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Dożynki Gminne - Dni Gminy Goleszów

tekst na str. 7-9

Przedstawiciele gminy wraz z zaproszonymi gośćmi

Dożynkowy pochód

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar
dziękuje rolnikom za całoroczną pracę

Gospodarze dożynek - Lucyna i Józef Sobótka

Dożynkowy pochód

Gospodarze dożynek już na scenie

Dożynkowy pochód

Prowadzący pierwszy dzień Dni Gminy Goleszów
- dyrektor GOK Jolanta Warsińska i Dariusz Gołyszny
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Dożynki to czas wytchnienia po ciężkiej pracy i dziękowania za zebrane plony.
To nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim do wyrażenia wdzięczności
i szacunku dla pracujących na roli, którym zawdzięczamy codzienny chleb i możliwość
czerpania z owoców ich pracy. Dożynki to święto radości z obfitych plonów zapewniających dostatek wszystkim mieszkańcom, a symbolem dożynek są przepiękne wieńce
z kłosów zbóż i tradycyjny bochen chleba z tegorocznej mąki, który wspólnie podzielony
niech się stanie symbolem pomyślności wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Cieszę się, że mogliśmy je wspólnie przeżyć w radosnej atmosferze i przy przepięknej
pogodzie. Państwa liczny udział w korowodzie, uroczystościach i zabawie świadczy
o zaangażowaniu w podtrzymanie tradycji dożynkowych, za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji
tegorocznego Święta Plonów. Dzięki determinacji, pracowitości i poświęceniu tych osób,
nasze wspólne Święto było tak udane!
Krzysztof Glajcar Wójt Gminy Goleszów
W związku z rozpoczęciem remontu częściowego drogi powiatowej prowadzącej od Zamku w Dzięgielowie do Goleszowa
informujemy, że od 1 września 2017 r. z przyczyn technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
na czas wykonywania robót, została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie. Dla uczestników ruchu drogowego przygotowano objazd, który został poprowadzony ulicami:
Zamkową i Lipową w Dzięgielowie, Stalmacha i Cieszyńską w Bażanowicach, Cieszyńską i Grabową w Goleszowie.
Planowany termin przywrócenia ruchu to połowa września 2017 r. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego
postępu robót, które polegać będą m.in. na wymianie nawierzchni jezdni, utwardzeniu poboczy, na odcinku ok. 800 m.
Za zaistniałe utrudnienia w ruchu przepraszamy, jednocześnie prosimy użytkowników drogi powiatowej 2610 S (ul. Goleszowska w Dzięgielowie) o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela
wykonawcy robót.
Nadzór nad pracami prowadzony jest przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, Cieszyn,
tel. 33 4777 309.
Przypomnijmy, że remont tego odcinka drogi jest możliwy dzięki wsparciu Gminy Goleszów, która udzieliła Starostwu
Powiatowemu w Cieszynie dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł.
Tomasz Lenkiewicz

Wójt Gminy Goleszów informuje,
że rozpoczęły się prace
przygotowawcze
nad budżetem
gminy na rok 2018.
Wszelkie wnioski do budżetu należy składać do dnia 15
września 2017 r.
Panorama Goleszowska - lipiec/sierpień 2017

Drodzy mieszkańcy przypominamy, że zgodnie
z uchwałą antysmogową dla Województwa Śląskiego, od 1 września 2017 r. wprowadzono zakaz
spalania w kotłach centralnego ogrzewania paliw
złej jakości tj. mułów, flotów i flotokoncentratów
oraz ustalono normę emisyjną dla kotłów, pieców
i kominków. Nadal będzie możliwe spalanie grubszych sortymentów węgla oraz drewna.
Więcej informacji na www.powietrze.slaskie.pl.

3

Zbiórka tekstyliów
Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do
specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na
terenie 14 województw. Wszystkie pojemniki są własnością
Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na
obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą
działalność statutową.
Przypominamy, że pojemniki te nie służą do wrzucania do

nich śmieci, ani pozostawiania przy nich różnych niepotrzebnych przedmiotów. Takie odpady (patrz zdjęcia) można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) ul. Przemysłowa 12 w Goleszowie, który czynny jest codziennie w godzinach od 800- 1600, w soboty
w godzinach od 800- 1300
Szczegóły na http://www.pck.pl/tekstylia/
Referat Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nowy most w Cisownicy
Zakończyły się prace związane z budową nowego mostu
w Cisownicy na ul. Zadni Gaj (skrzyżowanie z ul. Cisową), nad
potokiem Cisówka. Roboty trwały 4 miesiące.
Iwestycja została wykonana na zlecenie Gminy Goleszów, a jej łączny koszt (projekt i roboty budowlane)

wyniósł prawie 83.000,00 zł. Nadzór nad pracami sprawował Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie.

Most w trakcie budowy

Nowy most

Most w trakcie budowy

Nowy most
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Tomasz Lenkiewicz

Panorama Goleszowska - lipiec/sierpień 2017

Co słychać w GOK-u?

www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21
23 czerwca na zaproszenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego z Ustronia, Zespół Pieśni i Tańca Goleszów,
dał koncert w Ustrońskim Muzeum im. Jana Jarockiego, podczas rozpoczynającego się XIII Festiwalu Ekumenicznego. Zespół pod kierunkiem muzycznym Gabrieli Targosz, zaprezentował wiązankę pieśni o tematyce religijnej oraz tradycyjne
pieśni cieszyńskie.
1 lipca o godz. 18.00 w Ustrońskim amfiteatrze podczas
koncertu „Muzyka Gwiazd” wystąpiła Orkiestra Dęta „Goleszów Band”. Zagrała repertuar taneczno – rozrywkowy, muzykę filmową i regionalną. Utwór „Płyniesz Olzo” śpiewała
publiczność wypełnionego po brzegi amfiteatru. Orkiestra zakończyła swój występ nagrodzona gromkimi brawami bisując
na stojąco.
**********************************

„Wakacje letnie z GOK-iem” już za nami. W dniach 3-14
lipca oraz 31 lipca-11 sierpnia wypoczywało u nas łącznie 105
dzieci. Jak to miało miejsce w latach ubiegłych, tak i tym razem, program zajęć był bardzo bogaty, a dzieci z ochotą brały
w nich czynny udział. Na program wakacyjny składały się zajęcia stacjonarne takie jak robotyka, warcaby, zajęcia z klockami incastro, samoobrona, gry i zabawy sportowe. Część
zajęć odbywała się w terenie. Dzieci miały możliwość wyjazdu
na basen, do kina, na ognisko, a także uczestniczyć w wyprawie
do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz Dream Parku w Ochabach. Na zakończenie wakacyjnych wojaży wszyscy
wybrali się do Bielska aby koleją gondolową wyjechać na Szyndzielnię, a tam z wieży widokowej podziwiać imponującą panoramę Bielska-Białej, Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego.
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Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli nas przy
organizacji wakacyjnego wypoczynku:
DIEHL Metering Sp z o.o.
Sigma – Li Sp. j. PPHU Goleszów
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Goleszów
Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Cieszyn
MS Meble Małyjurek– Puńców
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Donex” Donocik
Spółka Jawna
Eltrex Sp z o.o. Sp.k. Goleszów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie
Pan Karol Linert
Państwo Brzezinowie z Cisownicy
Pan Ryszard Bochm
Kryta Pływalnia Delfin - Skoczów
Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
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Pracownia Językowa Daniel Iryszek
ZiAD Bielsko Biała – Kolej gondolowa „Szyndzielnia”
Dream Park Ochaby,
PHU ALPI Sp.J.
Żaluzje Klimsza Cieszyn
„Fikołek” Cieszyn
Rajskie smaki Goleszów
Ponadto dziękujemy Państwu Barańskim za kilkukrotne
pełnienie społecznie funkcji opiekunów podczas wyjazdów,
a także paniom Bożenie Bujok, Magdalenie Czerkowskiej i Urszuli Kenig, które opiekowały się dziećmi również społecznie
podczas wyjazdu w ostatni dzień Wakacji Letnich.
**********************************
IV Muzyczne wieczory przy fontannie
Jak co roku, w niedzielne wieczory mogliśmy wybrać się na
spacer i spędzić czas przy goleszowskiej fontannie z muzyką
na żywo. Podczas tegorocznych koncertów nie zabrakło spokojnej poezji śpiewanej, folkloru, muzyki rozrywkowej, jazzu
oraz rocka. Wystąpiły zespoły oraz soliści:

ZAPROSZENIA
Spotkanie z wybitnymi ludźmi Goleszowa – W każdy,
drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 prezentować swoje prace artystyczne oraz twórczość będą mieszkańcy Gminy
Goleszów.
9 października - Zenon Sobczyk,
13 listopad – Paweł Stanieczek.
Koncert muzyki żydowskiej - 24 września (niedziela) godz.
17.00, wystąpią Paulina i Grzegorz Stateczni.
Koncert dla Panów – 7 października (sobota) o godz.
17.00 odbędzie się koncert specjalnie dla mężczyzn, w wykonaniu Katarzyny i Klaudii Chwołek. Cena biletu dla Panów
wynosi 30zł, zapraszamy w parach, gdyż partnerka wchodzi
gratis. Bilety dostępne od 11 września.
Koncert jesienny – 15 października (niedziela), godz.
15.00, wystąpi GRUPA MOCARTA. Bilety dostępne od 11 września w sekretariacie GOK-u.
Już teraz zapraszamy na zajęcia stałe, które startują jesienią.

