaka spotkała Pana na szlaku.
ZS: Chodząc po jaskiniach tatrzańskich mieliśmy też takie
zdarzenie w Jaskini Kalackiej. Doszło tam do obruszenia się
mas skalnych co mogło doprowadzić do naszego zasypania.
Jednak gruzowiska było na tyle mało iż udało nam się wydostać.
PG: To może dla odmiany najśmieszniejsza historia na
szlaku ?
ZS: Mógłbym ją nazwać „Spotkanie z niedźwiedziem”. Podczas kilkudniowego pobytu w schronisku w Pięciu Stawach
Polskich, zachciało nam się piwa. Ja z kolegą wybraliśmy się
przez przełęcz Krzyżne do Zakopanego. Po powrocie taksówką do Morskiego Oka, przechodziliśmy
przez Świstówkę do Pięciu Stawów. Już
robiło się ciemno gdy w kosodrzewinie coś załomotało. Przypomnieliśmy
sobie o niedźwiedziu, o którym ostatnio w schronisku było głośno. Kolega,
z którym zmienialiśmy się plecakiem,
niosąc piwo położył je na ścieżce i dał
sygnał do ucieczki. Gnaliśmy na złamanie karku by dopaść schroniska. Wróciliśmy oczywiście bez piwa, po chwili
za nami dotarli koledzy z Tychów z naszym plecakiem który znaleźli na ścieżce proponując nam zakup „naszego”
piwa po dość niekorzystnej cenie. Okazało się że to oni narobili rabanu bo oni
nas też wzięli za niedźwiedzia.
PG: Trochę śmiesznie, trochę
strasznie ;) Najtrudniejszy szlak jaki
Pan pokonał i szczyt jaki zdobył ?
ZS: Nie zajmowałem się wspinaczką wysokogórską, dlatego moim najtrudniejszym szlakiem było przejście fragmentu
„Orlej Perci” na odcinku od Zawratu po Kozią Przełęcz w warunkach zimowych (bez raków). Trudniejszym niż zdobycie
było zejście oblodzonym żlebem z Małego Koziego Wierchu
trzymając się jedynie łańcuchów.

Uczestnicy spotkania z bohaterem wywiadu
turystyczny, do którego niektórych piosenek napisałem słowa. Obecnie w kole działają sekcje turystyczne: górska, krajoznawcza, młodzieżowa - „Ślimoczki”, motorowa, kolarska
i fotograficzna. Podczas mojej 35 letniej działalności turystycznej, poprowadziłem ponad 1800 wycieczek, poszerzyłem
uprawnienia turystyczne dla prowadzenia wycieczek w: Sudetach, Beskidach Wschodnich, Górach Świętokrzyskich oraz
w Tatrach. Za swą pracę otrzymałem min.: Złotą Honorową
Odznakę PTTK, Złotą Honorową Odznakę PTTK woj. Śląskiego,
Złotą Odznakę za pracę z Młodzieżą w PTTK oraz tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK i kilka innych.
PG: Wiemy, że poza turystyką ma Pan też inne hobby,
które zresztą często możemy podziwiać na łamach Panoramy.
ZS: Tak, prywatnie również zajmuję się fotografią reportażową, programami graficznymi oraz montuję filmy, głównie
z naszych wycieczek, które można obejrzeć w portalu You Tube
pod hasłem Zenon Sobczyk. Od 2004 roku współpracuję także
z „Panoramą Goleszowską” i z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie. Dokumentuję również Gminę Goleszów na
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PG: Proszę zaproponować nam Top 5 miejsc jakie trzeba
wg. pana odwiedzić w Polsce.
ZS: Takie miejsca to dla każdego indywidualny wybór. Dla
mnie ważnymi miejscami, do których stale wracam są: Kraków jako miejsce przepełnione historią, Zakopane i Tatry,
Mazury oraz Warmia, Bieszczady i Sudety - jako miejsce cały
czas owiane tajemnicą. Zbyt wielu miejsc nie mogę polecać
gdyż są miejsca które odwiedziłem kilkadziesiąt razy a są takie
gdzie jeszcze dotychczas nie byłem jak Trójmiasto, Toruń czy
Malbork, ale mam nadzieję że to jeszcze nadrobię. Choć przyznam, że nie przepadam za morzem.
PG: Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę by jednak
przekonał się Pan do naszego morza – ma swój urok :)
Rozmawiał: WH
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Wiele zawdzięczamy zmarłemu Józefowi Golcowi - wspomnienie
Na historię każdej miejscowości składają się przede wszystkim fakty, które powstają dzięki ludziom. Świadczą o tym publikacje regionalne i lokalne.
„Kurier Sopocki” z kwietnia 2017 r. zamieścił obszerny artykuł pt. „Dwie rocznice Józefa Golca”. Chodziło o 82. rocznicę
urodzin i 60. lat bycia mieszkańcem Sopotu.
Józef Golec opuszcza Cieszyn w 1955 roku by odbyć służbę
wojskową w Marynarce Wojennej. W Gdańsku trafia do Szpitala Marynarki Wojennej na Polankach, gdzie pracuje na sali
operacyjnej. W 1957 roku zostaje włączony do załogi okrętu
hydrograficznego “Bałtyk” i bierze udział w wyprawie na Spitsbergen, jaką w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego zorganizował profesor Stanisław Siedlecki. Po powrocie
ze Spitsbergenu wychodzi do cywila, podejmuje pracę nauczyciela plastyki w Sopocie, żeni się, zakłada rodzinę. Autor
artykułu Tomasz Kot w sposób znaczący zaakcentował wpływ
kultury cieszyńskiej na ukształtowanie osobowości tego pedagoga. Odzwierciedlenia niezwykłej jego postawy w działaniach trudno nie zauważyć.
Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski we wspomnieniach napisał: “Józef Golec... Człowiek czynu, genialny na-

przez GOK w Goleszowie). Współpraca zaowocowała nie tylko
osiągnięciami warsztatów plastycznych, ale i powstaniem nowej odmiany koronek portretowych. Koronkowy portret Jana
Matejki znajduje się w szkole podstawowej nr 8 w Sopocie,
a zaprojektował ją właśnie Honorowy Członek Stowarzyszenia
Miłośników Ciwownicy i Honorowy Obywatel Gminy Goleszów – Józef Golec.
Szczególnym świadectwem przywiązania do korzeni ziemi rodzinnej jest czterotomowy “Słownik biograficzny ziemi
cieszyńskiej” autorstwa Józefa Golca i Stefanii Bojdy (malarka,
siostra Jóżefa Golca). Slownik ten, będący rodzajem wizytówki
ludzi żyjacych i działających na przestrzeni wieków, służących
wartościom ponadczasowym. W “Słowniku ...”, wydanym
przez autorów na własny koszt, znajdują się 1622 biogramy
wzbogacone podobiznami, autografami, ekslibrisami oraz
wierszami Kazimiera Węgrzyna. W ilości tej mieści się 156
biogramów poświęconych pamięci zasłużonych mieszkańców,
którzy wzbogacili dziedzictwo kulturowe naszego terenu.
Józefowi Golcowi zawdzięczamy również podręczny “Cieszyński słownik gwarowy”, który już kilkukrotnie był wznawiany, a także “Album biograficzny Gminy Goleszów”. Pracą re-

