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4 pory roku, 4 strony świata

tekst na str. 12

Orkiestra w pełnej krasie

Soliści

Dyryguje Jean Claude Hauptmann

Elżbieta Zwias

W trakcie koncertu

Julia Mitas i Jacek Heczko - soliści skrzypkowie
foto: Marek Krakowski
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Nieruchomości do sprzedaży i oddania w dzierżawę
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar przeznacza do:
1) sprzedaży pgr 266 o pow 0,0200 ha obr. Kisielów.
2) oddania w dzierżawę na okres do 3 lat:
- pgr 1236/2 o pow. 0,4680 ha i 1236/9 o pow. 0,0900 ha obr. Goleszów, na cele rolne.
- część pgr 811/9 o pow. 0,0070 ha obr. Cisownica, na cele urządzenia zieleni.
- wpgr 810/7 o pow. 0,0354 ha i część pgr 811/9 o pow. 0,0140 ha obr. Cisownica, na cele urządzenia zieleni.
Szczegółowe informacje uzyskać można na www.goleszow.pl lub u inspektora ds. gospodarki nieruchomościami
(tel. 33 479 05 10-13 wew. 22).

Awans zawodowy nauczyciela
14 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Goleszowie odbyło się uroczyste wręczenie aktu mianowania Annie Gańczarczyk, nauczycielce wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Publicznym w Goleszowie Oddział Bażanowice. Ceremonia
poprzedzona została egzaminem, który Pani Anna zdała pomyślnie 17 sierpnia 2017 r.
Nauczycielka złożyła uroczyste ślubowanie wypowiadając
słowa: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela,
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode
pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Wręczenia aktu dokonał Wójt Gminy Goleszów Krzysztof
Glajcar, który jednocześnie złożył nauczycielce gratulacje i życzył wiele satysfakcji z pracy, dalszych sukcesów oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

tekst: Renata Sikora foto: Tomasz Lenkiewicz

Założenia do projektu budżetu
na 2018 rok
Szanowni Państwo, Gmina Goleszów rozpoczęła prace nad projektem budżetu na 2018 rok. Na stronie
www.goleszow.pl znajduje się informacja Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara w tej kwestii. Informacja zawiera
ogólne założenia oraz zasady konstruowania budżetu na 2018
rok.
Redakcja

Badania etnograficzne
Dział Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu prowadzi na terenie naszej gminy badania etnograficzne. Wywiady z mieszkańcami prowadzą pracownicy Muzeum: Anna
Grabińska-Szczęśniak, Małgorzata Kłych i Urszula Batko, posiadające legitymacje muzealne. Badania stanowią powrót do
wywiadów etnograficznych przeprowadzonych w latach 50.
minionego stulecia na terenie gminy. Ankieterzy pytają m.in.
o: obrzędy związane z chrztem świętym, twórców ludowych,
kulturę ludową, małą architekturę sakralną.
Dalsze informacje na str. 7
Panorama Goleszowska - wrzesień 2017

Najnowsze uchwały,
informacje i szczegóły
dotyczące
prac rady gminy
znajdziecie Państwo na
www.goleszow.bip.net.pl
w zakładce
Prace Rady Gminy
VII kadencji (2014-2018)
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zdjęcia na str. 19

Oddział Przedszkolny w Goleszowie – Równi po remoncie
Placówka oświatowa w Goleszowie – Równi ma bogatą historię
sięgającą 1903 roku. Budynek przetrwał dwie wojny światowe, czasy
PRL-u, niejedną zmianę i niejeden plan likwidacji. Służył jako niezależna szkoła podstawowa z mieszkaniami służbowymi i zapleczem
gospodarczym, jako filia Szkoły Podstawowej w Goleszowie, oddział
Szkoły Podstawowej w Cisownicy.
W jego murach kształciły się przez lata nie tylko dzieci szkolne,
ale także dzieci młodsze - w ogniskach i oddziałach przedszkolnych.

Podczas letnich wakacji w budynku przeprowadzono prace remontowe, głównie wewnątrz budynku. Wykonano tynki żywiczne,
pomalowano ściany i sufity. Zostały położone panele podłogowe.
Zakupiono nowe meble do sal i szatni. Wymieniono okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Przed wejściem głównym do budynku zostały wykonane nowe schody z podjazdem dla wózków.
W wyremontowanej placówce oświatowej znajdują się dwie
sale główne, sala multimedialna, jadalnia, korytarz z kącikiem wy-

Przed remontem

Po remoncie

To miejsce jest głęboko wpisane w krajobraz Równi a także w serca jej mieszkańców, dlatego to często właśnie oni „walczyli” o jego
przetrwanie. Dziś z dumą można powiedzieć, że cel został osiągnięty. Placówka nadal służy dzieciom zarówno z Równi jak i okolicznych
miejscowości, a dzięki zaangażowaniu dyrektora Szkoły Podstawowej
w Cisownicy Przemysława Misiarza, wsparciu wójta Krzysztofa Glajcara i wielu ludziom dobrego serca placówka rozwija się.

staw dla rodziców, szatnia, toalety i pokój nauczycielski. W bieżącym
roku szkolnym funkcjonuje w nim pięciogodzinny Oddział Przedszkolny SP w Cisownicy z dwiema grupami przedszkolnymi: grupa młodsza
- dzieci 3 i 4 letnie oraz grupa starsza z „zerówką” - dzieci 5 i 6 letnie.
Na dzień dzisiejszy to łącznie 31 przedszkolaków, a chętnych wciąż
przybywa.
Edyta Badura

Policja ostrzega!
Oszuści podający się za krewnych ostatnio atakują w Bielsku-Białej. Policja apeluje i ostrzega.
- Alarmujemy! Złodzieje są coraz bardziej zuchwali. Nie mają
żadnych skrupułów. Ich ofiary to osoby starsze, samotne, schorowane, często tęskniące za kontaktem z bliskimi. Tylko w trakcie jednego
dnia (19.08) telefony od nieznajomych odebrało już blisko 10 seniorów. Oszust, który podawał się za krewnego, tak kierował rozmową,
aby starsze osoby musiały się domyślać z kim rozmawiają. W czasie
rozmowy roztrzęsionym głosem prosił o pilną pożyczkę pieniędzy.
Twierdził, że spowodował wypadek i trafi do więzienia, jeśli nie wpłaci kaucji w wysokości kilkunasty tysięcy złotych. Na szczęście seniorzy
nie uwierzyli w te słowa i nie dali się oszukać – informuje Oficer Prasowy KMP w Bielsku-Białej, podinspektor Elwira Jurasz.
Śledczy poszukują teraz szajki oszustów, którzy podszywają się
pod krewnych i usiłują w ten sposób wyłudzić pieniądze od starszych
osób.
- Apelujemy do Państwa! Bądźcie ostrożni, gdy nagle zadzwoni nieznajomy, bądź też osoba podająca się za krewnego i poprosi
o pilną pożyczkę! Nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie
pieniędzy osobie pośredniczącej – apeluje rzeczniczka bielskiej Policji.
Każdy, kto zetknie się z takim sposobem działania przestępców,
powinien natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numer: 997 lub 112. Pamiętajmy, że szybkie powiadomienie
policji przyczyni się do zatrzymania oszustów i przerwania ich przestępczej działalności.
- Jednocześnie apelujemy do dzieci i młodzieży o przekazanie
naszych rad starszym rodzicom, babciom i dziadkom, którzy często
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pozostają sami w domu, a przez to narażeni są
na działanie oszustów, domokrążców i innych
przestępców – dodaje Jurasz.
Pamiętaj!
- będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki,
- nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz
przez wizjer i zapytaj,
- jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź
telefonicznie, czy był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie masz telefonu
poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok,
- jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu. Najlepiej, żeby towarzyszyli Ci wtedy sąsiedzi lub
ktoś z rodziny,
- nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie
podpisuj z nimi żadnych umów - każda szanująca się firma transakcje
zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty,
- nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie
podają się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące,
- mając w domu pieniądze, schowaj je w miejscu trudno dostępnym,
- nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich,
nie mów o swoich planach życiowych, czy członkach rodziny.
Stosując się do tych rad, Wasi bliscy znacznie zmniejszą możliwość stania się ofiarą przestępców!
Źródło: ox.pl
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Co słychać w GOK-u?

www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21
Pożegnanie Lata z GOKiem

W dniu 01.09.2017 r. razem z rozpoczęciem roku szkolnego
Pożegnaliśmy Lato z zespołami One Moment, który przyjechał

ne rytmy rozgrzewały serca, prowokując kilka par do tańca.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie na koncert
,,Pożegnanie lata z GOK-iem.”