Zajęcia dla dzieci:

Dziecięco Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „GOLESZÓW”
Ju-Jitsu dla dzieci
Kółko szachowe
Nauka gry na gitarze
Nauka gry na klarnecie i saksofonie
Nauka gry na pianinie
Nauka gry na skrzypcach
Robotyka
Rytmika
Zajęcia igiełkowe dla dzieci
Zajęcia plastyczne dla dzieci do lat 10
Zajęcia plastyczne dla zaawansowanych
Zajęcia taneczne dla dzieci
Filozofia z uśmiechem

Zajęcia dla dorosłych

Crossfit
Stretching – Joga
Zumba
Kick boxing dla dorosłych
Kurs szycia dla dorosłych
Nauka języka angielskiego
Nauka języka migowego
Decoupage i wiklina papierowa

02.07 – TO-MA-TO
09.07 – Lokomotywa Band
16.07 – Kapela Wisła
23.07 – Coast Patrol
30.07 – BBM Orchestra
06.08 – Justyna Lewandowska
13.08 – Jazz Dinos
20.08 – Nadolzianie
Serdecznie dziękujemy wszystkim występującym oraz słuchaczom za uświetnienie niedzielnych wieczorów wakacyjnych w centrum Goleszowa.
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Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej
stronie internetowej www.gok.goleszow.com.pl oraz na FB.
„W życiu wybierać musimy między łatwą porażką, a trudnym zwycięstwem”
Marek Dziewiecki
Z pozdrowieniami dla czytelników
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Jolanta Warsińska
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Dożynki Gminne - Dni Gminy Goleszów
W dniach 26-27 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne – Dni Gminy Goleszów 2017. W tym dniu dziękowaliśmy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom za ich ciężką pracę.
Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli Lucyna i Józef Sobótkowie z Lesznej Górnej, którzy wspólnie gospodarzą od 28 lat
na 25 ha gospodarstwie. Specjalizują się w hodowli bydła opasowego, a hobbystycznie zajmują się też hodowlą koni huculskich
oraz drobiu. W gospodarstwie pomagają im dzieci Elżbieta i Marcin oraz Katarzyna i Weronika, które aktualnie studiują we
Wrocławiu i Krakowie.
Tradycyjnie Dożynki rozpoczęły się korowodem, który prowadziła Orkiestra Dęta „Goleszów Band”, a za nimi dumnie niosąc
wieniec dożynkowy szedł Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”. Następnie swoje maszyny rolnicze prezentowali rolnicy, a także firmy działające na terenie Gminy. Przejazd korowodu dożynkowego zamykały samochody rajdowe
młodych, ambitnych rajdowców z Goleszowa, którzy na co dzień uczestniczą w Rajdowym Pucharze Śląska Cieszyńskiego oraz
karetka Pogotowia Ratunkowego, której przewodził lekarz Jan Śliwka.
Część artystyczna tegorocznych
Dożynek Gminnych rozpoczęła się
Obrzędem Dożynkowym przeprowadzonym przez ZPiT, po którym
Zespół dał piękny popis swoich
umiejętności tanecznych i śpiewaczych, prowadzony pod okiem
choreograf Barbary Rybczyk oraz
pod kierownictwem muzycznym
Gabrieli Targosz. Następnie swój
koncert zaprezentowała Orkiestra
Dęta „Goleszów Band”, której kapelmistrzem jest Grzegorz Ogrocki. Gwiazdą sobotniego wieczoru
był Zespół BACIARY – znany i lubiany w naszym regionie, o czym
zaświadczyła licznie zgromadzona
publiczność.
Niedzielne występy rozpoczął
o godz. 16.00 zespół RIFT, w którego skład wchodzą również mieszZespół Baciary
kańcy naszej gminy. Wokalista Zespołu to ćwierćfinalista „The Voice of Poland”. Następnie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Szkoły Sztuk Walki
i Samoobrony „Goshin Doo”, trenujący pod okiem mistrza, złotego medalisty mistrzostw Europy i Świata Ryszarda Bochma 7
DAN. Mistrz swoją wiedzą w zakresie samoobrony i sztuk walki dzieli się również z mieszkańcami naszej Gminy podczas zajęć
prowadzonych w GOKu. Prosto z Chorwacji zawitał do nas wyczekiwany przez swych fanów Jacek Silski. Za swój aksamitny głos
i piękne melodie został nagrodzony gromkimi brawami. W Dożynki Gminne – Dni Gminy Goleszów 2017 bawił Państwa zespół
muzyczny CANTARE, przy którym tańczono do późnych godzin nocnych.
Podmioty, które wsparły organizację Dni Gminy Goleszów 2017:
RKS Goleszów,
Piekarnia Rejonowa Samopomoc – Goleszów,
Kwiaciarnia Orchidea – Grażyna Bojda,
Bank Spółdzielczy - Cieszyn,
Arnold Sikora - Cisownica,
Helena Mańka (rękodzieło i dekupaż) – Goleszów,
Zakłady mięsne Jan Bielesz - Cieszyn,
Firma Diehl Metering - Bażanowice,
Szkoła Rodzenia Cud Narodzin – Adam Pasterny,
Mleczarnia - Bażanowice,
Firma Strumyk z Ustronia z siedzibą w Skoczowie.
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy:
Tegorocznym gazdom dożynek Lucynie i Józefowi
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Sobótkom z Lesznej Górnej.
Wójtowi Gminy Krzysztofowi Glajcarowi i zastępcy Wójta
Grażynie Porębskiej- Jochacy.
Wszystkim rolnikom, darczyńcom, sponsorom, którzy
wsparli kołacz dożynkowy, a szczególności Ewie Cieślar za koordynację i wkład włożony w to dzieło.
Policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu, ochronie i akustykom, pracownikom Urzędu Gminy, szczególnie
referatowi komunalnemu na czele z Kierownikiem Michałem
Kozłowskim, Jerzemu Sikorze i Tomaszowi Lenkiewiczowi,
Klaudii Mesjasz i Magdalenie Gajdzicy za prowadzenie korowodu Dożynkowego, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, portalowi ox.pl za objęcie patronatem medialnym Dożynek w Goleszowie i wszystkim służbom medialnym.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego święta plonów.
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Lista uczestników korowodu dożynkowego
26-27 sierpnia 2017r.

Klaudia Kozioł - stajnia Alegria Z Goleszowa Równi
Stadnina koni z Lesznej Górnej reprezentowana przez trzy
klacze rasy fryzyjskiej: Reitske dosiadana przez Wiktorię Ypkje pod Weroniką, Dienke pod Bożeną – właścicielką stadniny
oraz jedna kasztanowa klacz rasy AMERIKAN QUARTER HORSE
o imieniu NURSJA pod swoją właścicielką Agatą
Orkiestra Dęta „Goleszów Band”
Zespół Pieśni i Tańca Goleszów
Rada Gminy Goleszów
Gospodarze dożynek Lucyna i Józef Sobótkowie
z Lesznej Górnej
Leszna Górna
Danuta i Paweł Niedoba reprezentowani przez córkę Ulę Niedobę oraz Marcina Podżorskiego – Zetor Proxima z grabiarką
karuzelową.
Państwo Wawracz wraz z rodziną - traktor URSUS 411 z roztrząsarką do pokosów.
Lucyna i Marek Wałaski - Mercedes klasy G, których reprezentowała córka Marlena i kolega Henryk.
OSP Leszna Górna
Bażanowice
Koło Gospodyń Wiejskich wraz z sołtysem,
Bogusław Michalik - Ciągnik CLASS
z agregatem ścierniskowym
Radosław Brudny - Ciągnik Władimirec
z sadzarką do ziemniaków
Firma rodzinna Cieślar z Bażanowic: - SKANIA – samochód ciężarowy - koparko – ładowarka marki VOLVO- ciągnik rolniczy
MAGKOLNIK z przyczepą - pomoc drogowa z koparką
Jarosław Roik - Polonez CARGO – Karetka Pogotowia Ratunkowego
Cisownica
Herb Cisownicy – wnuk sołtysa Bartłomiej Pancer,
Rada Sołecka – sołtys Karol Macura oraz członkowie rady:
Magdalena Samosiuk, Jan Drózd, Józef Malec, Damian Marcol,
Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy na czele z Panią Prezes
Henryką Szarzec,
Miś Tulik – maskotka Restauracji Pod Tułem
Stanisław Brzezina, członek rady sołeckiej
Janusz i Justyna Gajdzica - traktor z rozsiewaczem do nawozów,
Janusz i Justyna Gajdzica – traktor z zamiatarką
Michał Grochal wraz z żoną i rodzicami – rozgarniacz do kiszonek,
Krzysztof Kłoda – rozsiewacz do nawozów,
Tomasz Fober z rodziną – kosiarka dyskowa,
Anna i Tadeusz Sikora – pług,
Janusz Kisza - sadzarka,
OSP Cisownica – kierowca Robert Badura, dowódca sekcji Sławomir Konecki, jedna z trzech jednostek w Krajowym Systemie Straży Pożarnych.
Dzięgielów
Joanna i Dariusz Śliwka - ciągnik case i kosiarka dyskowa krone,
Piotr Czech,
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Andrzej Glajcar (Koło łowieckie Bażant) – ciągnik,
Sołtys dzięgielowa Zbigniew Krzemień - Mikrociągnik kubota
z ładowaczem czołowym i agregatem z glebogryzarką separacyjną,
Jerzy Franek,
Stowarzyszenie miłośników Dzięgielowa,
OSP Dzięgielów.
Godziszów
Na czele sołtys Łukasz Żebrowski
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP z Godziszowa,
Mikołaj Rymorz - ciągnik CLASS arion z przyczepą Na przyczepie przedstawiana była scenka ludowa „Skubaczki Godziszowskie” przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Godziszowa.
Leszek Niemiec - ciągniki CASE z przyczepą samo zbierającą
POTINGER
Tomasz Sikora wraz z synem Tymoteuszem - ciągnik Massey
Ferguson z zagrabiarką.
Ochotnicza Straż Pożarna z Godziszowa w wozie bojowym lekkim marki Peugeot Boxer 4x4., która w tym roku obchodziła
110-lecie powstania.
Goleszów
Na czele sołtysi: Goleszów Dolny: Karol Alkier Goleszów Górny: Tomasz Polak Goleszów Równia Leszek Staś
Gminne Koło PTTK nr 19 „Ślimoki”
Wóz przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej, sekcję ekologiczno – ogrodniczą. Za sterami Tomasz Krzywoń.
Goleszów Dolny
Renata i Marcin Sikorowie - traktor marki Class Axion z pługiem obracalnym,
Jolanta i Janusz - ciągnik marki John Deer z rozsiewaczem nawozów.
Lucyna i Paweł Górniak - kombajn zbożowy - New Holland.
Zofia i Adam Bury - ciągnik marki Mitsubishi wraz z przetrząsarką karuzelową do siana.
Danuta i Leszek Macurowie wraz z wnukami, towarzyszył im
KOGUT - maskotka RKS-u.
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy - ciągnik rolniczy marki Class-Axion z maszyną uprawową.
Goleszów Górny
Koło Łowieckie Hubertus w Goleszowie
Władysław Wapienik - pojazd wieloczynnościowy z beczką na
gnojówkę, którym kierował wnuk Marcin Podżorski.
Goleszów Równia
Jan Małyjurek – hodowla królików Olbrzym Belgijski,
Marek Moskwik – ciągnik C – 360 z pługiem trzy skibowym,
Paweł Moskwik – ciągnik C-360 z przyczepą na zboże,
Jan Gojniczek na ciągniku C-360 z przyczepa samo załadowczą
Roman Macura – ciągnik z rozrzutnikiem do obornika
Henryk Macura – ciagnik C-330 z opryskiwaczem
OSP GOLESZÓW założona w 1900 r.
Kisielów
HERB KISIELOWA, który przedstawia chłopa walczącego z wilkiem (w specjalnie przygotowanych na tą okazję strojach szli
mieszkańcy Kisielowa).
Panorama Goleszowska - lipiec/sierpień 2017

