Nowi sołtysi
str. 4–5

Młodzież zapobiega
pożarom str. 12

Odznaczeni członkowie
PTTK „Ślimoki”
str. 14

Artystyczne zmagania
przedszkolaków
str. 27

Zbierali śmieci
Opony samochodowe, plastikowe pojemniki, zużyte pampersy, czy puszki to tylko część „skarbów” zebranych podczas akcji
sprzątania Dzięgielowa. Początkiem kwietnia
w tej miejscowości odbyła się akcja sprzątania
wsi. Gmina Goleszów i Starostwo Powiatowe
w Cieszynie zapewniło worki na śmieci i rękawiczki do zbierania odpadów.
9 i 11 kwietnia ponad 40 mieszkańców
Dzięgielowa (dorośli i dzieci) zbierało śmieci
pozostawione przez ludzi w pobliżu dróg, lasów i zagajników.
W akcję włączyła się również dzięgielowska szkoła. 10 kwietnia około 100 uczniów
z tej placówki oświatowej (wraz z opiekunami) zbierało śmieci. Po akcji wszystkie dzieci otrzymały napoje ufundowane przez Gminę Goleszów, gadżety promocyjne przekazane przez starostwo oraz słodkości i przybory szkolne ufundowane przez Posłankę RP Aleksandrę Trybuś.
Łącznie zebrano ok. 200 worków, które zostały zabrane przez firmę zajmującą się wywozem odpadów.
Organizatorami akcji byli: sołtys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, Szkoła
Podstawowa w Dzięgielowie oraz tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna.
			
Tomasz Lenkiewicz
Foto Renata Krzemień, Tomasz Lenkiewicz

Zebrane śmieci

Nawet najmniejsi pomagali
Dzięgielowska załoga

Zdaniem Wójta
Szanowni Mieszkańcy!
Minął 1. kwartał 2015 roku. Wydaje się, że tak niedawno żyliśmy sprawami, które przyniósł nam nowy
rok, a już niektóre z nich zeszły na dalszy plan i pojawiły się nowe, bardziej aktualne tematy. W gminie
początek roku to zawsze bardzo pracowity okres. Jest to czas podsumowania roku poprzedniego,
sporządzania sprawozdań dla różnego rodzaju organów nadrzędnych, rozliczeń itp. Oczywiście jest też to
okres planowania tego, co chcielibyśmy w roku bieżącym zrobić. Potrzeb jest dużo, jednakże ich realizacja
musi być dostosowana do możliwości.
Rok 2014 zamknęliśmy nadwyżką budżetową w wysokości 3 301 325,46 złotych. Zaoszczędzone środki
chcemy przeznaczyć na częściową spłatę zadłużenia oraz na realizację zadań inwestycyjnych, takich jak
remonty kapitalne dróg, modernizacja budynków komunalnych, oświatowych i użyteczności publicznej.
Obecnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawców tych zadań. Oprócz tego, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w prawie
oświatowym, nastąpiła konieczność zwiększenia nakładów finansowych na te zadania. O szczegółach będę się starał Państwa informować
w następnych numerach „Panoramy”.
Od lutego w naszej gminie odbywał się cykl zebrań wiejskich. W tym roku miał on szczególny wymiar, albowiem kończyła się
czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich, a tym samym odbyły się wybory nowych sołtysów i rad na następną kadencję. W wyniku
wyborów tylko w pięciu sołectwach dotychczasowi sołtysi zachowali swe funkcje. W kolejnych sześciu nastąpiła zmiana. Niestety, wśród
nowo wybranych sołtysów nie ma ani jednej kobiety. Ich sylwetki są przedstawione w dalszej części tego numeru „Panoramy”.
Na zebraniach wiejskich oprócz tematyki wyborczej poruszane były sprawy bieżące, najistotniejsze dla danego sołectwa, dlatego ze
swej strony chciałbym gorąco podziękować wszystkim Państwu, uczestnikom tych zebrań, za udział i dyskusję. Wasza obecność świadczy
o zaangażowaniu w sprawy sołeckie. Słowa podziękowania kieruję do sołtysów za ich pracę w okresie czteroletniej kadencji, a nowo
wybranym życzę sił, zdrowia i determinacji w realizacji obowiązków.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do dwóch osób – sołtysów, którzy po wielu latach wytężonej pracy „oddali pałeczkę”
młodszym. Są to panowie: Jan Poloczek – sołtys Goleszowa Górnego, który swą funkcję sprawował przez 17 lat oraz Werner Zając – sołtys
Dzięgielowa przez ostatnie 16 lat.
Drodzy Panowie! W imieniu własnym oraz całej społeczności gminnej życzę Wam spokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności w każdym
kolejnym dniu życia.
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