One Moment

Turnioki

do nas aż z Ustki oraz zespołem Turnioki. Mimo deszczu, zimna i meczu w TV nieliczna publiczność zgromadzona na placu
obok budynku gminy bawiła się wyśmienicie. Gorące muzycz-

Dziękujemy sponsorom:
Diehl Metering Sp. z o.o., Restauracja Corient Grzegorz Mizia, Klimosz Sp. z o.o.

Zaproszenia:

Zapraszamy na wystawę pt. „Wszystkie drogi prowadzą do domu”, której organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Dzięgielowa, a podziwiać ją można w GOKu każdego dnia w godz. 8.00- 20.00
Zapraszamy na wieczór autorski pt. „Beskidy i Tatry straż góralskiej watry” z Władysławem Motyką z Milówki w dniu 16
października 2017 r. o godz. 17.00.
Zapraszamy na wieczór autorski z Pawłem Stanieczkiem w dniu 13 listopada o godz. 17.00.
Zapraszamy serdecznie wszystkich twórców: słowa, pędzla, fotografii i każdego innego rodzaju rzemiosła na spotkanie 19
listopada o godz. 17.00 do Sali widowiskowej GOKu. Zapisy pod nr 33 479 05 21

Zapraszamy na zajęcia:
Zajęcia

Nauczyciel, instruktor, prowadzący

Pianino

Szymon Staniszewski

Gitara

Michał Kasztura

Skrzypce

Urszula Cypcer

Wokal

Szymon Staniszewski

Angielski

Marina Hodyna

Kick Boxing

Ryszard Bochm 7 DAN

Ju – jitsu

Ryszard Bochm 7 DAN

Crossfit

Anna Biedroń

Streatching

Monika Grzanka

Rytmika

Grażyna Brachaczek

Decoupage i wiklina papierowa

Helena Mańka

Plastyka dla dzieci

Grażyna Brachaczek

Plastyka dla zaawansowanych

Lucyna Deckert – Firla

Igiełkowe wariacje

Jadwiga Greń

Kurs kroju i szycia dla dorosłych

Jadwiga Greń

Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”
Barbara Rybczyk
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.goleszow.com.pl oraz na naszego facebooka.
„Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz”
(Św. Augustyn)
Z pozdrowieniami dla czytelników Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Warsińska
Panorama Goleszowska - wrzesień 2017
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Podziękowania za Dożynki
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectwa Cisownica, którzy wzięli udział w korowodzie
dożynkowym. Dziękuję rolnikom za przystrojenie
ciągników i maszyn rolniczych, dziękuję druhom z
OSP, a także Gminie Goleszów i Gminnemu Ośrodkowi Kultury za współpracę.
Sołtys Karol Macura

Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim mieszkańcom Kisielowa, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowania pochodu
dożynkowego. Bez Was takie przedsięwzięcie nie
mogłoby mieć miejsca. Z wyrazami szacunku dla
Waszego zaangażowania – Sołtys, Rada Sołecka
oraz Radna.

Dziękuję serdecznie mojemu Sołectwu za wspólne zorganizowanie i przygotowanie do korowodu
dożynkowego;
- Rolnikom za przystrojenie swoich maszyn
i urządzeń rolniczych do korowodu dożynkowego,
- Pani Annie Czudek przewodniczącej KGW Kozakowice za zrobienie woniek,
- Druhom i Druhnom za przygotowanie wozu bojowego i uczestnictwo w korowodzie,
- GOK jak i UG za współpracę.
POZDRAWIAM
KRZYSZTOF KOHUT
SOŁTYS WSI KOZAKOWICE DOLNE I GÓRNE

Podziękowanie za podnośnik
Serdeczne podziękowanie dla pana Bogusława Uchrońskiego - właściciela firmy P.H.U.P.-BOU w Ustroniu, za nieodpłatne wykonanie usługi podnośnikiem z koszem (tzw. zwyżką) przy zawieszeniu siatki piłko chwytu na boisku szkolnym
w Kozakowicach Dolnych.
Sołtys Krzysztof Kohut

Zajrzyj na strych,
do piwnicy i do szuflady
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

poszukuje:
– przedmiotów związanych z życiem codziennym (do lat 80. XX w.), rolnictwem,
rzemiosłem, twórczością ludową
– elementów wyposażenia wnętrz, sprzętów gospodarstwa domowego
– pamiątek rodzinnych (chrzest, wesele, komunia, konfirmacja)
Wszystkich chcących podzielić się z nami swoją historią zapraszamy do
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25
12.10.2017, godz. 11.00–19.00
13.10.2017, godz. 11.00–19.00
Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym możliwy odbiór bezpośrednio od darczyńcy.

Gmina Goleszów oraz Stowarzyszenie Miłośników Folkloru
i Tradycji „Joniczek”
zwracają się z prośbą o udostępnienie archiwalnych fotografii, które zostaną
– zaprezentowane na wystawie Jak to kiejsi bywało
– przekazane (po indywidualnych ustaleniach) do archiwum
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Fotografie można przynieść 12–13.10.2017
do GOK w Goleszowie lub opisane przesłać na:
dorota.branny@interia.pl;
joniczekgoleszow@wp.pl;
etnografia@muzeum.bytom.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Dział Etnografii
etnografia@muzeum.bytom.pl
32 281 82 94 w.118

Panorama Goleszowska - wrzesień 2017

7

Siatkarska akcja w SP Cisownica
24 października we wtorek, o godzinie 13.00 w Szkole Pod- obowiązkowo nosić. Najmłodsi otrzymają również ulotki przystawowej w Cisownicy odbędzie się spotkanie w ramach II gotowane przez WORD, z których dowiedzą się o właściwych
edycji akcji „Bezpiecznie z PROFI CREDIT”.
zachowaniach na drodze. Nie zabraknie również zaproszeń na
„Bezpiecznie z PROFI CREDIT” to akcja przeznaczona dla mecze siatkarskiej drużyny BKS PROFI CREDIT, a także wspólszkół podstawowych i gimnazjalnych realizowana na terenie nych zajęć sportowych, które poprowadzą zawodniczki bielpowiatów, bielskiego, cieszyńskiego, wadowickiego, chrza- skiego klubu sportowego.
nowskiego,
oświecimSzkoła Podstawowa
skiego i żywieckiego oraz
w Cisownicy jako pierwmiasta
Bielsko-Biała.
sza zgłosiła chęć uczestW ciągu 6 miesięcy odbęnictwa w tegorocznej
dzie się w sumie 20 spoedycji akcji. Tym bardziej
tkań (w każdej wybranej
się cieszymy z udziaszkole jedno spotkanie).
łu, że już wkrótce ruszą
Spotkania w szkołach
w naszej szkole zajęcia
mają na celu edukację
piłki siatkowej dla dziewdzieci i młodzieży w kwecząt, organizowane przez
stiach sportowego stylu
Uczniowski Klub Sportożycia, zdrowego żywiewy Cisownica (informacja
nia, istoty aktywności
o tym poniżej).
fizycznej w naszym życiu
Po spotkaniu 24 paźi przede wszystkim bezdziernika planujemy wypieczeństwa
najmłodjazd wszystkich uczniów
szych na drodze i podnaszej szkoły na mecz
Spotkanie w jednej ze szkół w Bielsku Białej
czas imprez masowych, a
siatkarek BKS Profi Credit
więc m.in. meczów swojej ulubionej drużyny sportowej bez Bielsko-Biała. Będzie to doskonała okazja dla dzieci, aby zobawzględu na to, jaka jest to dyscyplina sportu. Swoją wiedzą czyć odrobinę sportu na najlepszym poziomie, a przy okazji
i doświadczeniem w tym zakresie podzielą się: siatkarki BKS poczuć atmosferę wielkiego wydarzenia sportowego i jednoPROFI CREDIT Bielsko-Biała, policjanci z Komendy Wojewódz- cześnie nauczyć się kulturalnego dopingu.
kiej w Katowicach oraz przedstawiciel Wojewódzkiego OśrodSpotkanie w Szkole w Cisownicy ma charakter otwarty,
ka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.
więc gdyby ktoś chciał dołączyć (uczniowie innych szkół, roW ramach akcji dla każdej szkoły biorącej udział w pro- dzice, miłośnicy siatkówki) to serdecznie zapraszamy.
jekcie przygotowano gadżety sportowe i opaski odblaskowe,
które każdy, kto porusza się pieszo w pobliżu drogi, powinien
Dyrektor SP Cisownica Przemysław Misiarz