Sołtys Karol Szostok wraz z Radą Sołecką wsi Kisielów.
Jan Klajmon - ciągnik C330
Paweł Żertka - ciągnik C360
Michał Szulecki - ciągnik C330 wraz z maszynami rolniczymi
Karol Sztwiertnia – ciągnik C330 z wozem drabiniastym
OSP Kisielów na swoim wozie bojowym.
Kozakowice
Sołtys Krzysztof Kohut z Tomaszem Kuligiem - ciągnik URSUS
C-330 z siewnikiem konnym
Łukasz Kral – papaja własnej produkcji
Bartłomiej Tomica - ciągnik John Deer ze zgrabiarką,
Andrzej i Halina Brodowie – ciągnik z włóką.
Marek Łomozik - ciągnik Ferguson z agregatem uprawowo
siewnym talerzowym
Kornel i Jolanta Łomozik - ciągnik zetor z ładowarką obornika.
firma Haduk – Krzysztof
OSP Kozakowice
Puńców
Małgorzata i Leonard Musioł - ciągnik URSUS C-360 3P z opryskiwaczem, - ciągnik ZETOR 8145 z broną talerzową kompak-

tową, - ciągnik ZETOR FORTERRA 135 z agregatem uprawowo
– siewnym
Janusz Glajcar reprezentowany przez syna Tomasza - ciągnik
ZETOR 25A
Firma usługowa „Brzoza” Tomasz Brzozowski - kombajn zbożowy BIZON i podnośnik koszowy.
Jerzy Glajcar - ciągnik CLASS z agregatem uprawowo siewnym,
- ciągnik CLASS z 4-rzędowym siewnikiem do kukurydzy
Firma Usługowa FLORYS – Ryszard Florczykiewicz - frezarka do
pni, rębarka do gałęzi i kosiarka do trawy.
Koło Pszczelarskie Puńców
OSP Puńców - samochód ratowniczo - gaśniczy z pełnym wyposażeniem
Krzysztof Szturc z pilotem Mariuszem Cymorkiem - peugeot
206
Andrzej Dobosz pilotowany przez Marka Wisełkę - vw polo gti
Sebastian Hus z pilotem Łukaszem Czajda - peugeot 206
Łukasz Roik i Natalia Bujok - peugeot 205.
Zabezpieczenie medyczne, firma Trans-Med, przewodził lekarz Jan Śliwka.
Dyrektor GOK Jolanta Warsińska

Chciałbym bardzo podziękować za wsparcie i wspólne zorganizowanie barwnego korowodu dożynkowego :
- Rolnikom z mojego sołectwa, którzy pomimo obowiązków związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw zechcieli nam pokazać część swoich maszyn
podczas barwnego korowodu;
- Paniom, które wystąpiły w regionalnych strojach
i przedstawiały scenkę ludową;
- Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Godziszów jak
i druhom z OSP Godziszów - za ucztę, którą zgotowali nam na swoich stanowiskach i za uczestnictwo
w korowodzie;
- Młodzieżowej drużynie pożarniczej z Godziszowa
za tak liczny udział w pochodzie;
- Paniom, które wykonały wońki, strojenie maszyn;
- Wszystkim sołtysom za wspólne zorganizwanie tak
wielkiego przedsięwzięcia;
PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Pani Beacie Pieńkowskiej za organizowanie
i spędzanie z nami czasu na beskidzkich szlakach.
Uczniowie SP w Cisownicy
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- GOK jak i UG za sprawną współpracę.
Pozdrawiam!
ŁUKASZ ŻEBROWSKI
SOŁTYS WSI GODZISZÓW
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„Blade twarze” z Kisielowa
7 lipca, dzieci z Kisielowa wyruszyły na wycieczkę
w poszukiwaniu zaginionych Indian. Udaliśmy się więc
autobusem na zachód, by po pewnym czasie w miejscowości Tworków koło Raciborza odnaleźć zaginioną wioskę. W pięknej krainie, obok lasu ulokowane były charakterystyczne indiańskie namioty zwane tipi.
Nie było wątpliwości, że Indianie jeszcze nie wyginęli,
gdyż na miejscu okrzykiem „howgh” przywitali nas ich
przedstawiciele. Pomalowano nam twarze i wyruszyliśmy w podróż w czasie. Słuchaliśmy opowieści o życiu
Indian, oglądaliśmy rękodzieła oraz poznaliśmy zasady
panujące w ich domach. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również oryginalne, kolorowe stroje oraz możliwość
strzelania z prawdziwego łuku. Zabawa była świetna. Za
zorganizowanie wycieczki dziękujemy organizatorom.
Uczestnicy wycieczki

Konkurs „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”
Do tegorocznej edycji (już 17.) Konkursu zgłoszono dwanaście ogrodów, do oceny których wybrana została komisja
w składzie:
Przewodniczący Adam Krzywoń – z ramienia Towarzystwa
Miłośników Goleszowa
Członkowie Anna Bracka – jw.
Leszek Tyrna – jw. (Prezes TMZG)
Beata Jaworek – lauretka 2. miejsca w Konkursie w roku
2016 (sołectwo Godziszów)
Małorzata Matloch – zwyciężczyni zeszłorocznej edycji Konkursu (sołectwo Puńców)
Komisja w powyższym składzie przeprowadziła dwa przeglądy ogrodów – wiosenny (23 maja) i letni (1 sierpnia). Każdy
z członków Komisji na swoich kartach punktowych przyznawał
punkty w myśl zasad regulaminu konkursu. Na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbyło się 1 sierpnia, dokonano podsumowania punktacji, co zdecydowało o miejscach w klasyfikacji Konkursu, która przedstawia się następująco:
1. miejsce – ogród Izabeli Chmiel z Kisielowa
1. miejsce ex aequo – ogród Elżbiety Urygi z Goleszowa
Dolnego
3. miejsce – ogród Ryszarda Nytry z Puńcowa
4. miejsce – ogród Jolanty Olek z Cisownicy
5. miejsce – ogród Ewy Franek z Dzięgielowa
6. miejsce – ogród Wandy i Pawła Żmii z Godziszowa

Zdjęcia zwycięskich ogrodów na stronie 24.
Wyżej wymienionym uczestnikom wręczono Dyplomy z wyszczególnieniem zajętego miejsca.
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Dalsze kolejność:
ogród Stanisława Majewskiego z Cisownicy
ogród Alicji Linzer z Goleszowa Górnego
ogród Krzysztofa Kopca z Dzięgielowa
ogród Ewy Łyszczarz z Goleszowa Dolnego
ogród Marii Adamek z Bażanowic
Tym osobom przyznano dyplomy z wyróżnieniem.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe
oraz po jednym krzewie azalii by posadzona w ogrodzie była
żywą pamiątką uczestnictwa w Konkursie. Komisja na swym
posiedzeniu jednomyślnie postanowiła przyznać dwa wyróżnienia, specjalnie dla Pani Izabeli Chmiel i Elżbiety Urygi
za prowadzenie swych ogrodów w sposób proekologiczny,
szczególnie przyjazny środowisku naturalnemu. Wręczenie
dyplomów i nagród miało miejsce 26 sierpnia podczas 1. dnia
obchodów Dni Gminy Goleszów. Dokonali tego Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Prezes TMZG Leszek Tyrna, Przewodniczący Komisji Adam Krzywoń, który krótko omówił sposób
w jaki przeprowadzono Konkurs oraz pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i wyraził też
uznanie za staranne i ładne prowadzenie wszystkich ogrodów.
Podziękował również władzom gminy za sfinansowanie nagród,
członkom komisji za sumienną pracę. Na zakończenie ceremonii uhonorowania laureatów głos zabrał wójt Krzysztof Glajcar,
który w ciepłych słowach pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za ich piękne ogrody oraz członkom
komisji za ich społeczną pracę.
Pragnę nadmienić, że szatę graficzną dyplomów oraz ich
wydruk wykonał Prezes TMZG, któremu za to składam gorące
podziękowania.
Adam Krzywoń
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Jubileusz spadochroniarzy
1 lipca w Goleszowie Równi odbyły się obchody związane z jubileuszem 25-lecia powołania XVIII Oddziału Ziemi
Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy. Patronat nad
imprezą objął m.in. Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Zastępca
Burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki, Sekretarz Miasta Cieszyna Stanisław Kawęcki oraz żołnierze rezerwy.
Po części oficjalnej rozpoczął się piknik w którym
oczywiście nie mogło zabraknąć pokazów akrobacji samolotów i skoków spadochronowych. Na dzieci i nieco
starszych uczestników czekali żołnierze z 18. Batalionu Desantowo Szturmowego z Bielska-Białej, którzy prezentowali broń i sprzęt wojskowy. Można było potrzymać karabiny maszynowe i granatniki, ubrać spadochron, wejść do
samochodów wojskowych oraz zapoznać się z wyrzutnią
rakiet przystosowaną do niszczenia czołgów.

Pokaz skoków spadochronowych
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem członków Związku oraz gości przed Dom Ludowy, gdzie wciągnięto na maszt
flagę państwową. Następnie w mini amfiteatrze odbyła się
część oficjalna podczas której m.in. podsumowano działalność organizacji, a zaproszeni goście składali życzenia solenizantom.
Oprócz listów gratulacyjnych i podziękowań kierowanych
dla wszystkich członków, trzech spadochroniarzy zostało wyróżnionych honorową odznaką za zasługi dla województwa
śląskiego: Stanisław Kwaśny otrzymał złotą, a Karol Lipowczan
i Bogusław Moczała srebrne odznaki. W imieniu naszego województwa nagrody wręczała mieszkanka Bażanowic, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar.