uczyciel, świetny organizator, legendarny dyrektor sopockiej
“Ósemki”. Pisarz, prawdziwy Człowiek Renesansu o niezliczonych zainteresowaniach i pasjach”.
Jednak dla wielu Sopocian był przede wszystkim twórcą
niezwykłej szkoły, która nauczyła nas, że najważniejsze to mieć
pasję w życiu i być otwartym na świat.
T. Kot w rozdziale “Sopot” wskazał nietuzinkowe osiągnięcia w pracy i działalności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
im. Jana Matejki w tym mieście. W artykule nie przemilczał
faktu, że Józef Golec swoją pasją objął Cisownicę, gdzie podjął współpracę z cisownicką świetlicą (placówką prowadzoną

dakcyjną przy tworzeniu “Albumu” zajęli się Tomasz Jaszowski
i Witold Pieńkowski, zaś pomysłodawca przygotował projekt
graficzny, wprowadził ekslibrisy i ryciny.
Warto wiedzieć, że Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna
wydał broszurki poświęcone: redaktorowi, folkloryście Robertowi Danelowi; profesorowi, historykowi literatury Edmundowi Rosnerowi; nauczycielowi, esperantyście, bibliotekarzowi,
poecie Kazimierzowi Szczurkowi oraz kronikarzowi dziejów,
nauczycielowi Janowi Brodzie ze Skoczowa.
Znawca sztuki dziecka, na prośbę, jaką do niego skierowałam, zdecydował się przyjeżdżać z Cieszyna do Cisownicy,
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aby prowadzić warsztaty plastyczne (bezinteresownie) z grupą dziecie w wieku od 5 do 10 lat. Na zajęcia te, pod opieką
rodziców, dojeżdżały również dzieci z sąsiednich miejscowości
– Puńcowa czy Goleszowa. Przez kilka miesięcy (w roku 1992)
zajęcia odbywały się systematycznie, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. W kolejnych latach (aż do 2002)
kontynuowane były w zależności od możliwości przybycia instruktora w Cieszynie. Podopieczni doświadczonego znawcy
sztuki zdobyli 17 medali w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Dziecka w Tokio. W cisownickiej świetlicy można zobaczyć

w Ustroniu, Goleszowie, Cieszynie, Krakowie i oczywiście w Cisownicy.
Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy
wykonał 50 ekslibrisów w związku ze 170. rocznicą śmierci
Jury Gajdzicy i opublikował je w druczku bibliofilskim “Gajdziciana” (2000 r.). Wyróżnił też mieszkańców tej wsi stu ekslibrisami. W książce “Cieszynalia”, która została wydana w 2002
roku przez Muzeum Sopotu, a opatrzona wstępem przez prof.
dra hab.Mieczysława Guldę (Uniwersytet Gdański), znajdujemy potwierdzenie, że cieszynianin z urodzenia, a sopocianin

Galerię prac miejscowych medalistów stworzoną przez opiekuna laureatów prestiżowego, tokijskiego Konkursu.
Dzisięć lat działalności Cieszyńskich Plastusiów, prowadzonych przez Stefanię Bojdę i Józefa Golca w Cisownicy zamknął się dorobkiem 90 medali zdobytych na Konkursie w Tokio. Uroczystości ich wręczania odbyły się m. in. w Muzeum
w Ustroniu (1996 r.) i w sali Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Cieszynie.
Józef Golec zainicjował stworzenie tematycznych koronek, w tym celu zaprosił do świetlicy panie z Cisownicy, które
tworzyły koronki dla potrzeb domowych – zdobienie stołów,
okien, bielizny pościelowej i osobistej, chusteczek, butonierek, elementów stroju czy dla sprawienia przyjemności takim
upominkiem dla kogoś bliskiego. Po rozmowie z koronczarkami, Józef Golec zaproponował wykonanie, z okazji 700 – lecia
rodzinnej wsi, koronek wg. jego projektów. Koronki miały pełnić funkcję pamiętkową, okolicznościową i informacyjną dlatego w projektach znalazły się motywy graficzne, dekoracyjne,
a nawet krótkie teksty (przykłady na zdjęciach powyżej).
Realizacji projektów nowej odmiany koronek podjęły się
Cisownickie koronczarki, które nie tylko nie zawiodły, ale
wręcz zachwyciły kunsztem, twórczym zaangażowaniem wyraziły emocjonalny związek ze swoją miejscowością. Dziś koronki w antyramach można zobaczyć w cisownickiej świetlicy,
szkole i w budynku parafii. Zaistnienie koronek jubileuszowych
dokumentuje broszurka bibliofilska Jóżef Golca pt. ”Koronki
cisownickie”, a one same były prezentowane na wystawach

z wyboru, wykonał sto ekslibrisów z motywami Śląska Cieszyńskiego i dedykował je ludziom z tego regionu.
Dla mnie źródłem szczególnych informacji jest książka biograficzna pt. „Józef Golec : sopocki Cieszynianin : człowiek nauczyciel – twórca” autorstwa wcześniej przywołanego prof.
Mieczysława Guldy. W tym właśnie wydawnictwie dorobek
bohatera jest wystarczająco czytelny, przekonywujący, poparty zdjęciami i przystępny dla odbiorcy.
Honorowy Obywatel Gminy Goleszów chronologiczne
ślady słowa drukowanego o Cisownicy zamieścił w prywatnym druku pt. „Bibliografia Cisownicy” (2005 r.). Wspólnie
zaś opracowaliśmy cisownicki słownik biograficzny „Odeszli
w cień” na siedemsetlecie wsi.
Przyjaciel Cisownicy przyczynił się do popularyzacji Jury
Gajdzicy, patrona cisownickiej szkoły podstawowej i naszej
małej wsi pod Czantorią. Czynnie włączył się w przygotowania
jubileuszu 700 – lecia Cisownicy.
Autorka tekstu żywi też wdzięczność za opracowanie i wydanie jej stu numerowanych egzemplarzy pierwszego tomiku
poetyckiego „Ojcowski dom” w 1997 r., a także za liczne ekslibrisy, którymi została wyróżniona przez sopockiego cieszynianina.
Teresa Waszut
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Józef Golec zmarł 26 sierpnia br. w Sopocie.
Miał 82 lata.
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W Bażanowicach ratowali ludzkie życie
W poniedziałek (16 października) w Szkole Podstawowej
w Bażanowicach uczniowie tej szkoły wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–
oddechowej. Jest to akcja organizowana w Polsce od kilku lat
przez Fundację WOŚP. Od godz. 12.00 do 12.30 w całym kraju
„ratowano ludzkie życie”. W ubiegłym roku w tym wydarzeniu wzięło udział 66745 osób. Czy w tym roku udało się pobić
rekord? Poinformujemy o tym w następnym numerze Panoramy. Aby nowy rekord mógł być oficjalnie uznany, zmagania
wszystkich uczestników były nagrywane, a filmy wysyłano do
WOŚP. Inicjatorem akcji było OSP Bażanowice.
Kilka dni temu nasza jednostka odebrała z rąk Jerzego
Owsiaka sprzęt do ratownictwa medycznego, w tym fantom
do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Już wcześniej
planowaliśmy wziąć udział w akcji “bicia rekordu”, a dar otrzymany od WOŚP tylko nas zmobilizował do podjęcia tego wyzwania. Zresztą dziękując Jerzemu Owsiakowi za przekazane
wsparcie obiecaliśmy “spłacić ten dług wdzięczności” angażując się w takie inicjatywy jak organizowane przez WOŚP lekcje
pierwszej pomocy czy np. bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji - mówi Andrzej Haratyk.