UKS Cisownica zaprasza
UKS Cisownica serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane dziewczyny ze szkół podstawowych z klas III-VII na treningi piłki siatkowej. Zajęcia będzie prowadził Krzysztof Hladky, kiedyś zawodnik, obecnie trener siatkówki. Organizujemy
dwie grupy wiekowe: młodsza - klasy III i IV, starsza - klasy
V-VII. Treningi grupy młodszej w poniedziałki w godzinach
16.30-18.00, a zajęcia grupy starszej w czwartki w godzinach
16.30-18.00. Treningi będą się odbywać na sali sportowej
Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy. Zapraszamy wszystkie dziewczyny, które chcą poznać tajniki tej dyscypliny i zostać następczyniami Małgorzaty Glinki!
Kontakt:
Trener Krzysztof Hladky- 602376377
Dyrektor SP Cisownica Przemysław Misiarz - 602154368
UKS Cisownica
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Małgorzata Glinka w narodowych barwach
foto: wikimedia commons
Panorama Goleszowska - wrzesień 2017

Piraci z Karaibów w Wędryni
12 drużyn wzięło udział w „Olimpiadzie gmin
partnerskich”, która odbyła się 2 września w Wędryni. Zawodnicy z Czech, Słowacji i Polski rywalizowali w konkurencjach sportowych na kompleksie rekreacyjnym w pobliżu szkoły i urzędu gminy.
Nasz kraj i jednocześnie Gminę Goleszów reprezentowały dwie drużyny: Kisielów i Godziszów.
Wszystko odbyło się w konwencji filmu „Piraci z Karaibów”. Tak więc sportowcy zmierzyli się
w nietypowych konkurencjach np. rzut kulą armatnią, zabawa w „Tortuze” czy ostatni rejs Czarnej Perły.
Wśród kibiców zagrzewających do walki byli
wójtowie oraz przedstawiciele poszczególnych
gmin biorących udział w pikniku sportowym,
w tym Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.
Pierwsze miejsce zdobyła Wędrynia, drugie Jabłonków, a trzecią pozycją wywalczył Godziszów.
Zawodnicy z Kisielowa zajęli ósme miejsce.
Wyjazd naszych zawodników do Czech był możliwy dzięki
wsparciu Gminy Goleszów.
tekst i foto: Tomasz Lenkiewicz

Podziękowania
Drużynie z Kisielowa, która na piknik w Wędryni
pojechała i świetnie się tam spisała. Za poświęcenie
soboty, choć każdy miał dużo roboty. Za wspaniałą zabawę i sportową postawę. Za ciepłą atmosferę
mimo pogodowej udręki – Wielkie Dzięki!!! Kto nie
był niech żałuje i na przyszły rok się zapisuje.

Ekipy Kisielowa i Godziszowa

2 września wystartowaliśmy kolejny raz w Olimpiadzie Gmin Partnerskich w Węndryni. Impreza była
udana, pomimo niesprzyjającej pogody, zajęliśmy III
miejsce.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
zawodnikom, którzy reprezentowali nasze sołectwo
oraz kibicom za gorący doping.
Organizatorom gratuluję tak dobrze przygotowanej zabawy, a zawodnikom z pozostałych drużyn dziękuję za zdrową, sportową rywalizację.

Sołtys i Radna Kisielowa

Nie tylko rzeki mają swoje źródła – drogi
też. Moje tryskają na przedpolu gór.
Wracam tu często pod dach w bujnym sadzie. Czantoria wita mnie pierwsza na horyzoncie dróg- wcześniej niż matka, ojciec i
próg.
Drogi Dzięgielowa
Zwykłe, da się nimi iść,
przy nich budować, żyć.
Po nich wyjechać do świata,
nawet ten drugi świat.
Nie ma handlowych gontyn,
sklepowych witryn
z cackami po nic prezencikami na paradę i pic.
W stronę prowadzą życia kościoła, pastwiska, szkoły
Panorama Goleszowska - wrzesień 2017
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przystanku , stacji do nikąd,
na rozdroże i w las.
Drogowskaz „Słoneczna”
na nim kos – gwiżdże, śpiewa,
to może ulica „Koncertowa”?
W ogrodach szczebiot dzieci.
Nie ma tu banków
z piaskowca, marmuru,
ni gmachu ZUS u
z aluminium i szkła.
Jest sklepik bez wystawy
a ma to, co trzeba –
warzywa, mięso, kawy
słodycze, bochny chleba.

Pozdrawiam!
ŁUKASZ ŻEBROWSKI
SOŁTYS WSI GODZISZÓW

Rozdziela na lewo i prawo.
Idź środkiem, gdy ciemno,
poboczem za dnia,
nie depcz dorodnych pokrzyw
Jest szkoła niezwykła
i ona naszej wiosce
porządnych, dobrych,
mądrych ludzi da.
Mają te drogi – ulice
swoje ciche tajemnice
niepotrzebne śmierci
od jeży – do ludzi.
Droga do domu, furtka
czeka na ciebie otwarta.
Droga do nikąd , brama
otwarta – nie wchodź.
Bogdana Zakolska
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Projekt „ Przyroda nie zna granic ”

Tablica przed umieszczeniem na niej planszy z informacjami
W drugiej połowie października zakończą się prace nad
nową ścieżką przyrodniczą, która połączy gminy Goleszów
i Wędrynia ok. 15-kilometrowym szlakiem. Powstanie ona
w ramach realizacji projektu pn. „Przyroda nie zna granic”.
Nowo powstały szlak przebiegać będzie przez Goleszów, Dzięgielów, Leszną Górną oraz Wędrynię.
Głównym celem projektu jest przyrodniczo-turystyczny i gospodarczy rozwój gmin partnerskich, rozszerzenie
współpracy partnerskiej oraz lepsze wykorzystanie walorów
przyrodniczych i turystycznych obszaru pogranicza poprzez

utworzenie nowej, wspólnej
oferty turystycznej.
Zakres projektu obejmuje między innymi:
- wyznaczenie ścieżki przyrodniczej na odcinku Goleszów – Wędrynia,
- wydanie wspólnej dwujęzycznej książki i ulotki,
- ustawienie 15 dwujęzycznych tablic informacyjnych, opisujących między
innymi dziedzictwo przyrodnicze i religijne obu
gmin,
- wykonanie miejsc postojowych w Lesznej Górnej,
ułatwiających dostęp do
dziedzictwa opisywanego
Przebieg ścieżki oraz miejsca
w projekcie,
umieszczenia tablic
- odnowienie miejsca kultu
religijnego - renowacja krzyża na granicy polsko-czeskiej,
- wykonanie na granicy polsko-czeskiej miejsca wspólnych
spotkań i odpoczynku.
tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

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.