Plac zabaw, dmuchana zjeżdżalnia czy karuzela pełne
były dzieci, który spędziły to słoneczne popołudnie w Goleszowie Równi, zaś koncert orkiestry dętej OSP Pogwizdów i występ zespołu muzycznego Silesian Tyrol Band
uświetniły to wydarzenie.
Około godziny 19.00 nastąpiło wręczanie nagród w konkursie strzeleckim. W trzech kategoriach wystartowały dzieci,
kobiety i mężczyźni. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś dorośli rywalizowali o puchary ufundowane przez wójta Krzysztofa Glajcara.
Patronat medialny objęli: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal
Śląska Cieszyńskiego OX.pl i Panorama Goleszowska.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl
Tomasz Lenkiewicz

Rajd Retro

Fiat 125p w milicyjnych barwach

W dniach 14-15 lipca odbył się IV Rajd Retro PRL-u.
Rozpoczął się w piątkowe popołudnie w Wiśle. W sobotę prawie 30 zabytkowych pojazdów przyjechało do
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Goleszowa. Uczestnicy wpierw odwiedzili Etno
Chatę, a następnie przyjechali na parking pomiędzy urzędem a gimnazjum. Wszystkie zabytkowe
motocykle i samochody wzięły udział w konkurencji sprawnościowej.
Motocykle WSKi, Yamahy, Jawy czy milicyjny
Fiat 125 p, Fiat 600 oraz kultowe trabanty i nyski
budziły zaciekawienie wśród publiczności. Dodatkową atrakcją dla widzów byli uczestnicy rajdu
przebrani w stroje z tamtych, minionych lat.
To są samochody i motory mojej młodości. Oj,
jeździło się wiejskim sprzętem kaskaderskim (WSK)
i szalało dużym fiatem – mówi z uśmiechem jeden
z widzów. Następnie ten sam mężczyzna objaśniał
dzieciom i młodzieży poszczególne pojazdy.
Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl
Tomasz Lenkiewicz
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Ewangelicki Chór odwiedza Wrocław
Wczesnym rankiem, 5 sierpnia, członkowie chóru ewangelickiego wraz z rodzinami wyjeżdżają na
dwudniowa wycieczkę do Wrocławia - Europejskiej
Stolicy Kultury. Pogoda sprzyja. W programie mamy
zwiedzanie oraz w niedzielę posługę ubogacenia nabożeństwa swoim śpiewem w Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Proboszczem
w tamtejszej Parafii jest pochodzący ze Skoczowa,
lecz urodzony w Goleszowie, ks. Marcin Orawski.
Program wycieczki opracował profesjonalnie nasz
nieoceniony dr Tomek Beczała. Po trzygodzinnej
miłej podróży podjeżdżamy pod Ogród
Zoologiczny.
Tam
czeka na nas pilot
p. Arkadiusz, który
jest parafianinem
z Wrocławia. Zwiedzanie
rozpoczynamy od Oceanarium. Wrażenia są
niesamowite.
Porównywalne z nurkowaniem w południowych morzach .
Wokół nas przepływają cudowne, kolorowe ryby, oryginalne płaszczki, rekiny,
wszystko to w scenerii koralowych raf. Ciekawa jest
też możliwość oglądania od dołu pływających pingwinów i różnego morskiego ptactwa. Nasze dzieci,
ale i my dorośli, byliśmy pod ogromnym wrażeniem
bogactwa flory i fauny, ale też podziwialiśmy wspaniałą pracę włożoną w wykonanie tego cudu techniki – miliony litrów wody i setki metrów grubych
szyb, które umożliwiają nam mieć wrażenie pobytu
w głębinach oceanu. Pełni wrażeń kontynuujemy
dalszą wędrówkę, zwiedzając ogród ZOO, a następnie obok Iglicy i Hali Tysiąclecia do Pergoli, gdzie
mamy szczęście trafić na tańczącą w rytm muzyki
fontannę. Odbywają się te spektakle o równych
godzinach. Nocą wrażenia są jeszcze większe, bo
oprócz muzyki są jeszcze światła. Na przestrzeni prawie jednego hektara, z dna jeziorka oświetla spektakl 300 punktów kolorowych reflektorów, a z 30
dysz wodnych oraz 3 ogniowych inspirowane muzy-
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ką tworzą gejzery, mgiełki wodne, wytryski punktowe jak i palmowe i inne figury wodne. Po spektaklu
odwiedzamy Ogród Japoński. Architektura ogrodu
wspaniała, łukowe mosty, wodospady, dużo tropikalnych drzew oraz kwiatów, jednak większość to
różaneczniki, kwitną wiosną i nie jest to obecnie
apogeum ogrodu. Po wyjściu z ogrodu jeszcze raz
oglądamy spektakl muzyczno-wodny przy fontannach. Jedziemy na Ostrów Tumski, najstarszą i najpiękniejszą część Wrocławia, pełną zabytków wyspę
na Odrze. Ten zakątek miasta, dawny gród historycznych budowli, kościoły, katedry. Na
moście Tumskim,
od lat zakochani
wieszają kłódki
i dzięki temu stał
się atrakcją turystyczną a sprytni handlowcy na
miejscu
sprzedają je chętnym.
Z oczami pełnymi wspaniałych
widoków, jedziemy do Hotelu
„Pod Aniołami”,
administrowanego przez Parafię
Ewangelicką. Rozpakowanie, mycie po podróży i już
kolacja a poniej czas wolny. W niedzielę rankiem po
obfitym śniadaniu w naszym naprawdę wspaniałym hotelu, który znajduje się w samym centrum
Wrocławia, udajemy się do kościoła, gdzie bierzemy
czynny udział w nabożeństwie. Śpiewamy pieśni:
„Bądź Panu cześć”, „Ujmij moją dłoń”, „O usłysz
mój głos”, „Modlitwa z opery Wolny strzelec” –
Webera, „Przez dobrą moc”, „Alleluja Bogu cześć”.
Po nabożeństwie mamy spotkanie z miejscowymi
parafianami przy kawie i ciastku. Następnie obiad
i jeszcze raz nasz świetny pilot p. Arkadiusz zabiera
nas na wycieczkę po mieście. Odwiedzamy kościół
pod wezwaniem Marii Magdaleny, który od roku
1525 do 1945, był kościołem ewangelickim, a obecnie to Kościół Polskokatolicki. Ciekawostką tego
kościoła jest „Most pokutnic” usytuowany pomiędzy wieżami na sporej wysokości. Nocą pokazują
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się tam duchy! Duże wrażenie zrobiło na nas Muzeum Uniwersyteckie z przepiękną Aulą Leopoldyna oraz Salą Muzyczna. Wrocław słynie też z wielu
pomników, między innymi Aleksandra Fredry, przepięknych starych kościołów i katedr. Dla dzieci wielką ciekawostką było poszukiwanie krasnali, które
usytuowane w różnych miejscach symbolizują wady

i przywary niektórych mieszkańców miasta. Na koniec Stare Miasto, Plac Solny, Rynek, stare wąskie
uliczki, stale tętniące życiem. Po nich pora już była
wracać, ale na pewno chcielibyśmy tam jeszcze powrócić, bo nie da się zwiedzić wszystkich ciekawych
miejsc w tak krótkim czasie.
A. Klimczak

Wystawa prac Albina Klimczaka
W świetlicy gminnej w Cisownicy przez dwa tygodnie lipca (od 10 do 23) czynna była wystawa obrazów (olej na płótnie)
malowanych przez malarza amatora Albina Klimczaka. Autor ten wystawił również swoje zdjęcia w blokach tematycznych
tj.: „Skalne lasy” – zdjęcia ze swoich licznych podróży po Afryce, Azji i Europie. Zdjęcia przedstawiały piękną krainę Kapadocję
w Turcji, niepowtarzalny widok wschodu słońca ze szczytu góry Synaj, grobowce skalne na pustyni w Libii, a nawet niewielką
skalną krainę w Bułgarii niedaleko Warny. Drugą tematyką wystawionych fotogramów były zdjęcia z niedawnej podróży po południowych Indiach i Sri Lance (Cejlon). Następne zdjęcia to plenery naszej pięknej gminy. Nie zabrakło również uroczych zakątków Cisownicy. Zdjęcia te cieszyły się największym powodzeniem. 19 lipca o godz. 17 odbyło się spotkanie z autorem wystawy,
który to za pomocą projektora wyświetlał slajdy i krótkie filmiki z tych bajecznie kolorowych hinduskich krain, równocześnie
opowiadając o osobistych przygodach na tej ziemi. Wystawa cieszyła się powodzeniem, a panu Albinowi życzymy jeszcze wielu
wspaniałych podróży.
Uczestnik wystawy

Z przykrością informujemy, że w wieku 82 zmarł Honorowy Obywatel Gminy Goleszów Józef
Golec. Pogrzeb odbył się 31 sierpnia w Sopocie.
W Albumie Biograficznym Gminy Goleszów czytamy:
„Józef Golec – pedagog, działacz społeczno–kulturalny, znawca sztuki dziecięcej. W Cieszynie ukończył Szkołę
Ćwiczeń i Liceum Pedagogiczne. W 1955 r. osiadł
na stałe w Sopocie. Był
absolwentem pedagogiki
Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach 1965–1982 był
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie.
Zorganizował
pierwsze
w Polsce Muzeum Esperanckie w Sopocie (1972–
1979). W 1980 r. został
członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Wychowania przez Sztukę (INSEA). Wystawiał prace swoich uczniów w wielu krajach
całego świata. Przez 50 lat pracy pedagogicznej wychował łącznie 324 medalistów oraz laureatów międzynarodowych konkursów sztuki dziecięcej (w tym z Cisownicy).
Na początku lat 80. XX wieku był aktywnym działaczem
„Solidarności”. W roku 1989 przeszedł na emeryturę”.
Przez 10 lat aktywnie współpracował z cisownicką świetlicą i Teresą Waszut, prowadząc warsztaty plastyczne,
organizując wystawy, propagując Jurę Gajdzicę i jego
ekslibrisy. Promował też koronkarki z Cisownicy, wykonujące unikatowe koronki według jego projektów.
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J.Golec był autorem blisko 900 ekslibrisów, których był
miłośnikiem i popularyzatorem. W 1989 r. Macierz Ziemi Cieszyńskiej wydała jego Cieszyński słownik gwarowy. W latach 1993–1998
J. Golec wydał, wraz ze
swoją siostrą Stefanią
Bojdą, trzytomowy Słownik biograficzny Ziemi
Cieszyńskiej, za co zostali uhonorowani Laurem
„Srebrnej Cieszynianki”
(w 1998 r.).
W 2008 r., za całokształt działań popularyzujących Ziemię Goleszowską, w tym m. in.
inspirowanie mieszkańców Gminy Goleszów,
a szczególnie Cisownicy, do działań na rzecz podtrzymywania tożsamości regionalnej i kulturowej, został Honorowym Obywatelem Gminy Goleszów.
W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział oficjalna
delegacja z Gminy Goleszów, w skład której weszli wójt
gminy Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady gminy
Bogusław Konecki, prezes Stowarzyszenia Miłośników
Cisownicy Henryka Szarzec oraz członkini tego stowarzyszenia Teresa Waszut.
fot.: ox.pl
Tomasz Lenkiewicz
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Zebranie wyjazdowe TMZG
Śladem ubiegłego roku i w tym roku Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Goleszowskiej p. Leszek Tyrna zarządził
6 lipca (tak obecnie modne zebranie wyjazdowe). Zebranie
przeprowadzono na terenie „Miasteczka pszczelego” w Dzięgielowie. Miasteczkiem obecnie (po śmierci ojca założyciela
i budowniczego Jana Gajdacza) kieruje jego córka Małgosia.
Autokarem jak i indywidualnymi środkami transportu zostaliśmy przemieszczeni do uroczego miejsca zbudowanym na
terenie dawnego kamieniołomu. Gospodyni wita nas wspaniałymi plackami ziemniaczanymi pieczonymi na oryginalnej
blasze, okraszonymi aromatycznymi wyrzoskami. Kiedy już
wszyscy nasycili swoje wrażliwe kubki smakowe przy kawie
lub herbacie i sporej wielkości porcji ciasta kontynuujemy
zebranie. W szczególności dokonujemy wpisów na czekające
nas jeszcze w tym miesiącu dwie wycieczki. Po części oficjalnej
zebrania rozpoczęły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa
TMZG z broni pneumatycznej - mianowicie karabinka na CO2
kaliber 5,5 z celownikiem optycznym. Dodatkowym utrudnieniem dla sześciu zwycięzców było dalsze rozstrzeliwanie się
o najważniejsze już miejsca z pistoletu pneumatycznego, CZ
kal. 4,4 również na CO2. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami i dyplomami oraz dowcipnymi nagrodami.