Wspólne zdjęcie biorących udział w akcji

Szkoła otrzymała od WOŚP-u sprzęt już kilka lat temu. Każdego roku wszyscy uczniowie naszej szkoły biorą udział w lekcjach udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym, że chodzi
o ludzkie życie uważamy, że tematyka ta jest priorytetem. Do
całej akcji włączyli się chętnie nauczyciele i uczniowie naszej
szkoły z czego jesteśmy bardzo dumni. Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom tej jakże potrzebnej akcji - mówi
Dorota Gaś, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach.
W biciu rekordu wzięły udział dwie drużyny: Szkoła Podstawowa w Bażanowicach i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bażanowic. Trzydzieścioro dzieci z użyciem czterech fantomów,
prowadziło przez 30 minut ciągłą resuscytację krążeniowo-oddechową. Każda drużyna miała swojego prowadzącego,
a byli to: Robert Zając (nauczyciel i ratownik medyczny) oraz
Andrzej Haratyk, Łukasz Supiński i Konrad Mączka - strażacy
z OSP Bażanowice. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu
na www.goleszow.pl

tekst i foto: Tomasz Lenkiewicz

Reanimacja trwa...

OSP Bażanowice otrzymało wsparcie od WOŚP
6 października w Bydgoszczy Jerzy Owsiak (założyciel i szef
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) przekazał
ochotniczym strażom pożarnym z całej Polski sprzęt ratowniczy za kwotę ponad 1,5 mln złotych. Wśród 178 jednostek
OSP, które w tym dniu stawiły się na Wyspie Młyńskiej, znalazła się także jednostka z naszej gminy - OSP Bażanowice,
którą reprezentowali druhowie: Andrzej Haratyk i Aleksander
Szarzec. Delegację Powiatu Cieszyńskiego uzupełniła jeszcze
jednostka OSP Cieszyn Bobrek.

ortopedycznej) na cele szkolenia naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z uwagi na brak odpowiedzi, myśleliśmy, że
z naszej prośby nic nie wyjdzie. Tymczasem na początku lipca,
ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, dostaliśmy oficjalną informację z biura Fundacji WOŚP o przyznaniu nam nowego
zestawu sprzętu do ratownictwa medycznego. Na początku
września otrzymaliśmy dodatkowo zaproszenie do Bydgoszczy, gdzie miało mieć miejsce uroczyste przekazanie sprzętu
– mówi Andrzej Haratyk

Kilka miesięcy temu zwróciliśmy się do WOŚP z pisemną
prośbą o przekazanie używanego sprzętu ratowniczego (deski

Kilkuset strażaków zaproszonych przez Fundację WOŚP
na uroczyste wręczenie przyznanego wyposażenia zastało na
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miejscu zbiórki szpalery rozłożonego na murawie sprzętu. Widok ten budził podziw i emocje oraz wywoływał nieukrywaną radość, zarówno wśród strażaków, jak i osób postronnych
przybyłych na uroczystość – mówi Aleksander Szarzec.

rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej” (piszemy o tym na poprzedniej stronie) oraz
pomocy w organizacji kolejnego, XXVI Finału WOŚP.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, Jerzy Owsiak
i Waldemar Pawlak udali się do nas - strażaków, by każdemu
uścisnąć dłoń i osobiście podziękować za to co robią na co
dzień dla swoich małych ojczyzn. Część jednostek OSP – głównie z rejonu Pomorza, dotkniętego w sierpniu br. nawałnicami
i wichurami – otrzymało sprzęt ratowniczy w postaci pił łańcuchowych, pomp szlamowych i agregatów prądotwórczych.
Pozostałe jednostki – w tym nasza – otrzymały specjalistyczny sprzęt medyczny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
W ramach skromnego podziękowania przekazaliśmy Jurkowi
okolicznościową tabliczkę z herbem jednostki OSP Bażanowice. Sprzęt jaki otrzymała OSP Bażanowice to przede wszystkim

Jurek Owsiak gratuluje naszym strażakom
Jerzy Owsiak podziękował strażakom za ich codzienne poświęcenie i bezinteresowną służbę na rzecz swoich lokalnych
społeczności. Szef Fundacji WOŚP zapewnił, że decyzja o zakupie sprzętu dla OSP była podjęta błyskawicznie i w sposób naturalny, szczególnie po ostatnich sierpniowych nawałnicach,
kiedy to około tysiąca strażaków ruszyło na pomoc mieszkańcom dotkniętych żywiołem terenów.
Słowa podziękowania dla Jerzego Owsiaka, jak i Fundacji WOŚP oraz dla samych strażaków skierował także Prezes
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – dh Waldemar
Pawlak. Podkreślił on wagę służby strażaków ochotników, którzy natychmiast i nierzadko jako pierwsi podejmują działania
ratujące ludzkie zdrowie, życie lub mienie.
WOŚP i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych podpisały w trakcie tej uroczystości oficjalne porozumienie, na mocy
którego obie organizacje będą współdziałały przede wszystkim
przy nauce i popularyzacji wiedzy o pierwszej pomocy wśród
dzieci i młodzieży. Wspólne działania będą także dotyczyły takich przedsięwzięć jak udział w akcji bicia „ogólnopolskiego

Aleksander Szarzec i Andrzej Haratyk
specjalistyczna torba do ratownictwa medycznego PSP R1,
deska ortopedyczna, zestaw szyn Kramera, fantom do nauki
resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwa zestawy materiałów i narzędzi do zabezpieczania oraz transportu amputowanych kończyn i palców – dodają strażacy.
OSP Bażanowice/T. Lenkiewicz

Informacja dla mikroprzedsiębiorców
Naczelnik Urzedu Skarbowego w Cieszynie informuje,
że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców
dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów
VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie
od 1 stycznia 2017 r.
Krajowa Administracja Skarbowa chce polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwą konkurencję.
Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.
Więcej informacji znajduje się www.goleszow.pl oraz
www.jpk.mf.gov.pl.

Sprzęt przekazany przez WOŚP
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Pszczelarze z Polski, Czech i Słowacji będą współpracować
14 października w Miasteczku Pszczelim
w Dzięgielowie miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy kołami pszczelarskimi z Polski, Czech i Słowacji.
Pod dokumentem o współpracy swoje podpisy złożyli pszczelarze z koła z Dzięgielowa,
Czeskiego Cieszyna, Cierlicka, Lubna i Kusyckiego Nowego Miasta.
Pomoc w zwalczaniu pszczelich chorób, wymiana doświadczeń, czy organizacja wspólnych
wystaw to tylko część z zapisów umowy transgranicznej.
Uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy
zmarłego w tym roku założyciela Miasteczka Pszczelego – Jana Gajdacza, przypomnieli
o współpracy dzięgielowskiego koła z zaolziańPrzedstawiciele kół pszczelarskich z trzech krajów
skimi pszczelarzami (od lat siedemdziesiątych
Bohuckim, Karolem Łackiem, Zygmuntem Janaczkiem, Małgominionego stulecia do chwili obecnej), wymierzata Welet i Barbarą Bażanowską.
nili się informacjami na temat ilości rodzin pszczelich, które
są obecnie w ich posiadaniu oraz przedstawili problemy jakie
Organizatorzy spotkania - dzięgielowscy pszczelarze,
napotykają w swojej działalności.
pragną serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Goleszów
Krzysztofowi Glajcarowi za udzielone wsparcie.
Spotkanie prowadził Prezes Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie Stanisław Procner, wraz z członkami zarządu: Markiem
tekst i foto: Tomasz Lenkiewicz
Pustułką, Henrykiem Odiasem, Józefem Waszutem, Józefem