Ewangelickie Chóry żegnają lato w Ośrodku Rybackim TON
Jak co roku, Ewangelickie Chóry zorganizowały (8 września) piknik aby tym razem integracyjnie, wraz z rodzinami
w miły sposób pożegnać okres
letni i nabrać sił do dalszej twórczej pracy w chórach. Stawili
się licznie, córki, synowie wraz
z wnukami, a jedna rodzina nawet z pieskiem rasy tybetańskiej
szi tsu o imieniu Amorek. Podano główne danie, a mianowicie
mięciutkie dobrze przyprawione
mięsko o regionalnej nazwie „z
Kity” z zasmażaną kapustką,
a porcje były tak duże, że trudno
było je spożyć w krótkim czasie.Dlatego posiłek przerywany
był rozmowami, jak to bywało
w czasie obiadów czwartkowych
na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Danie to przypominało nam również smakowo jedzenie u gazdów, szczególnie w niedzielę. Na deser różne ciasta z kawą lub herbatą
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dopełniły naszą ucztę. Ogień już płonie pod grillem i można
dojrzeć przygotowywane kiełbaski. Widząc to, że zanosi się na
dalsze spożywanie, niektórzy
z biesiadników postanowili,
w celu utraty części kalorii,
wybrać się na wycieczkę dookoła jeziora. Spacer ten dał
wiele estetycznych przeżyć.
Ścieżka wokół jeziora TON
wije się często zmieniając
swój charakter. Raz podąża lasem to znowu tuż nad
wodą, a za każdym zakrętem
roztacza się nowy krajobraz
- to urok tego zakątka. Kiedy
dzień chylił już się ku końcowi swego panowania, i po
zjedzeniu, jakby na kolację,
grillowanych kiełbasek, nastąpił rozbawiony powrót do domów. Teraz próby, próby, występy, ale znowu tutaj wrócimy,
aby wiosnę godnie przywitać.
Albin Klimczak
Panorama Goleszowska - wrzesień 2017

Szkolili się w Dzięgielowie
W ramach projektu „Dobro Wspólne”, który jest realizowany
przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, 23 sierpnia w Dzięgielowie odbyło się szkolenie dla liderów organizacji
pozarządowych. Gospodarzami spotkania były dwie dzięgielowskie organizacje: OSP i KGW.
Podczas części integracyjnej uczestnicy mogli lepiej się
poznać, opowiedzieć o realizowanych aktualnie projektach
w Dzięgielowie, Bażanowicach, Skoczowie, Istebnej, Koniakowie, Chybiu, Rudniku i Zamarskach. Ta część spotkania odbyła
się na terenie Frankówki, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać
m.in. z wójtem Goleszowa Krzysztofem Glajcarem.
Część szkoleniowa odbyła się w strażnicy OSP. Celem szkolenia była aktywizacja i profesjonalizacja działań lokalnych
organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie promocji
w Internecie. Trenerka Paulina Paleczna-Brzuska skupiła się na
przedstawieniu korzyści z tworzenia krótkich filmów promocyjnych opowiadających o realizowanych inicjatywach społecznych
na rzecz dobra wspólnego mieszkańców. Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży
Twórczej wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje
lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKAL-

Uczestnicy szkolenia
NIE” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Z naszej gminy
środki finansowe na realizację swoich działań otrzymały dwie
organizacje: KGW Dzięgielów i Stowarzyszenie „Dzieci Stalmacha” z Bażanowic.
tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Biała Sobota w Cisownicy
W sobotę (16 września) Rada Sołecka Cisownicy, Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy i Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy po raz kolejny zorganizowały BIAŁĄ SOBOTĘ.
Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 chętnych - pacjen-

Organizatorzy wraz z lekarzami

tów, którzy skorzystali z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów.
W trakcie akcji można było m.in. dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze i wykonać badanie EKG.
Badania i konsultacje wykonywali:
- dr n. med. Antoni Guja – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- lek. med. Barbara Jamrozik-Majewska – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- prof. dr hab. n. med. Monika Mikulska – specjalista pediatra –
neonatolog
- lek. med. Barbara Miodońska – specjalista chorób wewnętrznych II stopnia
- dr n. med. Eugeniusz Zielonka – specjalista reumatolog
- lek. med. Agnieszka Sikora-Puz – kardiolog
- Katarzyna Suchanek-Pilch – dietetyk
- Janina Godek, Izabela Machalica – pielęgniarki dyplomowane
Organizatorzy dziękują wszystkim lekarzom i osobom, które
pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy oraz MASARNI RAJ z Goleszowa i Kwiaciarni Orchidea z Goleszowa, które
to firmy bezpłatnie wspomogły przedsięwzięcie.
Tomasz Lenkiewicz
foto: arch. organizatorów

Chcesz zagrać w piłkę nożną i siatkówkę?
Gmina Goleszów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych sportowców do udziału w halowych rozgrywkach
w piłce nożnej i piłce siatkowej sezon 2017/2018.
Zmagania piłkarzy odbędą się w sali sportowej w Cisownicy, zaś siatkarze rywalizować będą w Goleszowie.
Przewidywany start obu rozgrywek to przełom października i listopada 2017 r. Zakończenie luty/marzec 2018 r. Udział
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w rozgrywkach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje oraz
zapisy pod numerem telefonu:
602154368. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października.
Tomasz Lenkiewicz
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4 pory roku, 4 strony świata
„Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem: i dobrze, i źle,
i poważnie, i śmiesznie”. /Jerzy Waldorff/
W sobotnie popołudnie (9 września), w wypełnionym do
ostatniego miejsca Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, odbył
się Koncert Jubileuszowy Orkiestry Kameralnej i Solistów pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. Koncert zatytułowany „Cztery
pory roku, cztery strony świata” przeniósł słuchaczy w muzyczną
podróż w czasie i przestrzeni.
Na scenie wystąpiło 57 wykonawców, a wśród nich instrumentaliści, wokaliści, konferansjerki oraz
modelki. Można było wysłuchać
utworów muzyki poważnej, filmowej, piosenek lat trzydziestych,
utworów opartych na melodiach
tradycyjnych. Była muzyka żydowska, bałkańska, arabska, francuska
i oczywiście polska. Było trochę
wspomnień, humoru, refleksji. Bo
taka jest muzyka. Było kolorowo
i melancholijnie. Bo takie jest życie.
Koncert rozpoczęły dwie piosenki wyjątkowego kompozytora, wokalisty, skrzypka, trębacza,
a przede wszystkim wspaniałego człowieka - Zbigniewa Wodeckiego. Po nich rozpoczęła się podróż przez cztery pory roku i w
cztery strony świata.
Podczas koncertu nie zabrakło tekstów ponadczasowych poetów – Juliana Tuwima, Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty oraz Agnieszki Osieckiej.
Koncert przygotowali: Jean-Claude Hauptmann (kierownictwo muzyczne), Małgorzata Hauptmann (dobór tekstów i utworów muzycznych, scenariusz), Anita Binek (przygotowanie pokazu
mody), Iwona Bujok (fryzury), Joanna Hławiczka – Grycz (makijaż), Aleksandra Kufel Mary Kay (makijaż).
Koncert wsparli: Urząd Gminy Goleszów, Bank Spółdzielczy w
Cieszynie, Mokate, Eltrex.
Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na portalu ox.pl
Krótka historia Orkiestry Kameralnej i Solistów pod dyrekcją
Jean – Claude’a Hauptmanna:
W sierpniu 2012 roku, pod kierownictwem Jean-Claude’a
Hauptmanna, rozpoczyna swoją działalność Orkiestra Kameralna,
którą tworzą muzycy związani z orkiestrą Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. To właśnie goleszowska parafia jest
miejscem prób, podczas których przygotowywany jest repertuar