Oto lista zwycięzców: 1. miejsce pucharowe - Krystyna Duława, 2. miejsce pucharowe – Piotr Chraniuk, 3. miejsce pucharowe – Tomasz Molin, 4. miejsce dyplom – Bożena Chraniuk,

5. miejsce dyplom - Wiesław Lisowski, 6. miejsce dyplom Elżbieta Uryga.
W wspaniałych humorach (szczególnie zwyciężcy) wróciliśmy do domów aby trochę pomieszkać.
Albin Klimczak

Pouczająca wycieczka TMZG
Na krótką, ale bardzo pouczająca wycieczkę weekendową,
wybrała się 15 lipca 2017 roku o godz.12 tej, grupa członków
Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. W pierwszej
kolejności odwiedziliśmy ogród p. Krystyny Kochanowskiej
w Jasienicy. Ogród ten znany jest z programu telewizyjnego
„Maja w ogrodzie”. Przez półtorej godziny jesteśmy oprowadzani przez właścicielkę po jej unikatowych zdobyczach - atrakcyjnych roślinach i kwiatach dających właśnie teraz w swym
kolorowym rozkwicie niespotykany urok całego ogrodu. Pani
Krystyna, zakochana
w swoich roślinkach,
cierpliwie
tłumaczy
nam nazwy i pochodzenie roślin których
nie znamy, a nawet obdarowuje niektórych
uczestników
atrakcyjnymi sadzonkami.
Przez zadawanie pytań
właścicielce i uzyskanie fachowych odpowiedzi zgłębiamy nasze
ogrodnicze doświadczenia. Na pożegnanie robimy sobie wspólne pamiątkowe
zdjęcie z ogromnym, uroczym kotem właścicielki. Następnym
miejscem naszego zwiedzania ciekawych a niedalekich miejsc
jest Muzeum Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej w Jaworzu.
Muzeum to jest ewenementem na skalę Polski. Jest jedynym
muzeum na południu Polski, w którym zgromadzono tak wiele
egzotycznych zwierząt występujących w morzach i oceanach
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świata, w dużym stopniu mieszkańców rafy koralowej. Oglądamy kilkadziesiąt gatunków ryb, w tym chrząstkoszkieletowe
rekiny, rzadko spotykanego rekina młota, płaszczki z okazałym diabłem morskim czyli mantą i rybą piłą, polującą z zasadzki żabnicę, nadymki, najeżki, rogatnice, kostery, mureny, kolorowe skrzydlice. W oddzielnych gablotach oglądamy
żółwie, oraz węże morskie, stawonogi, langusty, ośmiornice,
kalmary i mątwy. Wiele, wiele jeszcze innych ciekawych eksponatów. Pan przewodnik po muzeum, posiadający ogromną wiedzę, zaskakuje nas
wiadomościami, których
słuchamy z otwartymi
ustami i ogromnymi oczami. W Sali projekcyjnej
oglądamy również film
przedstawiający nam walory turystyczne Gminy
Jaworze i okolicy. Zbiory
fauny i flory zapoczątkowane i podarowane zostały jaworzańskiej szkole przez absolwenta tej
szkoły, w dorosłym życiu
- bosmana Erwina Pasternego. Mieszkał w Hamburgu i zmarł
końcem września 2011 roku. W drodze powrotnej odwiedzamy tężnię solankową gdzie intensywnie wdychamy jodowane
morskie powietrze spacerując wokół okrągłej tężni. Pełni humoru wracamy do domów zostawiając sobie wiele przemyśleń na później.
Albin Klimczak
Panorama Goleszowska - lipiec/sierpień 2017

Wycieczkowy maraton
Tym razem członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, 29 lipca autokarem p. Jurka Cieślara, obrali kurs na Ziemię Kłodzką. W Kłodzku, na parkingu PKS, czeka na nas p. Aneta
Marek – pilotka, miejscowy przewodnik i zabiera naszą grupę na
wędrówkę po starym mieście szczegółowo zapoznając nas z jego
historią. Okazuje się że historia Kłodzka jest wojnami pisana, jakimi - długo by wspominać. Bardziej współczesną historię miasta
poznajemy na zabytkowych murach kamienic jak i kościołów. Kataklizm powodziowy jaki dotknął miasto w lipcu 1997 roku do
dzisiaj pozostawił ślady. Ślady te sięgają do pierwszego piętra bu-

dynków i do połowy głównej nawy kościołów. Oglądamy sprawczynię i trudno nam uwierzyć, że spokojna o stromych brzegach
Nysa Kłodzka mogła spowodować taki kataklizm. Przechodzimy
w wyższe partie miasta. Kiedy przechodzimy przez gotycki most
św. Jana, będący miniaturą słynnego mostu Karola w Pradze,
wydaje nam się że zadumane figury pochylają się nad nami jak
dawniej nad kupcami szlaku bursztynowego. Oglądamy rynek,
ratusz, pręgierz oraz przepiękną Kolumnę Wotywną NMP. Powoli zbliżamy się do bramy Twierdzy, gdzie wita nas sympatyczny
żołnierz w kompletnym mundurze napoleońskim - to miejscowy
przewodnik po górnej części twierdzy. Szczegółowo poznajemy
historię obiektu jego rozbudowę, funkcjonalność pomieszczeń
i wielokrotny system murów obronnych. Kończymy zwiedzanie
na dziedzińcu przy czołgu T-34 „Rudy” który pozostał tutaj po nakręceniu większości scen serialu „Czterej pancerni i pies” . Jadąc
w dalszą drogę do Jarkowa oglądamy z okien autokaru dom ś.p.
Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim. Prywatny Ogród Japoński p.
Edwarda Majchera zadziwia nas
i pasjonuje kunsztem z jakim
wybudował kaskady, posadził
i uformował mnóstwo ciekawych
roślin, wykonał zbiorniki wodne,
kręcone potoki, a jego działalność ciągle się rozwija i pięknieje.
Zyskał uznanie turystów polskich
jak i japońskich. Zajmuje drugie
miejsce po ogrodzie japońskim
we Wrocławiu w Polsce. Następnym miejscem które zwiedzamy
jest Kaplica Czaszek w Kudowie
Czermnej. Jest to miejsce o wyjątkowym obrazie przemyślności
i kruchości człowieka. Miejsce
w którym spotkały się szczątki
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dawnych rodzin, przyjaciół i wrogów. To wielki wspólny grobowiec Wojen Śląskich jak również ofiar dawniejszych chorób zakaźnych z XVIII w. Od sufitu po podziemia kaplicy zobaczyć można
około 20 – 30 tyś. szczątków ludzkich. Dalej nasza grupa udaje się
do Kudowy Zdroju, gdzie wita nas Duch Gór „Liczyrzepa”, pędzimy do wielkiej zabytkowej pijalni wód leczniczych, tam do maksimum napełniamy nasze spragnione organizmy i już syci zwiedzamy Park Botaniczny oraz estradę gdzie aktualnie trwają występy
miejscowych zespołów. Pani Aneta prowadzi nasz autokar w góry
do osobliwych form skalnych. To tak zwane „Błędne Skały”, pełne
labiryntów, szczelin i zaułków oddzielających potężne, kilkumetrowej wysokości bloki skalne. Wiele tych skał ma swoje nazwy
np. „Skalne Siodło”, „Kurza Stopka”, „Labirynt”, „Tunel”. „Wielka
Sala”. Na platformie widokowej o nazwie „Skalne Czasze”, oglądamy – widoczne stąd m.in. „Strzeliniec Wielki” i „Mały”, „Broumovska Vrchovina”, miejscowość Machow a w oddali także Karkonosze. Jedziemy dalej aby na własne oczy zobaczyć największą
i najstarszą zachowaną ruchomą Szopkę Betlejemską w Polsce.
800 drewnianych figurek porusza się napędzane mechanizmami
siłą ogromnej sprężyny nakręcanej ręczną korbą. Sama konstrukcja szopki umiejscowiona jest w samym centrum pokaźnej izby
i obchodząc ją dookoła oglądamy poszczególne biblijne sceny.
Szopkę zbudował bardzo pobożny zegarmistrz Longin Wittig, podobno dla małoletniego syna, który bardzo rozpaczał po wczesnej śmierci matki. Syn kiedy dorósł dalej rozbudowywał szopkę.
Pierwszy ruchomy obraz to klasyczna scena jasełkowa. Narodziny
Jezusa, stajenka, święta rodzina, zwierzęta, Trzej Królowie, na
tle Jerozolimy w której wykonawca nigdy nie był. Syn p. Longina rozbudował dalsze boki szopki scenkami takimi jak: „Ludowa
zabawa”, „Praca w kopalni”, „Dwunastoletni Jezus przemawia
w świątyni”, „Ostatnia wieczerza”, czy kontrowersyjna scena
„Rzezi niewiniątek” na rozkaz Heroda. Wambierzyce też zwane są
„Śląską Jerozolimą”. W XIV wieku wystąpiły pierwsze uzdrowienia za sprawą figurki M.B. Wambierzyckiej, od tego czasu wioska
stała się znanym sanktuarium maryjnym, a w 1717 roku powstała
wielka świątynia, która w roku 1936 została podniesiona do rangi
bazyliki mniejszej. Wiele budowli, uroczych kapliczek w Wambierzycach i okolicy związane jest z wielką kalwarią: Cedron. Po-

mimo pięknych obiektów stworzonych przez pokolenia, mnie
osobiście najbardziej podobało się to co stworzyła przyroda,
czyli w tym wypadku „Błędne skały”. Do domu wracamy jeszcze przed północą.
Albin Klimczak
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Obchody 110-lecia OSP Godziszów
W upalne, sobotnie popołudnie 22 lipca na placu przed
remizą w Godziszowie odbyła się uroczystość 110-lecia miejscowej straży.