Nagrodzeni
sportowcy
Na sesji Rady Gminy Goleszów (25
marca 2015 r.), zgodnie z uchwałą nr
10/2011 Rady Gminy Goleszów dnia
23 lutego 2011 r. w sprawie nagród za
osiągnięte wyniki sportowe, uhonorowano trzech wybitnych zawodników
z terenu gminy, którzy w roku 2014
osiągnęli czołowe miejsca w swoich
konkurencjach.
Byli to:
– Anna Stanieczek za zajęcie pierwszego miejsca w Halowych Mistrzostwach
Polski w Łucznictwie w konkurencji łuków bloczkowych (14-16 lutego 2014 r.
Zamość). Otrzymała ona nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł,
– Adam Bujok za zajęcie pierwszego miejsca w II Mistrzostwach Polski
Od lewej: Krzysztof Glajcar, Adam Bujok, Anna Stanieczek, Gabriela Cieślar i Bogusław Konecki
FIELD WA 2014 w kategorii łuk bloczkowy – junior (4 października 2014 r. Toszek). Otrzymał on nagrodę rzeczową o wartości od 950 do 1000 zł,
– Gabriela Cieślar za zajęcie pierwszego miejsca w XXIX Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji łuk bloczkowy
(8-9 marca 2014 r. Milówka). Otrzymała ona nagrodę rzeczową również o wartości od 950 do 1000 zł. Kwiaty wręczyli i gratulacje
złożyli: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki oraz jego zastępca Rafał
Glajcar.
Sportowcom życzymy wszystkiego dobrego, wytrwałości, a przede wszystkim celnych trafień i dalszych sukcesów oraz powodzenia w życiu osobistym!
MSF
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Sołtysi i rady sołeckie kadencji 2015–2019

Od lewej stoją: Marek Kapustka (Leszna Górna), Tomasz Polak (Goleszów Górny), Jan Polok (Bażanowice), Leszek Staś (Goleszów Równia),
Łukasz Żebrowski (Godziszów), Zbigniew Krzemień (Dzięgielów)
Od lewej siedzą: Karol Alkier (Goleszów Dolny), Stanisław Kukuczka (Puńców), Karol Macura (Cisownica), Karol Szostok (Kisielów) i Krzysztof Kohut (Kozakowice)

Bażanowice
Sołtys Jan Polok – lat 49, urodzony w Wiśle, mieszkaniec Bażanowic od 26 lat, żonaty, troje dzieci, funkcję sołtysa pełni drugą kadencję, zainteresowania: historia Bażanowic, począwszy od Piastów przez ród Saint Genois , Habsburgów aż po lata współczesne.
Kontakt: ul. Potokowa 15, Bażanowice, 43-440 Goleszów, tel. 691 975 980
Rada sołecka: Tomasz Ciapka, Andrzej Franek, Anna Mikołajek, Anna Szarzec, Mirosław Śliwka

Cisownica
Sołtys Karol Macura – lat 60, związany z Cisownicą od urodzenia, działalność społeczna, funkcja Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej OSP Cisownica, prezes Kółka Rolniczego w Cisownicy, współorganizator dożynek.
Kontakt: ul. Jury Gajdzicy 37, 43-440 Goleszów, tel. 697 814 978
Rada sołecka: Stanisław Brzezina, Jan Drózd, Józef Malec, Damian Marcol, Magdalena Samosiuk

Dzięgielów
Sołtys Zbigniew Krzemień – mieszkaniec gminy od urodzenia, Dzięgielowa – od 1993 r., żona Renata, trzech synów, wykształcenie wyższe ogrodnicze, właściciel firmy zajmującej się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz przycinką i wycinką drzew. Pasja:
muzyka i śpiew (ukończona Szkoła Muzyczna w Cieszynie). Działalność społeczna: rada sołecka, rada rodziców, aktywny udział
w życiu dzięgielowskiej parafii, od 15 lat współorganizator pomocy charytatywnej dla wielodzietnych rodzin w Bieszczadach.
Kontakt: ul. Targoniny 22, 43-445 Dzięgielów, tel. 602 740 832
Rada sołecka: Bartłomiej Cywka, Jerzy Franek, Janusz Kożdoń, Jacek Klein, Jerzy Nieboras