zdjęcia na str. 2

Orkiestry – pieśni patriotyczne, muzyka żydowska, filmowa, religijna, klasyczna, rozrywkowa, piosenki lat dwudziestych i trzydziestych.
Tak duża różnorodność programowa pozwoliła muzykom na
zaprezentowanie się wraz z solistami oraz aktorami m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, Teatrze CST i Teatrze im.
A. Mickiewicza w Cieszynie, w MDK „Prażakówka” w Ustroniu,
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w kościołach ewangelickich
w Goleszowie, Cieszynie, Dzięgielowie, Skoczowie, Wiśle, Bielsku-Białej oraz w Rudzie Śląskiej Wirku.
Orkiestra współpracowała z Teatrem CST, Wyższobramskim Chórem Kameralnym, Chórem Męskim
Cantus oraz Chórem LOTE/GTE.
Od 2015 roku głównym organizatorem koncertów Orkiestry
Kameralnej oraz Solistów jest
Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS
z siedzibą w Goleszowie. Stowarzyszenie powstało by pomagać w
rozwijaniu oraz propagowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej.
W tym roku mija pięć lat, w ciągu których Orkiestra Kameralna
połączyła 35 instrumentalistów, 7 wokalistów i 2 konferansjerów,
którzy wspólnie dali 25 koncertów w 14 różnych miejscach. 120
utworów przygotowanych oraz opracowanych przez Jean-Claude’a Hauptmanna zostało zaprezentowanych podczas 9 spektakli
słowno-muzycznych i koncertów, do których scenariusze przygotowały Małgorzata Hauptmann oraz Anita Binek.
Do tej pory mogli Państwo wziąć udział w koncertach: „Melodie pamięci”, „Byłyśmy tylko numerami”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Przy szabasowych świecach”, „Chaja&Edith”, Koncert
Muzyki Filmowej, „Pamiętam tamten sierpień”, Koncert piosenek
lat trzydziestych, „Kobieta niejedno ma imię” oraz ostatni „Cztery
pory roku, cztery strony świata”.
Podczas Koncertu Jubileuszowego „Cztery pory roku, cztery
strony świata” dotychczasowa nazwa orkiestry została zmieniona
na: Orkiestra Kameralna ARTIS pod batutą Jean – Claude’a Hauptmanna.
foto: S. Konopka/ox.pl
tekst: M. Hauptmann, W. Wałga
Uchwałą Rady Gminy Goleszów nr 0007.41.2017 z dn.
20.09.2017r. Jean-Claude Hauptmann został odznaczony Laurem Srebrnej Cieszynianki!

Państwo Sikorowie najlepsi w województwie
2 września, podczas XXVI Krajowej
Wystawy Rolniczej w Częstochowie
odbyło się wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu
AGROLIGA 2017. Miło nam poinformować, że gospodarstwo rolne Renaty i Marcina Sikorów z Goleszowa
zdobyło pierwsze miejsce.
Konkurs ma na celu wyłonienie
i promowanie przodujących polskich rolników oraz najlepszych polskich firm związanych z rolnictwem.
Teraz przed rolnikami z Goleszowa
konkurs ogólnopolski. Zmierzą się
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w nim ze zwycięzcami konkursów
z pozostałych 15 województw.
To już nie pierwszy tegoroczny sukces Państwa Sikorów – w czerwcu
otrzymali wyróżnienie w XV Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który
organizowany był przez KRUS (pisaliśmy o tym w numerze 295. PG).
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy
sukcesu w konkursie ogólnopolskim.

Tomasz Lenkiewicz/Redakcja
foto: arch. Państwa Sikorów

Panorama Goleszowska - wrzesień 2017

Wystawa ogrodnicza...
W tym roku zwiedzający mogli znowu przez dwa dni oglądać przez wodospady wpadającym do jeziorka otoczonego gęstwiną
strumyk wypływający z zagajnika świerka szlachetnego, poprzez roślin wodnych. Leśna polana porośnięta trawą oraz drzewami
dwa wodospady wpadający do oczka wodnego. Znowu mogli stworzonymi z artystycznie uformowanymi bonzai, a pod nimi
usłyszeć tak miły dla ucha szemnóstwo kwiatów - to prawdziwy
lest strumyka, szum spadającej
żywy obraz krajobrazów naszej
wody z wodospadów, podzigminy, który uzupełniały tablice
wiać świergot leśnego ptactwa.
finalistów Konkursu „Gmina GoleWszystkiego tego doznali zwieszów w kwiatach i zieleni”. Wśród
dzający Wystawę Ogrodniczą
unikatowych okazów kwiatów
zorganizowaną przez Towanaszych ogrodników można było
rzystwo Miłośników Ziemi
znaleźć również stanowisko, gdzie
Goleszowskiej – Sekcję Ekolopokazano dobro jakie dla naszych
giczno – Ogrodniczą w dniach
ogrodów czynią nasi mali sprzy26 - 27 sierpnia 2017r. Jeszcze
mierzeńcy. Przy eksponowanych
raz długoletni pomysłodawca
owocach i warzywach pokazano
i twórca tego rodzaju wystaw
też produkty i preparaty, które stopropagujących ekologię oraz
sowane w ogrodzie znacząco ogramiłość do roślin - Adam Krzyniczają szkodliwość chorób i szkodFragment wystawy
woń, po aprobacie prezesa Toników roślin a również pozwalają
warzystwa Leszka Tyrny, podena wykorzystanie znajdujących się
rwał część sekcji, prawdziwych
w glebie zablokowanych związpasjonatów, do niemałego
ków odżywczych dla roślin. Cieszy
wysiłku, a wszystko po to aby
bardzo to, że cieszyło się ono zauatrakcyjnić coroczne Święto
interesowaniem
zwiedzających.
Gminy – Dożynki Gminne. SerRównież znacznym zainteresowadeczne podziękowania należą
niem cieszyło się miejsce gdzie
się Dyrekcji Gimnazjum za udoautor tego tekstu wyeksponował
stępnienie nam części budynku
piękno sztuki „Carving” – rzeźby
oraz wszystkim tym osobom,
w owocach, oraz piękno natury poktóre okazały nam pomoc dziękazanej na jego obrazach. Ogólnie
ki czemu wystawa mogła dojść
wystawa cieszyła się powodzeniem
do skutku. Prawie każdy uczestoraz uznaniem zwiedzających,
nik naszej sekcji dostarczył na
o czym świadczą wpisy do księgi
Rzeźby w owocach
wystawę swoje najładniejsze
pamiątkowej. Serdeczne podzięeksponaty roślin, kwiatów czy
kowania dla wszystkich osób, które
też jarzyn lub owoców przez siebie wyhodowanych. W uzupełnie- przyczyniły się do tego, że można było oglądać piękno i dobro
niu wystawy dopomogło nam Centrum Kwiatów Ogrodniczych natury.
„Mariola” z Ustronia. Główny plan wystawy to wspaniale skomtekst: Albin Klimczak/Redakcja
ponowany przez p. Adama leśny plener z żywym strumykiem pofoto: Albin Klimczak

... i jej podsumowanie
Prezes TMZG Sekcji Ekologiczno – Ogrodniczej p. Leszek
Tyrna postanowił połączyć miesięczne zebranie z zebraniem
podsumowującym Wystawę Ogrodniczą, a uczynił to 7 września 2017r. w Ośrodku Rybackim „Ton”. Po omówieniu spraw
bieżących prezes wyróżnił wszystkich aktywnych pracusiów przy
organizacji wystawy, wręczając zasłużonym doniczki z kwiatami
jesieni - wrzosami wraz z słodkimi załącznikami. Liczne rozmowy
i żarty przy kawie, herbacie z przepysznymi kołaczami uświetniły
to plenerowe zebranie zorganizowane w zacisznym i urokliwym
miejscu. Trudno było się rozstać, każdy uczestnik miał w głowie
jeszcze tyle do opowiedzenia lecz niestety słońce zachodzące
za horyzont powiedziało nam dobranoc, to i my powtórzyliśmy
dobranoc i rozeszliśmy się do domów.
							