Gaszek przedstawił historię godziszowskiej straży oraz życzył
strażakom dalszego zapału w kontynuacji pięknych strażackich
tradycji. Zaproszeni goście życzyli Jubilatce dalszych sukcesów
i wszelkiej pomyślności.
Oprócz listów gratulacyjnych i życzeń przekazanych od
wszystkich uczestników uroczystości, nasza jednostka dostała
od wójta Krzysztofa Glajcara jubileuszowy prezent - okolicznościowy czek na kwotę 1.000,00 zł, na zakup sprzętu strażackiego.

Strażacka defilada

W obchodach wzięły udział delegacje z ośmiu jednostek
OSP gminy Goleszów: Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów,
Goleszów, Kisielów, Kozakowice, Leszna Górna, Puńców oraz
zaprzyjaźnione straże z Bładnic, Kiczyc i Nierodzimia.
Z zaproszonych gości przybyli: Rafał Glajcar - Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Jan
Szczuka – Prezes ZOG ZOSP w Goleszowie, Zbigniew Wacławik – Wiceprezes ZOG ZOSP w Goleszowie, kpt. Marek Szalbot
z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Kazimierz Lipka – Prezes OSP Leszna Dolna (Czechy), Krzysztof Glajcar –Wójt Gminy
Goleszów, Bogusław Konecki Przewodniczący Rady Gminy, Ludwik Kuboszek – Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego,
ks. Biskup Adrian Korczago z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Goleszowie, ks. Jarosław Krutak z Rzymskokatolickiej Parafii
w Goleszowie, Sołtys Godziszowa Łukasz Żebrowski.
Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez
dowódcę uroczystości kpt. Aleksandra Szarca, który został
przyjęty przez druha Rafała Glajcara. Następnie, w okolicznościowym przemówieniu, prezes OSP Godziszów Sławomir

Pamiątkowe zdjęcie
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Fragment wystawy „Historia pożarnictwa”
Po przemówieniach zaproszonych gości miało miejsce uroczyste wręczanie medali i odznaczeń strażakom. Ceremonii
dekorcji dokonali: Rafał Glajcar, Jan Szczuka, Zbigniew Wacławik. Odznaczenia otrzymali: - Mariusz Sobczyk - Srebrny
medal za zasługi dla pożarnictwa, - Sławomir Żmija, Grzegorz
Szalbót, Bronisław Wojnar (z OSP Dzięgielów) - Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, - Bogusław Bolek - Odznaka
“Wzorowy strażak”, - Alojzy Franek - za 65 lat służby w straży
pożarnej (wysługa lat), - Karol Czermak - za 40 lat, - Marek
Habarta, Bogdan Rymorz - za 35 lat, - Zbigniew Ryś - za 25 lat.
Imprezę zakończyła strażacka defilada po której goście
zostali zaproszeni na obiad, zaś popołudniową część uroczystości wypełnił festnyn strażacki pod nową wiatą. Dodatkowo,
każdy z uczestników mógł wpisać się do księgi pamiątkowej
oraz obejrzeć wystawę „Historia pożarnictwa” Zdzisława Wigłasza, w skład której wchodziły m.in. zabytkowe i współczesne hełmy strażackie, sikawki czy naszywki jednostek strażackich z całego świata.
OSP Godziszów składa serdecznie podziękowania: - Gminie Goleszów za sfinansowanie okolicznościowej publikacji
opracowanej przez Kazimierza Wisełkę, - członkiniom KGW
oraz wszystkim paniom, które zorganizowały obsługę gastronomiczną spotkania, - mieszkańcom Godziszowa za dobrowolne datki wpłacone na rzecz naszej jednostki.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl
OSP Godziszów
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Tablica pamięci Jana Gajdacza odsłonięta
W sobotę (29.7) na terenie Pszczelego Miasteczka
w Dzięgielowie odbył się kolejny Dzień Miodu. Jednak
w tym roku Święto to miało szczególny, bardziej wzruszający i refleksyjny charakter – po raz pierwszy zabra-

wiać pięknie wykonane ule czy zasmakować przygotowanych specjałów, ale przede wszystkim poznać choć trochę
z historii życia Jana Gajdacza – wszystko dzięki Józefowi Waszutowi, który przybliżył zgromadzonym sylwetkę
wielkiego mieszkańca naszej gminy.
Najważniejszym momentem Święta było odsłonięcie
tablicy (ufundowanej przez Gminę Goleszów) upamiętniającej założyciela Pszczelego Miasteczka – dokonali
tego Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko, Wiceprezes

Jeden z uli

kło na nim twórcy miasteczka – Jana Gajdacza (zm.
9.02.2017 r.). Dlatego tegoroczne spotkanie było okazją
do wspominania założyciela Miasteczka i wieloletniego Prezesa Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie, a później
członka Zarządu Koła.

Pamiątkowa tablica

Wójt dokonuje odsłonięcia tablicy

Piękna pogoda sprawiła, że w Dzień Miodu Miasteczko odwiedziło bardzo wiele osób, zarówno mieszkańców
naszej gminy, jak i spoza niej. Mogli oni nie tylko podzi-

ŚZP Maria Loska – Minas oraz Przewodniczący dzięgielowskiego Koła Pszczelarzy Stanisław Procner. Zarówno
Wójt jak i Prezes Śląskiego Koła w swoich wystąpieniach
akcentowali doniosłość dzieła życia Jana Gajdacza, a także życzyli kontynuatorom jego pracy sił i wytrwałości
w działaniach na rzecz dalszego rozwoju Pszczelego Miasteczka, które jest atrakcją daleko wykraczającą swoją
popularnością i rozpoznawalnością poza granice naszej
gminy.
Tekst i foto: WH

Biała Sobota

Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy, wspólnie z Radą Sołecką i Szkołą Podstawową
w Cisownicy, po raz kolejny organizuje „Białą Sobotę”. Tegoroczna edycja odbędzie się 16
września w godzinach 9:00 – 12:00, na terenie SP w Cisownicy. W ramach wydarzenia każdy chętny będzie mógł bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy specjalistów, m. in.: kardiologa, internisty czy neonatologa. Patronat nad „Białą Sobotą” objął Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na afiszach wywieszonych na
tablicach ogłoszeniowych w Cisownicy
Redakcja
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Perły i perełki Śląska Cieszyńskiego cz. 2
Koniec lata coraz bliżej, ale to absolutnie nie przeszkadza
w tym, by poznać kolejnych 5 miejsc z listy perełek Śląska
Cieszyńskiego. W poprzednim numerze opisaliśmy pierwszą
piątkę, na którą złożyło się: Wzgórze Zamkowe w Cieszynie,
Skanseny w Ochabach i Puńcowie, Zamek Prezydenta RP
w Wiśle oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Dziś
odwiedzimy przede wszystkim Trójwieś, znajdzie się też miejsce z terenu naszej gminy, ale i atrakcja spoza granic Polski (ale
leżąca na historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego).
Chata Kawuloka w Istebnej - zbudowana w 1863 roku,
kiedyś należała do Jana Kawuloka – propagatora kultury regionu, gawędziarza i twórcy instrumentów ludowych. Obecnie
mieści się w niej muzeum z wystawą zabytkowych sprzętów
(np. żarna czy dymny piec) oraz instrumentów muzycznych.
Atrakcją jest nie tylko sama Chata i eksponaty w niej zgromadzone, ale i niesamowicie barwne historie opowiadane
odwiedzającym przez kustosza Chaty – Jana Macoszka, które
nie tylko wspaniale opowiada, ale i raczy gości klimatycznymi dźwiękami góralskich instrumentów. Chata znajduje się na
Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.
Adres: Istebna 1317, 43-470 Istebna.

Wnętrze Chaty Kawuloka
w ten sposób uczcił wołoskich pasterzy, dzięki którym Karpaty
zostały zasiedlone. Adres: 43 – 474 Koniaków 33.
Izba Pamięci Jury Gajdzicy – to przesiąknięte historią miejsce zostało otwarte w 170. Rocznice śmierci Jury Gajdzicy (rok
2010), twórcy pierwszego polskiego ekslibrisu chłopskiego
i autora chłopskich pamiętników, które są nieocenionym źródłem wiedzy o życiu mieszkańców XVIII wiecznej wsi. W „gajdzicówce” obejrzeć można ekslibrisy, książki opowiadające
o historii Cisownicy i regionu, drzewo genealogiczne Gajdziców czy napis własnoręcznie wyryty przez Jurę Gajdzicę. Adres: Cisownica, ul Ustrońska 200