Godziszów
Sołtys Łukasz Żebrowski – lat 36, inżynier, pracuje w firmie Teksid Iron Poland w Skoczowie, 10 lat temu przeprowadził się do
gminy, żona Dorota, dwie córki, w wolnych chwilach biega i jeździ w górach na rowerze.
Kontakt: Godziszów 152, 43-440 Goleszów, tel. 505 665 674
Rada sołecka: Sławomir Gaszek, Janusz Jaworek, Małgorzata Kocańda, Magdalena Ryś, Kazimierz Wisełka

Goleszów Dolny
Sołtys Karol Alkier, kontakt ul. Wolności 14, 43-440 Goleszów, tel. 33 8528 067
Rada sołecka: Józef Habarta, Wiesław Lisowski, Jerzy Niemczyk, Adam Pasterny, Helena Wachowska
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Goleszów Górny
Sołtys Tomasz Polak – lat 39, goleszowianin od urodzenia, żonaty, dwójka dzieci, hobby: hodowla królików, sport, członek
KZHK (Krajowego Związku Hodowców Królików).
Kontakt: ul. Cieszyńska 93, 43-440 Goleszów, tel. 504 173 850
Rada sołecka: Dorota Branny, Jan Cieślar, Elżbieta Duraj, Zbigniew Kisza, Władysław Wapienik

Goleszów Równia
Sołtys Leszek Staś – lat 52, ur. w Brennej, technik-rolnik, ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu oraz Uniwersytet Gdański (magister ekonomii), od dwóch lat emeryt, żonaty, dwie córki. Zainteresowania: sport, motoryzacja, uprawa działki, działalność społeczna.
Kontakt: ul. Brzozowa 57, 43-440 Goleszów, tel. 663 753 939
Rada sołecka: Arkadiusz Cieślar, Andrzej Kołder, Mirosław Lazar, Natalia Macura, Piotr Waszek

Kisielów
Sołtys Karol Szostok – lat 65, od 1973 r. mieszka w Kisielowie, żonaty, dwie dorosłe córki. Pracę zawodową rozpoczął w 1964 r.
w Zakładach Kuźniczych Ustroń-Skoczów, kolejno pracował w firmie Meprozet-Nierodzim i ZTG Elektrometal Cieszyn. Przez
ostatnie 13 lat pracy zawodowej własna działalność gospodarcza, od 5 lat na emeryturze, funkcję sołtysa pełni drugą kadencję.
Kontakt: ul. Główna 43, Kisielów, tel. 605 426 042
Rada sołecka: Andrzej Banot, Adam Chruszcz, Piotr Kiczek, Piotr Nowak, Krzysztof Pońc

Kozakowice
Sołtys Krzysztof Kohut – lat 61, żonaty, emeryt, wykształcenie średnie techniczne, 12 lat w samorządzie (4 lata sołtys, 8 lat radny,
w tym wiceprzewodniczący rady), szeroko zakrojona działalność społeczna, prywatnie amator ogrodnictwa i sportu.
Kontakt: ul. dra Andrzeja Cinciały 28, Kozakowice Górne, tel. 724 453 997, 33 858 55 63
Rada sołecka: Gustaw Broda, Anna Czudek, Natalia Kubala, Marian Machalica, Anastazja Tomica

Leszna Górna
Sołtys Marek Kapustka – lat 44, żonaty, dwie córki i syn, wykształcenie średnie. Funkcję sołtysa pełni drugą kadencję. Członek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej. Fan hokeja na lodzie (ulubiona drużyna to Ocelari Trzyniec), lubi pracować
z drzewem.
Kontakt: ul. Spacerowa 50, 43-445 Dzięgielów, tel. 696 648 378
Rada sołecka: Grzegorz Hanczaruk, Adam Kulak, Anna Mencnerowska, Krzysztof Nytra, Janina Wantulok

Puńców
Sołtys Stanisław Kukuczka – lat 78 lat, od 2004 roku pełni funkcję sołtysa, wykształcenie średnie, działalność społeczna, Członek Honorowy OSP-Puńcowie, żonaty, syn - radny w Zebrzydowicach. Z Puńcowem związany od najmłodszych lat, z małą przerwą na Cieszyn i Dąbki nad morzem.
Kontakt: ul. Wysoka 4, Puńców, tel. 697 967 712
Rada sołecka: Agata Guznar, Andrzej Lacel, Dorota Kotela, Grzegorz Kopieczek, Henryk Nizio