Albin Klimczak
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Adam Krzywoń z sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 7
Kolejnym sołtysem Godziszowa został Władysław Motyka. Na posiedzeniu Prezydium w dniu 8 czerwca 1953 dokonana została analiza pracy sołtysów, gdzie Motyka występuje już
w takiej roli, a w dniu 20 sierpnia 1953 r. jego nazwisko po raz
pierwszy pojawia się w protokole z sesji. Uchwałą Prezydium
GRN z dnia 22 czerwca 1953 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu strażnicy w Godziszowie postanowiono przydzielić „potrzebny materiał drzewny” i „przyznać potrzebną ilość dniówek konnych i pieszych w ramach świadczeń
w naturze”. Prace widocznie zostały zorganizowane, ponieważ
na prezydium 8 sierpnia znalazła się informacja, że Powiatowa
Komenda Straży, przeprowadzając kontrolę finansową wszystkich jednostek, przedstawiła również koszt robót ciesielskich
remontu strażnicy w Godziszowie. Ale, jak się przekonamy
niebawem, pozostałe prace nadal wykonywano. Na sesji 29
czerwca 1953 r. sprawa rezygnacji z członka prezydium GRN
Pawła Cieślara została wyjaśniona, a informacja pewnie rozniosła się po całej gminie. Cieślar został powołany na Dyrektora Cementowni Goleszów, a dotychczasowy z-ca przewodniczącego Prezydium Bolesław Lipowczan złożył rezygnację
z zajmowanego stanowiska. Sprawę Lipowczana postanowiono jednak odłożyć do najbliższych wyborów. Odejście
Cieślara z Prezydium spowodowało dalsze zmiany organizacyjne. Nowym członkiem Prezydium GRN został Paweł Gibiec
(z Goleszowa), dotychczasowy przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady. A na przewodniczącego tej Komisji
wybrano Alojzego Szuścika. Uchwałą Prezydium Nr 108/24/53
z dnia 6 lipca 1953 r. w sprawie akcji żniwnej powołana została Komisja żniwno-omłotowa. W jej składzie znaleźli się m.
in. przedstawiciele prezydium GRN, GS-u, Gminnego Ośrodka
Maszynowego, Cementowni Goleszów, rolniczych spółdzielni
oraz przedstawiciele (rolnicy) poszczególnych gromad. Kozakowice Dolne reprezentował Leopold Brak, Godziszów – Paweł Pasterny, Goleszów – Józef Szczepański, Bażanowice – Jan
Górniak, Cisownicę – Helena Grycz, a Leszną Górną – Andrzej
Jursa. Kolejna Uchwała nr 110/24/53 z tego samego dnia mówi
o przeniesieniu sklepu spożywczego w Godziszowie na czas remontu, do przyległej świetlicy w tym samym budynku. W uzasadnieniu podano, że dotychczasowy lokal nie odpowiada pod
względem sanitarnym z uwagi na zamakanie towarów, przez
co ulegają one zepsuciu. Postanowiono zatem zezwolić GS SCh
na tymczasowe przeniesienie sklepu spożywczego, jednak nie
dłużej niż do końca sierpnia. Sekretarz prezydium Jan Czyż na
Prezydium 17 sierpnia 1953 r. informował zebranych o braku
odpowiedniego sprzętu biurowego do urzędowania sołtysów
w Godziszowie i Lesznej Górnej. W tym celu podjęta została
nawet Uchwała nr 129/30/53 w sprawie przydzielenia sprzętu
obu sołtysom. Sołtys Motyka zabierając głos na sesji w dniu
20 sierpnia 1953 r. po raz kolejny prosił o udzielenie pomocy
finansowej przy rozbudowie oraz remoncie strażnicy w Godziszowie. Na Prezydium w dniu 31 sierpnia 1953 r. z-ca przewodniczącego Prezydium Bolesław Lipowczan poinformował,
że na polecenie Prezydium PRN w Cieszynie dotychczasowy
przewodniczący został zawieszony w urzędowaniu i zwolniony
z zajmowanego stanowiska, w związku z czym zaproponował
zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu wyboru przewodniczące-
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go. Na sesji w dniu 5 września 1953 r. przewodniczący sesji,
radny Pasterny poinformował zebranych, że przewodniczący
Prezydium Bolesław Burian złożył rezygnację z tego stanowiska. Obecny na sesji Przewodniczący prezydium PRN Wincenty Zając poinformował o powodach takiej decyzji. W związku z czym rada podjęła Uchwałę nr 26/IX/53 aby z dniem 10
września 1953 r. zwolnić Buriana z zajmowanego stanowiska.
Kandydatami na to stanowisko zostali Paweł Berek i Paweł
Gibiec (z Goleszowa). Berek uzyskała 16 głosów i po raz kolejny został przewodniczącym Prezydium GRN w Goleszowie.
A Motyka ponownie monituje o środki na rozbudowę strażnicy, ponieważ dotąd (oprócz drewna na więźbę) tutejsza
jednostka z Gminy nic nie otrzymała. Sekretarz Czyż przedstawiając sprawozdanie z wykonania szarwarku na Prezydium
w dniu 14 września 1953 r. poinformował m. in., że poszerzono drogę na Godziszów, na odcinku Czarnuchów oraz wyremontowano drogę przez Zopłócie na Dalnię, gdzie zużyto
100 m3 tłucznia. Na tym samym prezydium z-ca przewodniczącego prezydium Bolesław Lipowczan poinformował, że
zwalnia się z tego stanowiska z uwagi na okoliczności bytowe,
trudności w uzyskaniu mieszkania i finansowe. Została podjęta uchwała, która mówiła o zwolnieniu Lipowczana i wyborze
nowego z-cy przewodniczącego Prezydium. Na tym samym
posiedzeniu podjęta została Uchwała w sprawie zatrudnienia z dniem 1 października 1953 r. Pawła Larysza z Cisownicy,
do rozliczania prac związanych z „czynami społecznymi”. Na
kolejnym posiedzeniu w dniu 21 września 1953 r. przewodniczący Paweł Berek poinformował prezydium, że na miejsce
zwalnianego Lipowczana należy przyjąć Pawła Larysza z dniem
1 października 1953 r. Sprawa była omawiana również na Prezydium 4 listopada, a na sesji w dniu 11 listopada podjęta została uchwała o zatwierdzeniu kandydatury Anny Wrzecionko
na stanowisko sekretarza Prezydium oraz Pawła Larysza na z-cę
przewodniczącego. Natomiast na prezydium w dniu 9 lutego
1954 r. omawiano sprawę remontu drogi na Chełm. Postanowiono wystosować pismo do Wydziału Geodezji w Cieszynie
celem wyznaczenia mierniczego do określenia tej drogi i ujęcia
jej na mapie gminnej. Przyjęta też została Uchwała Nr 6/4/54
z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie powołania pełnomocnika
i zastępcy gminnego do akcji zwalczania stonki ziemniaczanej.
Na przewodniczącego powołano Pawła Berka, a na z-cę
Komendanta Rejonowego OSP Jana Stanieczka (Goleszów
26). Zaś Uchwałą nr 9/4/54 postanowiono „uruchomić”
świetlice w Godziszowie i Kozakowicach Górnych. Wśród
15 zatwierdzonych kandydatów na ławników do Kolegium
Orzekającego, na sesji w dniu 11 lutego 1954 r., z Godziszowa
znalazł się Karol Josiek (senior, nr 45). Na dzień 4 marca 1954
r. zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Prezydium GRN
w Goleszowie w związku z koniecznością powołania Komisji
Podziału Administracyjnego, na której obecny był członek
Prezydium PRN w Cieszynie Gustaw Raszka. W jej składzie
znaleźli się: Gustaw Raszka jako przewodniczący oraz Paweł
Berek, Paweł Larysz, Anna Wrzecionko, Helena Irecka, Franciszek Sobek, Józef Folwarczny, Jerzy Duława, Jan Pasterny, Jan
Hławiczka, Paweł Cieślar i Ludwik Heczko. Spośród tej grupy wyłoniony został zespół „koordynujący” w składzie – Pa-
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weł Berek, Anna Wrzecionko, Helena Irecka i Ludwik Heczko
( z Godziszowa). W dniu 16 marca 1954 r. Uchwałą 22/10/54
Prezydium powołano Komitet Akcji Sanitarno-porządkowej.
W jego składzie znaleźli się – Paweł Berek, lekarz Edward Paździora, Józef Knobloch – członek Komisji Zdrowia, Jan Wrzecionko i Ludwik Heczko z Godziszowa.
CDN.
Źródła opracowania:
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie - zbiory 14/102/114, 115, 126,127.
- materiały własne;