Ośnieżone Muzeum Na Grapie
Muzeum Na Grapie w Jaworzynce – działające od 1993
roku Muzeum składa się z Kurnej Chaty (z 1920 r.), stodoły
oraz kuźni. Na jego terenie znajdziemy zarówno dawne narzędzia, stroje ludowe jak i prace miejscowych twórców ludowych i rzemieślników. W Muzeum prowadzone są również
warsztaty z zakresu wyrobów ze słomy czy starodawnej kuchni. Adres: 43 – 476 Jaworzynka 420
Centrum Pasterskie w Koniakowie - Centrum to nieustannie rozbudowywane miejsce, które tętni pasterską kulturą
i tradycją. Organizowane są tam wystawy, prelekcje, pokazy
wyrobu bryndzy i bundzu, warsztaty edukacyjne. Piotr Kohut,
który stworzył to miejsce, jest jednym z największych propagatorów kultury wołoskiej w regionie całych Karpat. Wsławił
się on między innymi przeprowadzeniem stada owiec przez
całe Karpaty – od Ukrainy po Rumunię (ponad 1200 km) –
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Ekspozycja w Izbie Pamięci Jury Gajdzicy
Archeopark w Podoborze (Stary Cieszyn/Cieszynisko)
– w położonej niecałe 10 kilometrów od Cieszyna miejscowości znajduje się gród Słowiański, założony prawdopodobnie w VII wieku przez plemię Gołęszyców. Jest to jeden z najważniejszych zabytków okresu prehistorycznego
i wcześnośredniowiecznego na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Na terenie grodu od lat prowadzone są badania archeologiczne, dzięki którym dokonano częściowej rekonstrukcji i umożliwiono dostęp turystów do tego spektakularnego miejsca.
Adres: ul. Karvinska 455, Kocobędz, Republika Czeska.
tekst i foto: WH
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 6
Po sześciu miesiącach od rezygnacji Kacyrza, w dniu
13.09.1952 dokonano wyboru przewodniczącego Prezydium
GRN, którym został Bolesław Burian. W związku z czym dokonany został podział zadań pomiędzy członkami prezydium.
Przewodniczącemu przypadł nadzór nad referatem rolnym
i organizacją zewnętrzną, z-cy Pawłowi Laryszowi podlegały sprawy wojskowe, sekretarzowi Janowi Czyżowi – referat
ogólny, gospodarka komunalna i obsługa rady. Zaś pozostałym członkom Prezydium, Helenie Ireckiej – finanse, a Pawłowi Cieślarowi referat socjalny i kulturalny. Na sesji w dniu
20.10.1952 radny Jan Łamacz i sołtys gromady Godziszów Paweł Gibiec zgłosili wniosek w sprawie zlikwidowania obowiązku pełnienia warty nocnej, z uwagi na brak dostatecznej ilości
ludzi. Sprawa likwidacji wart nocnych co jakiś czas przewijała
się w czasie zebrań gromadzkich, sesji i posiedzeń. W czasie
zebrania gromady Godziszów, w dniu 18 grudnia 1952 r. (które
prowadził sołtys Gibiec) w tej samej sprawie monitował również Cichy. Sprawa widocznie nabrała „rozmachu” bowiem
na sesji w dniu 22 stycznia 1953 r. podjęta została Uchwała
Nr 2/I/52 w sprawie ich (czasowego) zniesienia. Natomiast
w protokole z Prezydium z dnia 11.11.1952 r. znajduje się informacja, że nie został wykorzystany kredyt na utwardzenie
dróg, w związku z czym środki te można przeznaczyć na zakup
kamienia od Jan Miecha z Godziszowa (już w „Przewodniku
gospodarczym województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego, na rok 1938, na stronie 446, w wykazie „Kamieniołomy”, w Godziszowie wymienione są nazwiska: Miech J. oraz
Sikora J.). Zaś na kolejnym prezydium 18 listopada, na wniosek Komisji Oświaty, podjęto Uchwałę w sprawie wystąpienia
do Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Katowicach z wnioskiem o sporządzenie projektu budowy szkoły w Godziszowie
wraz z przyznaniem kredytów na to zadanie. Ale jak się okazało po latach, sprawa nigdy nie została zrealizowana.
Na Prezydium w dniu 7.01.1953 r. zatwierdzono i podjęto Uchwałę nr 5/1/53 w sprawie sieci przedszkoli na terenie gminy Goleszów. W uchwale znalazło się 6 przedszkoli,
w Goleszowie Centrum, Goleszowie Równi, Bażanowicach,
Cisownicy, Godziszowie i Lesznej Górnej. Pamiętajmy, że to
czasy, kiedy do gminy nie należą jeszcze Kisielów, Dzięgielów
i Puńców. Co roku, a niekiedy i częściej w czasie sesji lub na
posiedzeniach prezydiów zapraszano sołtysów gromad i dokonywano ocen ich pracy. Czasami nawet nie „oszczędzano”
ich. Tym razem jednak, na Prezydium w dniu 26 stycznia 53 r.
zostali wyróżnieni sołtys Leopold Brak z Kozakowic Dolnych,
Jan Raszka z Bażanowic, Paweł Kawala z Cisownicy i Paweł
Gibiec z Godziszowa. Przygotowana uchwała Prezydium GRN
z dnia 12 stycznia 1953 r. w porządku najbliższej sesji, która
została wyznaczona na dzień 20 stycznia, przewidywała wybór nowego z-cy przewodniczącego Prezydium. Sprawa widocznie była przygotowywana od jakiegoś czasu, ponieważ
na sesji została przedstawiona kandydatura Bolesława Lipowczana. Został on wybrany jednogłośnie ( przy obecności 15
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radnych). W dniu 16 marca 1953 r. w Świetlicy Gromadzkiej
(w Godziszowie) zorganizowane zostało zebranie organizacyjne tworzonej Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej. W obecności
50 osób, zebranie otworzył (sołtys) Paweł Gibiec. Wśród gości,
obecny był przewodniczący Prezydium GRN Bolesław Burian.
W porządku obrad zebrania przewidziano m. in. omówienie
i przyjęcie statutu, zaprezentowanie przyjętych członków oraz
wybór władz spółdzielni. Powstał nowy twór organizacyjny,
może trochę narzucony i w swojej pracy napotykał na wiele
trudności organizacyjnych i finansowych. Za długo spółdzielni
nie udało się funkcjonować. O ile w ogóle „wystartowała”, bo
już w roku 1955 została założona w Godziszowie kolejna spółdzielnia. W marcu 1953 w gospodarstwie Antoniego Jaworka
w Godziszowie stwierdzone zostało ognisko pryszczycy. Na
Prezydium 23.03.1953 r. przyjęty został wykaz osób „pomocy sąsiedzkiej” dla wszystkich miejscowości Gminy Goleszów.
Z gromady Godziszów wymienionych zostało 12 gospodarstw
rolnych, którym należało udzielić takiej pomocy oraz 49 osób,
które taką pracę miały wykonać. W porządku sesji 24 lutego
1955 r. znajduje się informacja „Zatwierdzenie planu pomocy sąsiedzkiej”. Nie odnajduję i tutaj zbyt wiele informacji na
temat funkcjonowania tego systemu pomocowego. Wśród zabierających na ten temat głos pojawia się sprawa godzinowej
stawki wypłacanej osobom pracującym u gospodarzy. Komisja
Rolna ustaliła tę stawkę na 180 do 200 zł, ale zdania na ten
temat były podzielone. Jedni twierdzili, że to za mało, a inni,
że stawka jest wygórowana. Ale, innej decyzji w tej sprawie
nie podjęto. Na razie w „stogu” dokumentów nie udało mi
się odnaleźć pełniejszej informacji na temat funkcjonowania
tego systemu lub podsumowania przeprowadzonych „akcji”
pomocowych. Na kolejnym posiedzeniu Prezydium w dniu
30.03.1953 r. podjęta została m. In. Uchwała nr 59/12/53
w sprawie powołania stałego aktywu do pomocy sołtysom na
gromadach. W uchwale napisano, że „sołtys gromady, chcący
należycie wywiązywać się z nałożonych obowiązków potrzebuje stałej pomocy i w związku z tym postanawia się powołać
stały aktyw wiejski”. W obecnych czasach ustawodawca przewidział Rady Sołeckie. Ale jak wyglądało to wówczas? Ilość
osób w zespole uzależniona była prawdopodobnie od liczby
mieszkańców w danej gromadzie oraz od jej położenia. W Bażanowicach – powołano 5 osób, Cisownicy - 7, Goleszowie 8, Godziszowie - 5, Kozakowicach Dolnych – 4, Kozakowicach
Górnych – 4 i Lesznej Górnej – 6 osób. W Godziszowie w skład
zespołu powołano: Zuzannę Krużołek, Annę Jucha, Józefę
Franek, Roberta Szeligę oraz Władysława Sikorę. Na tym samym Prezydium powołana została Gminna Rada Czytelnictwa.
Wśród 16 powołanych członków, z Godziszowa znalazła się
Anna Pasterna, jako pełnomocnik na gromadę i prowadząca
punkt biblioteczny. W porządku obrad kolejnego prezydium
1.06.53 r. znajduje się sprawozdanie Gminnego Komendanta
OSP Jana Stanieczka na temat stanu OSP w Gminie. Jest też
informacja, że OSP Godziszów ubiega się o stary samochód,
który prawdopodobnie zostanie jej odsprzedany. Ponawiana
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jest też sprawa remontu strażnicy w Godziszowie. Kolejna
Uchwała nr 95/21/53 mówi o złożeniu rezygnacji Pawła Cieślara z członka Prezydium. Natomiast byłemu zastępcy przewodniczącego Prezydium, Pawłowi Laryszowi postanowiono
przyznać wynagrodzenie za niewykorzystany urlop, w drzewie
pochodzącym ze złomów!!
A w Godziszowie Paweł Gibiec od zakończenia wojny czyni
starania o ponowne uruchomienie młyna. Ale w tych czasach,
nie było to takie proste. Już w czasie zebrania gromadzkiego
w dniu 18 grudnia 1952 r. w tej sprawie występował również
Franciszek Bortlik (Nr 63). Ale, jak się okazuje, sporo czasu
musiało upłynąć nim Gibiec uzyskał na to zgodę odpowiednich władz. Wreszcie tak długo oczekiwana decyzja nadeszła,
ale młyn i tak został upaństwowiony, a w latach 60 XX w. produkcja odbywała się pod patronatem Kółka Rolniczego w Goleszowie, a później Gminnej Spółdzielni SCh w Goleszowie.
W związku z czym Gibiec rezygnuje z sołtysowania. Prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja 1953 r. zostają przeprowadzone wybory sołtysa w Godziszowie.
CDN.
Źródła opracowania:
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie - zbiory 14/102/113, 125, 126, 132 i 434/1.