ŚWIĘTO SP GOLESZÓW
13 października w Szkole Podstawowej w Goleszowie
odbyły się uroczystości związane ze 105-leciem szkoły oraz
Dniem Edukacji Narodowej. Zastępca Wójta Gminy Goleszów
Grażyna Porebska-Jochacy oraz Starszy Wizytator Kuratorium
Oświaty w Katowicach Agata Franek odczytały listy gratulacyjne, które następnie zostały złożone na ręce Doroty Wisełki,
dyrektor goleszowskiej szkoły.
Uczniowie naszej szkoły, pod kierownictwem nauczycieli,
przygotowali program artystyczny, który dostarczył publiczności, rodzicom i dziadkom, którzy zasiedli w sali gimnastycznej

14

naszej szkoły, wiele wzruszeń. Zaproszeni goście oraz przyjaciele naszej szkoły zostali obdarowani statuetkami oraz okolicznościowymi podziękowaniami – mówi dyrektor Dorota
Wisełka.
Dodatkowo pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do
społeczności uczniowskiej otrzymując przy okazji materiały
promocyjne związane z projektem „Przyroda nie zna granic”
zrealizowanym przez Gminę Goleszów, a współfinansowanym
środkami Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Na
wszystkich uczestników wydarzenia czekała
szkolna kawiarenka, gdzie można było się
delektować m.in. wypiekami nauczycieli,
zaś dzieci i młodzież mogły (wyjątkowo)
skosztować popcornu, waty cukrowej oraz
napić się owocowej lemoniady – dodaje dyrektor goleszowskiej szkoły.
Dyrekcja goleszowskiej podstawówki
pragnie serdecznie podziękować wszystkim
uczniom, nauczycielom, rodzicom i firmom,
które pomogły w zorganizowaniu uroczystości.
Tomasz Lenkiewicz
foto: arch. szkoły
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Po wakacyjnych remontach w SP Goleszów
pów, które służą i służyć będą wszystkim naszym uczniom,
nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły. Są to:
nowa świetlica, pomalowana biblioteka, wyremontowana
stołówka i sklepik, a także wyremontowane wejście główne szkoły i korytarz przed salą gimnastyczną. A i to nie
wszystko – zostały wyremontowane
dwie piwniczki na warzywa, szatnia dla
pań z obsługi kuchni. Nie należy zapomnieć oczywiście o wycyklinowanych
ośmiu salach lekcyjnych. Podziękowania za wielkie wsparcie w doposażeniu
szkoły oraz umożliwienie przeprowadzenia remontów na jej terenie należą się przede wszystkim Wam drodzy
rodzice. Swoje podziękowania kierujemy do firm E- HWA, Budmix, Trumpf
Mauxion Chocolates, Koral, Miziex,
Kosta, Inżbud, Ceramika Pilch, Donex,
Polsprzęt, a także do wielu indywidualnych darczyńców.
Dyrektor SP Goleszów Dorota Wisełka
Jedno z wyremontowanych pomieszczeń

Rok 2017 to rok wielkich zmian i przemian w szkole Podstawowej w Goleszowie. Podczas ferii zimowych i wakacji
letnich dokonaliśmy różnych remontów, poprawek i zaku-

Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 8
Na sesji w dniu 9 kwietnia 1954 r. przewodniczący komisji Podziału Administracyjnego Raszka zapoznał zebranych
z wynikami konsultacji. Poinformował, że nowo utworzona
gromadzka rada może posiadać powierzchnię od 15 do 50
km² oraz liczyć od tysiąca do trzech tysięcy mieszkańców. Co
w zasadzie mieściło by się w granicach dotychczasowej gminy. W trakcie przeprowadzonych konsultacji wśród mieszkańców pojawiały różne pomysły na ten temat. W Cisownicy np.
wysunięto kilka propozycji. Najdalej posunięta proponowała,
aby była ona samodzielną gromadą. Inna, by została połączona z Leszną Górną lub co najmniej do niej przyłączony został
przysiółek „Podlesie”. Natomiast mieszkańcy Lesznej Górnej
i Godziszowa obstawali przy pozostaniu z Goleszowem. W Kozakowicach natomiast sugerowano, aby połączyć je z Godziszowem. Ale ze względu na mały obszar i ilość mieszkańców,
pomysł ten został jednak odrzucony. Mieszkańcy Równi wystąpili (prawdopodobnie do komisji) z wnioskiem o przyłączenie
ich do Ustronia, ale na zwołanym zebraniu gromady pomysł
ten przepadł. Ostatecznie na sesji poddano pod głosowanie
uchwałę za utworzeniem jednej gromady w dotychczasowych
granicach, co zostało przyjęte 24 głosami, przy jednym wstrzymującym się. Tak też zostało, ale nie na długo.
Na Prezydium 25 maja 1954 r. podjęta została Uchwała
nr 45/20/54 w sprawie powołania komisji do spraw spisu
użytków rolnych. W każdej gromadzie wyznaczono do tego
odpowiedni zespół. W Godziszowie w jego składzie znaleźli
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się: Władysław Motyka – sołtys, Jan Bebek (nr 6) i Franciszek
Bortlik (nr 63).
Niestety mieszkańcy gromad krótko cieszyli się też zawieszeniem wart nocnych. Na Prezydium 13 lipca 1954 r. postanowiono, że zostaną one przywrócone na okres żniw, od 15
lipca do 15 października. Natomiast w okresie zbliżającej się
zimy 1954/55 w każdej z miejscowości powołana została grupa ludzi do usuwania zasp śnieżnych i zwalczania gołoledzi.
W jej składzie z terenu Godziszowa znalazło się 29 mieszkańców, a na brygadzistę zespołu powołano Andrzeja Cieślara
(nr 32), jego zastępcą został Jerzy Bujok (Nr 4), a do zaprzęgu
konnego wyznaczono gospodarzy: Jana Miecha (nr 8) i Jana
Niemca (nr 18). Na prezydium 9 listopada 1954 r. przewodniczący Berek przedstawił wnoszone przez mieszkańców skargi
i zażalenia. Największą bolączką mieszkańców, jak referował
Berek, był mały przydział materiałów budowlanych, który jednak znajdował się w gestii Wydziału Handlu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Miejscowe Prezydium na to nie miało
wpływu, ale przed mieszkańcami Gminy tłumaczyć się musiało, mówił Berek.
5 grudnia 1954 zostały przeprowadzone wybory do gromadzkich rad narodowych. W składzie GRN w Goleszowie wybrano 27 radnych, a wśród nich 4 to mieszkańcy Godziszowa.
Pierwsza sesja miała miejsce w dniu 18 grudnia 1954 r. Z Godziszowa radnymi zostali wybrani: Zuzanna Krużołek (seniorka,
przewodnicząca KGW), Paweł Raszka (działacz LZS), Ludwik
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Heczko (członek miejscowej straży) oraz Anna Jucha (nr 7).
Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyborów prezydium
i komisji Rady. Na Przewodniczącego Prezydium GRN wybrano
Pawła Berka. W składzie Prezydium znaleźli się ponadto: Jan
Raszka – dotychczasowy sołtys Bażanowic, jako z-ca przewodniczącego, Anna Wrzeciono – na stanowisko sekretarza Prezydium GRN oraz: Józef Mach, Jerzy Duława, przewodniczący
spółdzielni produkcyjnej; Ludwik Heczko i Ewa Wałaska, księgowa GS - jako członkowie. Powołane zostały 4 komisje: Kultury i Zdrowia; Rolna; Drogowa oraz Finansowo-Budżetowa.
W składzie komisji znalazło się 34 członków, z tego 18-tu spoza rady. Zuzanna Krużołek została wybrana do Komisji Rolnej,
a Anna Jucha do Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich. Natomiast Paweł Raszka został powołany w skład pełnomocników.
Na kolejnym posiedzeniu Prezydium 11.01.1955 r. powołano
„przodowników wiejskich do akcji stonkowej”. W Godziszowie
został nimi Karol Josiek ( rolnik). Na sesji w dniu 24.02.1955 r.
uchwałą nr 3/III/55 powołano członków Kolegium Orzekającego na kolejny okres. Na przewodniczącego wybrano Pawła
Berka, na z-cę – Annę Wrzecionko, a na członków z rady – Michała Sydoraka, Jana Chmiela i Ludwika Heczkę. W składzie
znalazło się również 3 członków spoza Rady – Jan Juranek, Jan
Łomozik i Jan Stec. W tym czasie na terenie gminy prowadzone były prace związane z radiofonizacją. Na posiedzeniu Prezydium w dniu 24 maja znajduje się informacja, że radiowęzeł
został uruchomiony.
Na sesji w dniu 24 marca 1955 radna Krużołkowa z Godziszowa sygnalizowała na występujący brak wody (w studniach
na terenie Godziszowa). Zwracała również uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu tutejszej Świetlicy oraz zaopatrzenia jej w niezbędny opał. A w dalszej części sesji zadała
zapytanie, kiedy będzie wybudowana nowa szkoła w Godziszowie oraz most na rzece (Radoń) w Godziszowie. Na posiedzeniu Prezydium 24 maja 1955 r. Berek był nieobecny. Posiedzenie prowadziła sekretarz Prezydium Anna Wrzecionko.
Omawiano sprawę Gibcowego młyna. Podjęto nawet Uchwa-