*****************************

Władysław Motyka ur. 21.02.1919 r.
w Kamesznicy. Obejmował obowiązki
sołtysa Godziszowa, gdy miał 34 lata.
Sprawował je przez 14 lat, w latach
1953-1967. Przez dwie kadencje ,w
latach 1958-61 i 1961-65 był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej
w Goleszowie, w latach 1958-62 był
przewodniczącym Komisji Mienia
Gromadzkiego. Zmarł 31.08.1993 r.
Spoczął na Cmentarzu Ewangelickim
w Godziszowie. Dotychczas jest najdłużej pełniącym obowiązki sołtysa w
Godziszowie.
Opracował: Kazimierz Wisełka

Strażacy rywalizowali w Goleszowie
W słoneczne, niedzielne przedpołudnie (10 września)
na terenie kompleksu sportowego w Goleszowie odbyły się
„Gminne Zawody Pożarnicze”. Za techniczne przygotowanie
zawodów odpowiedzialna była jednostka OSP Kozakowice,
a puchary i nagrody ufundowała Gmina Goleszów.

SPORT

W pierwszej części zawodów strażacy zmagali się z torem
przeszkód, w drugiej drużyny rywalizowały podczas bojówki.
Współzawodnictwo podczas zawodów było bardzo wyrównane, choć nie obyło się również bez awarii sprzętu, która przydarzyła się sekcji OSP Goleszów podczas ćwiczenia bojowego.
Ostatecznie sekcje osiągnęły następujące wyniki końcowe:

W tym roku zawody odbyły się w drugim terminie, ponieważ w czerwcu aura była niełaskawa i zawody zostały odwołane, tym razem obyło się bez niespodzianek.
Na zbiórce rozpoczynającej zawody stanęły sekcje: Grupa A (mężczyźni) - OSP Cisownica, OSP Godziszów, OSP Goleszów, OSP Kozakowice, OSP Kisielów, OSP Dzięgielów, OSP
Puńców, OSP Bażanowice.
Zebranych strażaków przywitał Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar, na zawodach obecny był również Prezes
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Goleszowie dh Jan Szczuka.
Przewodniczącym komisji sędziowskiej był mł. bryg. Dariusz
Walek – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Skoczowie.
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Grupa A (mężczyźni):
I miejsce OSP Kisielów 125 pkt
II miejsce OSP Bażanowice 128 pkt
III miejsce OSP Puńców 136 pkt
IV miejsce OSP Cisownica 142 pkt
V miejsce OSP Godziszów 150 pkt
VI miejsce OSP Kozakowice 157 pkt
VII miejsce OSP Dzięgielów 159 pkt
VIII miejsce OSP Goleszów 78 pkt
(sekcja nie ukończyła konkurencji bojowej)
Jako dodatkowa na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych rozgrywana jest konkurencja musztry. Tegorocznym
zwycięzcą okazała się OSP Goleszów, drugie miejsca zajęła OSP Puńców, a trzecie
OSP Bażanowice.
Bardzo dziękuję wszystkim za udział w zawodach. Jednocześnie dziękuję jednostce OSP Kozakowice za przygotowanie
zawodów, a Ludowemu Klubowi Sportowemu „Goleszów” za
udostępnienie obiektu.
Gratuluję zwycięzcom i życzę sukcesów na zawodach powiatowych, gdzie reprezentować naszą gminę będą:
- w grupie A sekcja OSP Kisielów oraz OSP Bażanowice,
- w grupie C (kobiety) sekcja OSP Kozakowice.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji na www.goleszow.pl
Komendant Gminny Marian Machalica
foto: Aleksandra Machalica
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Cisownica na 3. miejscu w Turnieju Mistrzów
W niedzielę (17 września) rozegrano II Powiatowy Turniej
Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Siatkowej o Puchar Starosty

SPORT

Cieszyńskiego. Nasza gmina reprezentowana była przez zwycięzcę poprzedniej edycji Siatkarskiej Ligi Sołectw – Cisownicę.
Los już w półfinale skojarzył naszą ekipę z późniejszym tryumfatorem Turnieju - Teksidem (mistrz ligi skoczowskiej), którego
wyższość musiała uznać Cisownica. Jednak półfinałowa porażka nie podłamała cisowniczan, którzy w meczu o brązowy medal pokonali drużynę Belfrów 0:3. W finale pogromcy naszych
reprezentantów pokonali 3:0 mistrza ligi cieszyńskiej drużynę
Sami Swoi.
Komplet wyników:
I półfinał: Sami Swoi – Belfry 2:0 (25:22, 25:16)
II półfinał: Teksid – Cisownica 2:0 (25:21, 25:19)
mecz o 3 miejsce: Belfry – Cisownica 0:3 (25:27,26:28,19:25)
finał: Sami Swoi – Teksid 0:3 (22:25,25:27,23:25)
Organizatorem rozgrywek był Powiat Cieszyński przy
współpracy Fundacji Talent Cieszyn.
tekst: WH foto: Fundacja Talent

Strzelanie w Goleszowie
W strugach ulewnego deszczu, prawie 30 zawodników wzięło udział w niedzielnych (17 września) zawodach strzeleckich
z karabinu sportowego, które odbyły się w Goleszowie na
strzelnicy Koła Łowieckiego „Hubertus”. W czterech kategoriach wiekowych sportowcy rywalizowali o nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara.

SPORT

Najlepszymi strzelcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Mężczyźni
1. Seweryn Kędzior
2. Adam Broszkowski
3. Leszek Machej
Kobiety
1. Katarzyna Bieniek
2. Ewelina Wychadańczuk
3. Magdalena Panek
Dziewczęta
1. Roksana Plucińska
2. Weronika Janik
3. Weronika Bury
Chłopcy
1. Roman Gazda
2. Piotr Pilch
3. Oskar Kotuszyński
Zwycięzcom gratulujemy i jednocześnie zapraszamy na kolejne zawody strzeleckie, które odbędą się 15 października 2017 r.
Tym razem sportowcy rywalizować będą o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów.
tekst i foto: Tomasz Lenkiewicz

Trasa rajdu (o długości ok. 15 km):
UG Goleszów (plac) - Kozakowice – Bładnice - Kisielów
– Ogrodzona Zadki – Bażanowice – OSP Godziszów
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
Obowiązkowo kaski rowerowe!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Lotos CUP

SPORT

W sobotę (9 września) w Szczyrku odbyło się podsumowanie XIII Edycji Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza’’ - LOTOS Cup 2017
w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.
Wśród odznaczonych medalami znalazła się dwójka zawodników LKS „Olimpia” Goleszów, którzy w ramach cyklu
zawodów zajęli miejsca na podium w swoich grupach wiekowych. Antek Orawski zajął II miejsce w grupie Junior E, natomiast Michał Martynek III miejsce w grupie Junior D.
Gratulacje oraz nagrody zawodnicy odebrali od Prezesa
Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusza Tajnera.
Prezes Tajner, w trakcie swojego wystąpienia, powiedział
m. in.: „Podczas letniej edycji patrzyłem na Wasze skoki i muszę powiedzieć, że wśród Was widzę tutaj wielu bardzo zdolnych zawodników, którzy prezentują się tak dobrze, że Adam
Małysz w tym wieku tak dobrze się nie pokazywał - zaznacza
Prezes PZN. - Chcę powiedzieć, że wśród Was co najmniej
sześciu zawodników prezentuje się lepiej niż Adam Małysz
w tamtym okresie, kiedy miał 10 czy 11 lat, bo on swój poten-

cjał rozwinął później. Natomiast wy macie przesłanki do tego,
aby naprawdę być mistrzami - dodaje. - Ważne są marzenia,
ale tym marzeniom trzeba pomagać poprzez codzienną dawkę treningu. Spokojnie i systematycznie róbcie to, co powinniście”.
Warto pamiętać, że w ramach Programu „Szukamy następców mistrza” szkolili się również Maciej Kot czy Dawid
Kubacki. Dlatego można mieć nadzieję, że kilku zawodników,
teraz startujących w cyklu Lotos Cup, za kilka sezonów będzie
wchodziło w skład światowej czołówki tej dyscypliny sportu.
Zarząd Klubu, działacze oraz sympatycy LKS „Olimpia”
Goleszów serdecznie dziękują wyróżnionym zwycięzcom,
pozostałym zawodnikom, ich rodzicom oraz trenerowi sekcji
narciarskiej - Tadeuszowi Tajnerowi za wysiłek oraz zaangażowanie podczas treningów i zawodów oraz wielkie serca do
tego co robią.
tekst: LKS Olimpia/Redakcja
foto: Anna Karczewska/PZN