Paweł Gibiec,ur.15.05.1907 r. w Cisownicy, od 1908
r. wraz z rodzicami zam. w Godziszowie. Przed wojną należy do organizacji „Strzelec”. Wraz z wybuchem wojny
w obawie przed aresztowaniem (takie
posiadał informacje) wyjeżdża do znajomych do Krakowa, a dalej do Oławy
k. Wrocławia, gdzie przez 3 lata pracuje w charakterze młynarza, skąd
ucieka do Włoch. Tam dostaje się do
Armii Andersa. Po zakończeniu wojny
powraca do Godziszowa i przystępuje do remontu i uruchomienia młyna.
Mając jednak spore trudności z tym,
w latach 1951/52 zatrudniony zostaje na gminie w charakterze referenta podatkowego, od 30.05.1952 do maja 1953 r. jest
sołtys gromady Godziszów. Jego młyn zostaje upaństwowiony.
W czasach „odwilży”, około roku 1960 produkcja w młynie
odbywa się pod patronatem Kółka Rolniczego w Goleszowie,
a następnie GS-u Goleszów. Wydajność młyna wynosiła ok.
5 ton na dobę. Produkowano tam grysik, bencok, kaszę pogańską, płatki owsiane i pięć rodzajów mąki. A przed świętami Bożego Narodzenia zamawiano nawet u niego mąkę na
opłatki. Młyn zakończył swoją produkcję około roku 1970. Gibiec zmarł 15.10.1996 r.. Spoczywa na cmentarzu Ewangelickim w Godziszowie.
Opracował: Kazimierz Wisełka

- materiały własne:

Strażacy strzelali
6 sierpnia na strzelnicy Koła Łowieckiego Hubertus w Goleszowie odbyły się zawody strzeleckie członków ochotniczych straży pożarnych w dwuboju (pistolet sportowy 10
strzałów i karabin sportowy 10 strzałów).
Strażacy rywalizowali o puchar Prezesa Zarządu Gminnego
OSP RP w Goleszowie Jana Szczuki. Organizatorem zawodów
była Liga Obrony Kraju – Klub Żołnierzy Rezerwy OSP Dzięgielów, kierownikiem był Janusz Michalik, a sędziami Jan Żarski,
Seweryn Kędzior i Magdalena Panek.
Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach (pełna klasyfikacja dostępna na www.goleszow.pl):
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GOSPODARZY
1. OSP Dzięgielów 495 pkt
2. OSP Puńców 461 pkt
3. OSP Goleszów 366 pkt
4. OSP Cisownica 357 pkt
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GOŚCI
1. OSP Gumna 406 pkt
2. OSP Zebrzydowice 357 pkt
3. OSP Zaborze 1 329 pkt
4. OSP Pogórze 327 pkt
5. OSP Ochaby 296 pkt
6. OSP Zaborze 2 251 pkt
7. OSP Międzyświeć 215 pkt
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KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GOSPODARZY
1 . Rafał Soboszek OSP Dzięgielów 92 96 188 pkt
2 . Seweryn Kędzior OSP Puńców 80 96 176
3 . Janusz Soboszek OSP Dzięgielów 75 83 158
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GOŚCI
1 . Jacek Czyż OSP Zebrzydowice 61 86 147 pkt
2 . Marek Jabłoński OSP Gumna 68 77 145
3 . Mirosław Sobańsk OSP Gumna 58 74 132
Puchary medale i dyplomy najlepszym zawodnikom wręczali: Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy OSP Dzięgielów Janusz
Michalik wraz z sędzią głównym Janem Żarskim. Najlepszym
zawodnikiem i tym samym zdobywcą głównego trofeum został
druh Rafał Soboszek
z OSP Dzięgielów.
Warto dodać, że
w ubiegłym roku
Pan Soboszek również
wywalczył
pierwsze miejsce.
Organizatorzy
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Mateusz Macura wygrywa w Pszczynie
W dniach 13-16 lipca w Pszczynie odbył się XIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy do 8 lat. Po czterodniowych zmaganiach zasłużone zwycięstwo odniósł zawodnik SSz
Olimpia Goleszów Mateusz Macura. Walka o pierwsze miejsce
była bardzo zacięta i toczyła się do ostatniej rundy.
Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Wojtacha (MUKS Stoczek
45 Białystok), Maksymilian Jędryka (UKS przy SP 8 Chrzanów),
Juliusz Klim (KSz Polonia Warszawa), w tym turnieju zagrało 37

W trakcie szachowych zmagań
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zawodniczek i zawodników
W pszczyńskim turnieju, w kat. do 10 lat, wystartowała inna zawodniczka goleszowkisego klubu - Maja Nieckarz, która przechodzi teraz bardzo intensywny cykl treningowy, ćwicząc dwa razy w tygodniu po 3,5 godziny
(nie licząc zadań do odrobienia w domu), a jej głównym celem
są półfinały Mistrzostw Polski. W Pszczynie zajęła 18 miejsce.
Karol Linert

Mateusz Macura (w środku) w trakcie pojedynku szachowego

Mistrz Polski z Dzięgielowa
W dniach 14 – 16 lipca w Warszawie odbyły się Mistrzostwa
Polski MTB, w których tytuł Mistrza Polski (w kategorii XCO)
wywalczył Mateusz Nieboras.
Wywalczyłem tytuł mistrza Polski, z czego się ogromnie cieszę.
Jest to mój największy sukces w karierze. Jeśli chodzi o sam
wyścig byłem bardzo dobrze przygotowany, a to z kolei pozwoliło mi kontrolować przebieg zawodów – mówi Mateusz
Nieboras.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i dopingują. Słowa podziękowania
należą się mojemu trenerowi i drużynie
JBG2 Team, którą reprezentuję. Dziękuję również moim rodzicom na których
mogę zawsze liczyć – dodaje Nieboras.
Mieszkaniec Dzięgielowa pokonał 56 zawodników. Warto dodać, że drugiego na mecie kolarza wyprze-
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dził o ponad 1 minutę. Więcej o zawodach można przeczytać
na www.mistrzostwapolskixco.pl, a o rywalizacji kolarzy górskich na www.mtx-xc.pl.
Następnym wyzwaniem tegorocznego sezonu będzie start
w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Tam rywalizować będę
z najlepszymi zawodnikami z całej Europy. Dodatkowo czeka mnie
nowe wyzwanie - start w sztafecie,
między innymi z taką utytułowaną
zawodniczką jak Maja Włoszczowska – dodaje osiemnastoletni kolarz.
Gratulujemy zdobycia tytułu najlepszego zawodnika w Polsce i jednocześnie życzymy kolejnych sukcesów.
Tomasz Lenkiewicz

Trasa rajdu:
UG Goleszów - Kozakowice - Bładnice - Kisielów Ogrodzona - Zadki - Bażanowice - ulica Pod Chełmem
- OSP Godziszów
Szczegóły w Regulaminie Rajdu dostępnym na
www.goleszow.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Miło nam poinformować, że Ludowy Klub Sportowy TEMPO Puńców wywalczył awans do Ligi Okręgowej.
Po trudnym i długim sezonie rozgrywek klasy A, podokręgu Skoczów, awans
do wyższej ligi uzyskała drużyna piłkarska z naszej gminy. W ostatnim meczu sezonu zawodnicy z Puńcowa rozgromili LKS Kończyce Małe 7-1. Warto wspomnieć,
że na mecz zawodników oraz sędziów wyprowadzały dzieci z piłkarskiego przedszkola, które organizuje Tempo.
Podopieczni trenera Sławomira Macheja zdominowali sezon 2016/2017 wygrywając ligę z przewagą 12 punktów nad drugim w tabeli Beskidem II Skoczów.
W całym sezonie zanotowali tylko 2 remisy oraz 1 porażkę. Strzelili 113 bramek,
a stracili tylko 15. Najlepszym strzelcem ligi został Jakub Legierski, który strzelił
33 bramki. Teraz pozostaje czekać na pierwszą kolejkę ligi okręgowej. Już wiadomo, że LKS Tempo Puńców zmierzy się z bardzo wymagającym rywalem którym
będzie Góral Żywiec – mówi piłkarz i wiceprezes klubu Tomasz Morys.
Prezes Tempa Andrzej Lacel wraz z zarządem serdecznie dziękują wszystkim
zawodnikom, trenerom, członkom klubu za wszelką okazaną pomoc i pracę na
rzecz klubu oraz Gminie Goleszów za wsparcie finansowe.
Szczególne podziękowania kierowane są do głównego sponsora - MS MEBLE
MAŁYJUREK z Puńcowa.
Skład drużyny, ciekawostki oraz informacje dostępne są na facebokowym profilu klubu.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Projekt graficzny winiety Panoramy
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka, Cieszyn,
www.arkadruk.pl
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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foto: archiwum klubu
Tomasz Lenkiewicz

Łucznicze sukcesy

SPORT

W dniach 19 - 20 sierpnia odbył się w Żywcu XXX Międzynarodowy Turniej Łuczniczy „ O Złotą Ciupagę Góralską”. W turnieju udział wzięła reprezentacja LUKS
ORLIK Goleszów w składzie: Anna Stanieczek, Marzena Daduń i Przemysław Konecki. Miło nam poinformować, że nasi łucznicy nie zawiedli i potwierdzili swoją
przynależność do krajowej czołówki.
W klasyfikacji kobiet turniej wygrała Anna Stanieczek, pokonując w finałowym
pojedynku reprezentantkę Korei, a Marzena Daduń zajęła V miejsce. W klasyfikacji mężczyzn Przemysław Konecki zajął II miejsce, ulegając w finałowym pojedynku reprezentantowi Polski - uczestnikowi ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich.
Turniej rozgrywany był w trudnych warunkach atmosferycznych przy obfitych
opadach deszczu.
LUKS Orlik
Panorama Goleszowska - lipiec/sierpień 2017

Mieszkanka Goleszowa brązową medalistką Mistrzostw Polski
W dniach 7-9 lipca w Toruniu odbyły się Mistrzostwa
Polski U20 w Lekkiej Atletyce. Miło nam poinformować, że
mieszkanka Goleszowa – Justyna Zwias zdobyła dwa brązowe medale podczas tej imprezy sportowej. Wraz z koleżankami z drużyny wywalczyła 3 miejsce w sztafetach 4 x 100
metrów i 4 x 400 m.

Biegam już prawie 6 lat. Zaczęłam w goleszowskiej podstawówce, w drugiej klasie. Byłam najlepsza w szkole i już wtedy
wiedziałam, że chce biegać. Trenować zaczęłam dopiero w 1
klasie gimnazjum. Aby rozwijać swoją pasję rozpoczęłam treningi w Ludowym Klubie Sportowym „Pogórze”, gdzie trenowałam pod okiem Zdzisława Kołodziejczyka. Po ponad trzech
latach przeniosłam się do Miejskiego Uczniowskiego Klubu
Sportowego SZS w Cieszynie. Moim obecnym
trenerem jest Mirosław Werner – mówi Justyna Zwias
Mam 18 lat i aktualnie uczę się w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie. Jest to pierwszy tak duży sukces.
W Toruniu zdobyłam z koleżankami 2 medale
oraz pobiłam swój rekord życiowy na 100 m
w biegu indywidualnym. Miesiąc wcześniej
w Bielsku - Białej udało mi się wywalczyć 2
złote medale podczas Mistrzostw Śląska,
również w sztafetach 4 x 100m i 4 x 400m
- dodaje biegaczka.
Pani Justynie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Tomasz Lenkiewicz

Nieckarz Team

Traf Oil

Divero

Ognioodporni

foto: Damian Kożdoń

Walczą w GLS 2017 (część 2)

Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni

tekst na str. 10

Izabela Chmiel - miejsce I ex aequo

Wanda i Paweł Żmija - miejsce VI

Ryszard Nytra - miejsce III

Jolanta Olek - miejsce IV

Ewa Franek - miejsce V

foto: Adam Krzywoń

Elżbieta Uryga - miejsce I ex aequo
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