łę nr 27/18/55 w sprawie powołania Komitetu przy Młynie
w Godziszowie. W jej składzie znaleźli się Ludwik Heczko jako
przewodniczący oraz Jan Szczuka – z-ca przewodniczącego
i Anna Jucha. Zaś odpowiedzialna z ramienia Prezydium za
pracę zespołu została sekretarz Prezydium Anna Wrzecionko.
Z treści uchwały oraz samego protokołu Prezydium nie wynika w jakim celu zespół został powołany. Na posiedzeniu Prezydium w dniu 16 sierpnia 1955 r. przyjęta została Uchwała
w sprawie najbliższej sesji, gdzie w porządku przewidziano
zmiany w składzie prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Goleszowie.
CDN.
Źródła opracowania:
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie - zbiory 14/102/115, 130; 14/184/1,18.
- materiały własne;
*****************************
Paweł Raszka ur. 26.11.1931 r. w Godziszowie. Mieszkał pod nr 39 i 56. W latach 1951, 1954 i 1955 przewodniczący
Koła Ludowego Zespołu Sportowego
w Godziszowie, w roku 1959- z-ca przewodniczącego Koła LZS; w roku 1953 –
członek Komisji Rewizyjnej tegoż Koła;
w latach 1954 – 58 radny do Gromadzkiej Rady Narodowej w Goleszowie. Powołany został - Pełnomocnikiem. W tym
też czasie wyprowadza się do Cieszyna,
gdzie mieszka do dnia dzisiejszego.
Opracował: Kazimierz Wisełka

Wywiad z Krystianem Grzybkiem - Kierownikiem Referatu Promocji Gminy
kontynuacja ze strony 4

PG: Zaczyna Pan swoją pracę, dlatego zapytam czy widzi Pan jakieś konkretne, szczególne trudności, jakie
mogą stanąć na drodze do realizacji założeń ?
Ze strony mojej osoby w zasadzie nie odczuwam jakiegoś
czynnika znacznie utrudniającego działania. Wiadomo, że
potrzebuję czasu by dobrze poznać realia, dokładną specyfikę określonych miejsc (ogólne cechy są mi znane) poznać
ludzi czy nawet współpracowników w urzędzie. Jest to pewien
naturalny cykl. Obecnie mogę za to śmiało powiedzieć, że
osoby, z którymi już miałem kontakt bardzo otwarcie i mile
mnie przyjęły, co nastraja pozytywnie do stojących przed nami
wyzwań. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że dalej będę miał
okazję spotykać się z taką wolą działania.
Jeżeli chodzi o trudności natury technicznej czy infrastrukturalnej, uważam że jest za wcześnie bym mógł wydać obiektywną i pełną ocenę elementów, które realnie mogą wpłynąć
na promocję gminy. Poza tym, już nie mówiąc tylko o sobie,
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pracownicy gminy mogą posiadać dużą wiedzę na temat potrzeb mieszkańców, ale nigdy nie będzie ona kompletna bez
aktywnego ich udziału i komunikowania lokalnych spraw.

PG: Czego możemy Panu życzyć ?
Wielu trafionych pomysłów, kreatywności, szybkiego wpasowania się w realia gminy, dalszego spotykania tak otwartych
ludzi, którzy chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności i pomagać w promowaniu Gminy Goleszów. W ramach
pofolgowania dorzućmy może do tego osiągnięcie długoterminowego celu zbudowania atrakcyjnej marki Gminy Goleszów i zakończmy żeby nie przekroczyć limitu dobrych życzeń.

PG: Serdecznie dziękuje za rozmowę. Życzę spełnienia
planów, założeń i tego by praca na stanowisku Kierownika Referatu Promocji Gminy Goleszów przyniosła
Panu wiele satysfakcji.
Rozmawiał: WH
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Leśne przygody ekologów
Ponieważ kwiaty w ogrodach prawie ukończyły pieścić
nasze oczy, a ogromne drzewa lasów liściastych zaczynają
swoimi złocistymi barwami otulać nasze pobliskie góry, postanowiłem z naszą autokarową grupą dokładnie zgłębić tajniki
roślin u źródła ich powstawania. Autokarem pana Jurka Cieślara w dniu 7 października o poranku udajemy się w pierwszej kolejności do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Istebnej. Tam czeka już na nas p. Zbigniew Vasina który
prowadzi nas na piętro tego wspaniałego, niedawno wyremontowanego budynku, pełnego wiedzy o powstawaniu tej