Antoni Orawski na II miejscu

Michał Martynek na III miejscu

Program Klub dla Olimpii
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów może pochwalić się, iż drugi rok z rzędu otrzymał dofinansowanie w ramach
rządowego Programu KLUB.
Program KLUB to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych. To właśnie w małych i średnich klubach
rozpoczyna się przygoda ze
sportem młodych zawodników, z których rodzą się
prawdziwe talenty sportowe. Często jednak bywa
tak, że Kluby te działają w
trudnych warunkach ekonomiczno-organizacyjnych.
Dzięki uruchomieniu Programu „KLUB” - wsparcie
trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
Dofinansowanie może
pozyskać każdy klub sportowy działający przez co
najmniej trzy lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży
do 18. roku życia.
Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wyna-
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grodzenia dla szkoleniowców, dofinansowanie zakupu sprzętu
sportowego lub organizację obozów sportowych. Łączna kwota
wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu
jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
Na pierwszą edycję przeznaczono 24 mln złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota ta pozwoliła wesprzeć 2142 kluby.
Dofinansowano pracę pięciu tysięcy szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia dla 130 tys. dzieci
i młodzieży.
W 2017 roku na realizację Programu przeznaczono 30 mln złotych. Dofinansowanie otrzymało
2028 klubów w pierwszym naborze oraz 1314
w drugim.
Sport daje nadzieję, daje szansę młodym ludziom, a wiadomo, że w małych ośrodkach zwykle
pieniędzy nie jest dużo. Wiem, jak to jest, bo sam
w takim, w Sandomierzu, zaczynałem. Zawsze na
coś brakowało. Im więcej ludzi przyciągniemy do
sportu, tym większe potem szanse na sukcesy na arenie międzynarodowej - podkreślił jeden z ambasadorów programu,
szczypiornista Karol Bielecki.
LKS Olimpia
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Sportowa sobota w Dzięgielowie
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska
Wydawca: Gmina Goleszów
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
Materiały do numeru opracował:
Wojciech Hławiczka
Zdjęcie okładka:
Zenon Sobczyk
Współpracują: A. Binek, J. Cichy, J. Gawlik,
F. Giecek, W. Glajc, J. C. Hauptmann,
A. Klimczak, A. Krzywoń,
T. Lenkiewicz, S. Malinowski, P. Małysz,
P. Misiarz, H. Mróz, I. Mróz, M. Piekar,
B. i W. Pieńkowscy, A. Pieszka, A. Sikora,
Z. Sobczyk, P. Stanieczek, L. Tyrna, T. Waszut,
D. Wisełka, K. Wisełka

SPORT

W sobotę (2 września) w Dzięgielowie odbyły się dwie imprezy sportowe - CROSS
BIKE i CROSS RUN. Wpierw na starcie stanęli najmłodsi kolarze górscy, którzy mieli
do pokonania (w zależności od wieku) od 20 metrów do ponad 2 kilometrów. Łącznie wystartowało 69 dzieci. Wśród chłopców, w poszczególnych kategoriach, najlepsi
okazali się Antoni Woźnica, Michał Bierski, Łukasz Balcer, Jakub Janik, Łukasz Gorgosz
i Ignacy Chmielewski. Wśród dziewczynek pierwsze miejsca wywalczyły Martyna Targosz, Dominika Sikora, Zuzanna Jeziorska, Emilia Byrtek, Małgorzata Gorgosz oraz
Zuzanna Madzia.
Następnie rozpoczął się bieg górski na dystansie ok. 10 km w którym wystartowało 46 biegaczy. Najlepszym mężczyzną okazał się Przemysław Krupa z Mnicha, drugie
miejsce zajął Marek Klimowicz z Jeleniej Góry, a trzecie Marcin Franek z Cieszyna.
Wśród kobiet najszybciej trasę pokonała Katarzyna Kanclerz-Januszewska z Jastrzębia-Zdroju, a za nią uplasowały się Kinga Kowalska z Pogwizdowa oraz Daria Madzia
z Dzięgielowa.

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 17 października
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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Start biegaczy
Po biegach nastąpił start kolarzy górskich, którzy rywalizowali na trasie MINI 20
i MEGA 40 km. W tych dwóch morderczych wyścigach wystartowało 116 sportowców. Na dystansie MEGA najlepsza okazała się Dorota Serafinowska ze Skoczowa,
a wśród mężczyzn Maciej Pitach z Dąbrowy Górniczej, zaś MINI wygrali Małgorzata
Kustra-Kapol z Jastrzębia Zdroju oraz Antoni Olszar z Cieszyna.
Szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach znajdują Państwo na www.
goleszow.pl.
Nagrody kolarzom i biegaczom wręczali Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar,
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa Tadeusz Sztefka oraz poszczególni
kierownicy zawodów.
Dodatkowo, w remizie OSP, kibice, mieszkańcy Dzięgielowa i zawodnicy mogli
obejrzeć wystawę fotograficzną „Wszystkie drogi prowadzą do domu”, zorganizowaną przez członków Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa pod kierownictwem Zofii
Fober. Na wystawie prezentowane były, w fotografii Erwina Fobra, wszystkie ulice
Dzięgielowa. Ponadto zaprezentowano opisy niektórych ulic zawarte w poezji autorstwa Bogny Zakolskiej (jeden z wierszy prezentujemy na stronie 9) oraz Andrzeja
Tadeusza Macury, a także w malarstwie Jana Gluzy - mieszkańców Dzięgielowa.
Zawody sportowe odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Goleszów oraz
Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Organizatorem całości było Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa. W organizację CROSS RUN włączył się również Misyjny Klub
Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” z Dzięgielowa.
Całość odbyła się dzięki pomocy członków stowarzyszenia oraz firm, którymi
były: Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Jerzego Franka z Dzięgielowa (wraz z
pracownikami), JERZY z Dzięgielowa, Ustronianka, Akord - Ryszard Kożdoń i Krzysztof
Lipiński, Body Dry, AT-Sport, Strefa Wolności z Cieszyna, Hi-Tec, Bank Spółdzielczy
z Cieszyna, Fundacja ProVitae z Ogrodzonej, Wiredot.
Patronat medialny objęli: OX.PL. Głos Ziemi Cieszyńskiej, www.goleszow.pl, Panorama Goleszowska.
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Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie
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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PO REMONCIE

4 Korony Cieszyn

CDF Cieszyn

Gold Team Cieszyn

Kurtis Międzyświeć
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Walczą w GLS 2017 cz. 3

Sportowa sobota w Dzięgielowie

Start najmłodszych kolarzy

Tutaj startują ci trochę starsi

To może ich pierwsze podium w karierze

Jedni są nagradzani, inni kontemplują piękno
herbu Powiatu Cieszyńskiego

Zofia Fober i Jan Gluza

Wystawa zorganizowana w ramach Sportowej soboty

Uczestnicy
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