inz. Żońca - genetyk objaśnia uprawy leśne
okolicy, a szczególnie tematyki dotyczącej lasów i wszystkiego
co w nich żyje. Szczegółowo oprowadzani przez p. Zbigniewa
mamy możność jeszcze doznać niespodzianki oglądając filmiki
i obrazy prezentowane na dużym monitorze.
Ponieważ przyjechał specjalnie dla naszej grupy inż. Zenon Żońca, schodzimy piętro niżej,
aby w sali multimedialnej wysłuchać prelekcji
o życia głuszców. Ponieważ za oknami przelotny deszczyk jeszcze pada, więc inżynier Żońca
szczegółowo nam opowiada o hodowli głuszca,
w tym o sztucznym zapładnianiu tych uroczych
kuraków. Z bliska oglądamy preparaty zwierząt
i modeli roślin, a nawet rentgen drzewa. Dużo
dowiadujemy się o świerku istebniańskim,
martwym drzewie i wielu innych ciekawych leśnych zagadnieniach. Deszcz chwilowo zawiesił swoją zraszającą działalność, więc wyruszamy poznać naocznie to, czego dowiedzieliśmy
się dotychczas z prelekcji audiowizualnej. Za
samochodem terenowym Zenona Żońcy, który nas prowadzi po krętych, wąskich, leśnych,
ale asfaltowych dróżkach na Wyrch Czadeczkę, gdzie właśnie
znajduje się ośrodek Hodowli Głuszca. Tutaj, na wysokości
750 m.n.p.m., w specjalnej wolierni możemy z ukrycia (za tzw.
weneckimi lustrami) oglądać te piękne, ale bardzo płochliwe
ptaki. Jeszcze na ekranie monitora oglądamy parę ciekawostek z ich życia i idziemy do Muzeum Świerka Istebniańskiego,
Karpackiego Banku Genów. Tam szczegółowo poznajemy proces powstawania tych pięknych okazów drzew od nasion po
pokazowe okazy drzew. Naszą ogromną ciekawość wzbudziła
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wiadomość o genetycznej metodzie przedłużania życia drzew.
Najstarsze drzewa są 300-stu a nawet 350-letnie, z nich zbieramy pędy (zrazy) do szczepień. Natomiast z nasion, najlepiej
tych samych sędziwych drzew po trzech latach uzyskujemy
sadzonki, które szczepimy wcześniej pozyskanymi pędami i to
właśnie sposób na genetyczne przedłużanie wieku nawet do
100 – 150 lat. Utworzono Archiwum Klonów z którego korzystają szkółki innych krajów. Klonowane drzewa można dalej
klonować, ale to już sprawa następnych pokoleń. Ogromnie
jesteśmy wdzięczni p. Żońcy, za bezinteresowne poświęcenie
swego czasu, pilotowanie naszego autokaru, przekazanie
swojej ogromnej wiedzy naszej zwiedzającej grupie. Okazanym skrótem, przejeżdzamy przez nowo powstały tunel
im. Emilii matki Jana Wojtyły w Lalikach o długości 678
m, który jest najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce. W Milówce odwiedzamy „Starą Chałupę”, która jest
przykładem tradycyjnego budownictwa ludowego Żywiecczyzny początku pierwszej połowy XVIII w. Pracownica wydziału promocji Urzędu Gminy Milówka przyjechała
specjalnie dla naszej grupy, aby osobiście oprowadzić nas
po zakątkach tego obiektu. Jedziemy do Fortu „Wędrowiec”, obiektu pierwszej obrony przed najazdem wojsk
hitlerowskich 1 września 1939r. Miejsce to zwane jest
również „Westerplatte Południa”. Niestety, miejsce to
oglądamy tylko po zewnętrznej stronie. Pomimo wielokrotnego potwierdzenia zamówienia przewodnika i zapewnieniu mnie, że będziemy oczekiwani o godz. 13:00,
doszło do nieprzekazania społecznemu pracownikowi z Muzeum Żywieckiego o naszej grupie. Okazuje się, że po sezonie
turystycznym obiekt na żądanie otwiera pracownik muzeum.

Zwiedzamy uroki Leśnego Grodu
Tradycją pożegnania sezonu turystyczno poznawczego jest
ostatnia wycieczka danego roku z pełnym obiadem, podziękowaniami za mile wspólnie spędzony rok, lampką wina do
wzniesionych toastów. Ponieważ całość wycieczki to tematyka leśna postanowiłem również obiad urządzić w scenerii
leśnej. Do tego przedsięwzięcia świetnie nadawał się „Leśny
Gród”, Fundacja Stowarzyszenia „Rytm Ziemi”. Leśny Gród
w Milówce, to magiczny zakątek, budzący zachwyt zwiedzających. Kolorowe budowle altanek, bajecznie wyglądające rzeź-
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by z drewna, nawiązujące do kultury Majów, Azteków, Inków,
ścieżki Feng Shui to miejsce, gdzie człowiek naprawdę może
odpocząć i wyłączyć ze swego umysłu wszystkie troski. Wodę,
która jest symbolem życia, znajdziemy tu wszędzie, dużo tu
oczek wodnych z kaskadami, niewielkich stawów a w nich egzotycznych ptaków - Biegusy Indyjskie – uwielbiające ślimaki bezmuszlowe, które są zmorą w naszych ogrodach. Znajdujemy tutaj również ciekawe kolorowe ryby, a na brzegach
Jesienne trawy, Gigant Miskant, Rozplenica Japońska, trawa
pampasowa, liczne odmiany roślin orientalnych, drzewko
Gingo Biloba, odmiany bambusa. Po rozmowie z władczynią
tego uroczego zakątka Naszej Krainy p. Magdaleną Majchrzak

postanowiliśmy, że z pomocą cateringu damy radę zorganizować taki uroczysty obiad, gdzie w czasie jego spożywania
otaczał nas autentyczny las na dotknięcie ręki, a dzikie gęsi
dozorowały spożycie tego tradycyjnego w naszych stronach
posiłku. Pani Magdalena dostarczyła naszej grupie niespodziankę, a mianowicie młodzieńca, który zgrabnie wymiatał
skoczne melodia na harmonii (mało już teraz używanej) o nazwie heligonka. Myślę, że dla osób starszych, chcących sobie
przypomnieć młode lata, było to wspaniałe i niezapomniane
przeżycie. Serdeczne dzięki wszystkim, którzy umożliwili nam
przeżyć to jeszcze raz.
Albin Klimczak

Świąteczne Ciasteczka Reni
Przepisy i zdjęcie udostępniła nam Renata Sikora, której kunszt
doceniają nie tylko mieszkańcy naszej gminy! Pani Renata została laureatką VI KONKURSU NA NAJLEPSZE CIASTECZKO CIESZYŃSKIEJ KRAINY (2016 r.). Zwycięstwo zapewniło ciasteczko pn.” Kwiecista muszelka” – wierzymy, że autorka zdradzi
nam przepis na nie już w przyszłym miesiącu!

Ciasteczka Romby

Ciasto
- 50 dag mąki
- 16 dag cukru pudru
- 33 dag masła
- 1 żółtko
Wszystko zarobić i wykrawać ciasteczka w kształcie rombu,
potem upiec w piekarniku.
Masa
- 2 jajka
- 25 dag cukru pudru
- 25 dag margaryny – roztopić
- 15 dag orzechów mielonych
- 50 ml spirytusu
Jajka utrzeć dokładnie z cukrem, dodać resztę składników.

Wszystko zarobić, formować kulki i piec w piekarniku. Po
upieczeniu można roztopioną czekoladą przykleić na opłatek
i ozdobić wg uznania.

Serduszka kawowe

Ciasto
- 20 dag mąki
- 14 dag masła
- 7,5 dag cukru pudru
- 1 żółtko
- 1 łyżka kawy
Zarobić i wykrawać ciasteczka w kształcie serca, potem upiec
w piekarniku.
Masa
Jak w przepisie na ciasteczka romby, dodać łyżkę kawy.
Zlepiać masą i ozdobić wg uznania.

WH

Upieczone ciasteczka smarować, zlepiać masą i ozdobić wg
uznania.

Ciasteczka kakaowe
Ciasto
- 30 dag mąki
- 15 dag cukru pudru
- 21 dag smalcu
- 90 g kakao

Zaproszenie – turniej tenisa stołowego

SPORT

Gmina Goleszów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się 18 listopada br. w sali gimnastycznej w Dzięgielowie.
Udział w rozgrywkach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod
numerem telefonu 669 189 267.
Tomasz Lenkiewicz
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zdjęcia na str. 23

Otwarto polsko-czeską ścieżkę przyrodniczą
23 października na granicy polsko-czeskiej, a następnie
w „Czytelni” w Wędryni (Czechy) otwarto nową ścieżkę
przyrodniczą i jednocześnie podsumowano projekt „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic’’.

Zakres projektu obejmował między innymi: wyznaczenie ścieżki przyrodniczej na odcinku Goleszów – Wędrynia
(łącznie ok. 15 km), wydanie dwujęzycznej książki i ulotki, ustawienie 15 dwujęzycznych tablic informacyjnych
opisujących np. dziedzictwo
przyrodnicze i religijne obu
gmin, wykonanie miejsc postojowych w Lesznej Górnej
ułatwiających dostęp do dziedzictwa opisywanego w projekcie, odnowienie krzyża na
granicy polsko – czeskiej i wykonanie w jego pobliżu miejsca wspólnych spotkań i odpoczynku.

Wójtowie Krzysztof Glajcar i Bogusław Raszka otwierają
ścieżkę na granicy polsko-czeskiej

Wspólnie uczestniczymy w wielu imprezach - kulturalnych, jak i sportowych. Przyszedł czas na kolejny, niezwykle
ważny element łączący nasze gminy. Jest nim przyroda,
tak cenna i unikatowa po obu stronach granicy. W tym celu
powstał ten projekt, który jeszcze mocniej połączy nasze
gminy, a także uatrakcyjni ofertę turystyczną – mówi Wójt
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.

Całkowita wartość projektu to 59 265 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 została w 85% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu gminy
i 5% z budżetu państwa.

Każdy turysta, który zamierza przejść nasz nowy, oznakowany szlak może po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na tablicach informacyjnych ściągnąć z www.
goleszow.pl książkę i ulotkę na swoje urządzenie mobilne
– mówi pomysłodawca projektu i jego koordynator Tomasz
Lenkiewicz.

W kwietniu 2017 r. Gmina Goleszów i partnerska Gmina
Wędrynia przystąpiły do realizacji tego projektu. Był on objęty współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński
- Těsínské Slezsko i budżetu państwa. Stworzenie ścieżki było zgodne ze „Strategią rozwoju Gminy Goleszów na
lata 2016 -2026” w zakresie rozbudowy oferty turystyczno
-edukacyjnej.

Autorami tekstów do książki, ulotki oraz tablic informacyjnych zostali: Tomasz Beczała, Damian Chmura i Jiři Czernek. W projekcie wykorzystano m.in. archiwalne zdjęcia/
pocztówki pochodzące ze zbiorów Jana Cichego.

Głównym celem projektu był 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.

Gmina Goleszów dziękuje wszystkim, którzy wyrazili
zgodę na przeprowadzenie przez ich tereny ścieżki przyrodniczej oraz tym, dzięki którym powstała nowa oferta
turystyczna łącząca Goleszów z Wędrynią.
Redakcja
foto: Tomasz Lenkiewicz
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Ulotka i książka w wersji elektronicznej dostępne są na
www.goleszow.pl, zaś w wersji papierowej można je otrzymać w Referacie Promocji, Tomasz Lenkiewicz, ul. Zakładowa 12, Goleszów.
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Siatkarska akcja w Cisownicy
24 października w Szkole Podstawowej w Cisownicy odbyło się spotkanie w ramach akcji „Bezpiecznie z PROFI CREDIT”.
Przeznaczona jest ona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a realizowana na terenie powiatów: bielskiego,
cieszyńskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.
Szkoła Podstawowa w Cisownicy jako pierwsza zgłosiła
chęć uczestnictwa w tegorocznej edycji akcji. Tym bardziej
cieszymy się z udziału w tym wydarzeniu, bo już ruszyły w naszej szkole zajęcia piłki siatkowej dla dziewcząt, organizowane

SPORT

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Reksiem
wzięło udział ok. 100 uczniów.
Siatkarki odpowiadały na pytania zadawane przez dzieci
np. Jak często trenują? Co jedzą? W jakim wieku rozpoczęły
przygodę z siatkówką? Policjant i przedstawiciel WORDu przypomnieli dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas imprez
i przepisach ruchu drogowego, a Reksio pomagał w rozdawaniu odblasków. Dzieci otrzymały również ulotki informacyjne
oraz zaproszenia na mecz bielskiej drużyny

Trening z siatkarkami

Uczestnicy siatkarskiej akcji
przez Uczniowski Klub Sportowy Cisownica (pisaliśmy o tym
w poprzednim numerze PG - przyp. red.) – mówi dyrektor
szkoły Przemysław Misiarz.

Mam nadzieję, że dzięki tej akcji popularność piłki siatkowej wśród naszych uczniów wzrośnie. Już dziś rozpoczynam
zapisy na wyjazd dzieci i młodzieży na mecz bielskich siatkarek
– dodaje Przemysław Misiarz
Następnie zawodniczki bielskiego klubu przeprowadziły
trening siatkarski z uczennicami cisownickiej podstawówki.
tekst i foto: Tomasz Lenkiewicz

W spotkaniu z siatkarkami Bielskiego Klubu Sportowego
PROFI CREDIT Bielsko-Biała, policjantem, przedstawicielem

Medale łuczników
W dniach 6-7 października w Żywcu odbył się XIII Międzynarodowy Puchar Beskidów w łucznictwie. Tradycyjnie w zawodach uczestniczyli zawodnicy LUKS ORLIK Goleszów. Tym
razem byli to Marzena Daduń i Przemysław Konecki. Zawodnicy reprezentujący Goleszów zakończyli letni sezon zawodów
łuczniczych wygrywając swoje kategorie. Marzena Daduń zajęła I miejsce w kategorii kobiet, a Przemysław Konecki wygrał
kategorię mężczyzn.
Również w Żywcu, w niedzielę 8 października, rozegrano
Mistrzostwa Polski Studentów z udziałem Marzeny Daduń.
Nasza zawodniczka w klasyfikacji kobiet zajęła II miejsce.
Równolegle do zawodów w Żywcu rozgrywane były Ogólnopolskie Zawody Młodzików i Dzieci „Złoty Liść Jesieni 2017”
w Kielcach, w których brali udział najlepsi młodzi łucznicy
z Polski. W zawodach wzięła udział najmłodsza zawodniczka
goleszowskiego klubu - Pola Paczyńska, która zajęła I miejsce
w swojej kategorii.
Gratulacje dla zawodników oraz trenerki Anny Stanieczek,
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Przemysław Konecki na najwyższym stopniu podium
która przekazuje swoim podopiecznym tajniki łucznictwa i razem z nimi zdobywa najwyższe trofea. Sportowcy teraz przygotowywać się będą do zimowego sezonu halowego.
tekst i foto: LUKS Orlik
Panorama Goleszowska - październik 2017

Strzelali z pistoletu

SPORT

W niedzielę (15 października) na strzelnicy sportowej Koła
Łowieckiego HUBERTUS w Goleszowie odbyły się Otwarte
Zawody Strzeleckie o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
GMINY GOLESZÓW.
W czterech kategoriach (kobiety, mężczyźni, chłopcy,
dziewczęta) wzięło udział 35 zawodników. Wszyscy strzelali z pistoletu sportowego 5,6 mm – postawa stojąca z jednej
ręki, lub oburącz w przypadku młodzieży.
Najlepszymi strzelcami okazali się: Kinga Białożyt (dziewczęta), Marek Micza (chłopcy), Katarzyna Bieniek (kobiety),
Marian Krawczyk (mężczyźni). Wyniki w poszczególnych kategoriach znajdują się na www.goleszow.pl.
Fundatorem nagród była Gmina Goleszów, a organizatorem zawodów ZP-M LOK Cieszyn. Fotoreportaż z zawodów
zobaczyć można na www.goleszow.pl
Tomasz Lenkiewicz

Gold Team Cieszyn najlepszy w Goleszowskiej Lidze Szóstek!
W piątek (20 października) zakończyły się rozgrywki Goleszowskiej Ligi Szóstek. Była to już siódma edycja rozgrywek
piłkarskich, w które zaangażowało się wiele lokalnych zespołów.
Za organizację ligi odpowiadała Gmina Goleszów, natomiast za obsługę sędziowską lokalni arbitrzy związani z goleszowskim Orlikiem. Uczestnictwo w zawodach było bezpłatne, w rywalizacji wzięły udział drużyny zarówno z gminy, jak
i powiatu. W 2017 r. mecze rozgrywało 14 drużyn piłkarskich
składających się z zawodników z Cieszyna, Ustronia, Kozakowic, Cisownicy i Międzyświecia.
Ostatnie piątkowe spotkania, mimo że odbywały się
w niesprzyjającej, zimnej i mglistej aurze, podtrzymały gorącą
atmosferę wydarzenia. Po ich zakończeniu przystąpiono do
oficjalnego ogłoszenia wyników tegorocznej ligi oraz uhonorowano laureatów. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymały puchary Wójta Gminy Goleszów.
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Sześć najlepszych, wyróżnionych drużyn:
1. miejsce – Gold Team Cieszyn
2. miejsce – 4 Korony Cieszyn
3. miejsce – Trafil Oil
4. miejsce – Team Priner Cieszyn
5. miejsce – Cisownica
6. miejsce – CDF Traktat
Wybrano również najlepszego strzelca i bramkarza turnieju, którzy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.
Najwięcej celnych strzałów w światło bramki oddał Maciej
Pieczonka (39 bramek) grający dla 4 Koron Cieszyn, natomiast
Aleksander Dudek wybronił najwięcej piłek wycelowanych
w siatkę bramki Gold Team Cieszyn.
Wszystkim zawodnikom, sędziom, kibicom i innym wspierającym dziękujemy za udział w rozgrywkach i pełne zaangażowanie. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach
sportowych.
tekst i foto: Kierownik RPG Krystian Grzybek
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Nakład: 2000 egzemplarzy
Skład i druk: Eurodruk-offset Sp. z o.o.
tel. 33 854 26 02, www.eurodruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania
i opracowywania redakcyjnego.
Projekt graficzny winiety Panoramy
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka, Cieszyn,
www.arkadruk.pl
Materiały do następnego numeru można
dostarczać do 28 listopada.
Wykaz telefonów Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych
Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: urzad@goleszow.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00
Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 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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SPORT

W sobotę (7 października) odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Goleszów. Przelotne deszcze i niska temperatura nie odstraszyły uczestników, którzy
w tym roku kierowali się zasadą „nie ma złej pogody, są źle ubrani rowerzyści”.
W rajdzie wzięło udział 30 osób. Byli to mieszkańcy i sympatycy gminy Goleszów,
przedstawiciele TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn, AGR Victoria Hażlach i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Godziszowa.
Przed rozpoczęciem zmagań kolarskich uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe naszej gminy. Dodatkowo, w ramach promocji ścieżki przyrodniczej „Przyroda
nie zna granic”, kolarzom przekazano zestawy miodów wykonane w ramach ww.
projektu. Ścieżka połączyła gminy Goleszów i Wędrynię ok.w 15 kilometrowym
szlakiem (jej otwarcie nastąpiło 23 października). W ramach projektu m.in. ustawiono 15 tablic informacyjnych, po obu stronach granicy. Całe przedsięwzięcie
współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
Trasa rajdu prowadziła spod Urzędu Gminy w Goleszowie przez Kozakowice,
Bładnice, Kisielów i Ogrodzoną. Piętnastokilometrową pętlę wokół góry Chełm
rowerzyści pokonali w 1,5 godziny i punktualnie o godzinie 11.00 „zameldowali
się” w OSP Godziszów, gdzie czekał na nich ciepły poczęstunek z grilla (kiełbasa,
krupniok) i domowe ciasta przygotowane przez panie z miejscowego KGW.
Puchar dla najmłodszego uczestnika otrzymał Wiktor Foliaz (rocznik 2008),
seniorem rajdu był Jerzy Mrógała, zaś najliczniejszą rodziną byli Aneta, Adam
i Agnieszka Macha. Puchary wręczał Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar,
który jednocześnie podziękował wszystkim rowerzystom za udział w tym wydarzeniu.
Rajd zorganizowali: Gmina Goleszów i PTTK „Ślimoki”. Ze strony gminy rajd
koordynował Tomasz Lenkiewicz, komandorem rajdu był Marek Węglorz, ze
strony PTTK „Ślimoki” w rajdzie uczestniczyli: Elżbieta Czyż, Jadwiga Rakowska,
Bohdan Kłos, Janusz Pszczółka, Jerzy Mrógała i prezes koła Zenon Sobczyk.
Organizatorzy dziękują komendantowi OSP Godziszów Sławomirowi Gaszkowi, sołtysowi Łukaszowi Żebrowskiemu, radnemu Sławomirowi Żmiji, paniom
z KGW za gościnę i organizację poczęstunku na mecie oraz Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa za udostępnienie termosów na wrzątek. Do zobaczenia
na kolejnym rajdzie.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl
Organizatorzy

Panorama Goleszowska - październik 2017

Polsko-czeska ścieżka przyrodnicza

Oznakowanie ścieżki

Miejsca postojowe w Lesznej Górnej

Oznakowanie ścieżki

foto: T. Lenkiewicz

Tablica informacyjna pod Tułem

tekst na str. 19

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
w Ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

tekst na str. 5

foto: Ryszard Cienciała Protection Services

Grupa MoCarta w Goleszowie

tekst na str. 3

Rodzinny Rajd Rowerowy

tekst na str. 22

Na trasie rajdu

Wspólne zdjęcie uczestników Rajdu

Wręczanie odznaki

Puchary
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foto: Krystian Grzybek

foto: T. Lenkiewicz

Wyremontowana droga już przejezdna