Na sesji
25 marca na sesji Rady Gminy Goleszów podjęto m.in. uchwały dotyczące:
– zmian budżetu gminy na 2015 rok,
– diet sołtysów oraz zwrotu kosztów ich podróży służbowych (miesięczna dieta wynosić będzie 450 zł),
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zapewnienie bezdomnym zwierzętom
domowym miejsca w schronisku i fundacji, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt itp. Koszty realizacji zadań określonych w programie zostały ujęte w budżecie gminy i wynoszą w roku 2015 nie mniej niż 48.000 złotych),
– zmieniono pozycje finansowe w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku, stanowiącym
załącznik do uchwały Rady Gminy Goleszów Nr 0007.68.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
Powołano także komisję ds. statutu Gminy Goleszów w celu dokonania jego nowelizacji w składzie: Rafał Glajcar, Karol Lipowczan, Beata Chruszcz.
Na marcowej sesji podjęto również decyzję o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na
rok 2016.

Najnowsze uchwały, informacje i szczegóły znajdziecie Państwo na www.goleszow.bip.net.pl
w zakładce Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)
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Obwieszczenie Wójta Gminy Goleszów
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów
głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w dniu 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.
134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217,
poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz.
179, 180 i 1072), w związku z uchwałą nr 79/2012 Rady
Gminy Goleszów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Goleszów na stałe obwody głosowania oraz
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz.
238, z 2014 r. poz. 4898 i z 2015 r. poz. 1101) oraz uchwałą nr 0007.8.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 lutego
2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosoNr obwodu
głosowania
1

wania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego poz. 1102)
Wójt Gminy Goleszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.:

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo Goleszów Dolny

Gimnazjum ul. Szkolna 2 Goleszów
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

2

Sołectwo Goleszów Górny

Dom Kultury ul. Cieszyńska 25 Goleszów

3

Sołectwo Goleszów Równia

Dom Ludowy ul. Osiedlowa 13 Goleszów

4

Sołectwo Bażanowice

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha ul. Szkolna 1 Bażanowice

5

Sołectwo Kozakowice

OSP ul. dra Andrzeja Cinciały 35 Kozakowice Górne

6

Sołectwo Kisielów

Szkoła Podstawowa ul. Wiejska 8 Kisielów
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

7

Sołectwo Godziszów

OSP Godziszów 150

Sołectwo Dzięgielów z wyłączeniem
budynków przy ul. ks. Karola Kulisza
nr 45, 47 i 70

Szkoła Podstawowa ul. Cieszyńska 4 Dzięgielów
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

9

Sołectwo Puńców

Punkt Przedszkolny ul. Szkolna 2 Puńców
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

10

Sołectwo Cisownica

Świetlica Gminna ul. Cisowa 122, Cisownica

11

Sołectwo Leszna Górna

Budynek byłego Przejścia Granicznego ul. Graniczna 3 Leszna Górna

12

część Sołectwa Dzięgielów: Diakonat Żeński
„EBEN-EZER” w Dzięgielowie, ul. Ks. Karola
Kulisza nr 45 oraz Ewangelicki Dom Opieki
„EMAUS” w Dzięgielowie, ul. ks. Karola Kulisza
nr 47 i nr 70.

Ewangelicki Dom Opieki „EMAUS” ul. ks. Karola Kulisza 47
Dzięgielów
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Informacje:
– głosowanie korespondencyjne
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a
§ 1 Kodeksu wyborczego).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do
dnia 27 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno
zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także
wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w Ewangelickim Domu Opieki „EMAUS”
ul. ks. Karola Kulisza 47 Dzięgielów , a także w przypadku
udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,
– głosowanie przez pełnomocnika
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa
do głosowania – w jego imieniu.

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75
lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego
imieniu.
Do dnia 4 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011
r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w Ewangelickim Domu
Opieki „EMAUS” ul. ks. Karola Kulisza 47 Dzięgielów,
a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,
– lokale wyborcze
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia
głosowania, w dniu 10 maja 2015 r.
od godziny 7.00 do 21.00, bez przerwy.
Wójt Gminy Krzysztof Glajcar

Nieodpłatna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, maj 2015 r.
Informujemy, że bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Goleszów w 2015 roku odbędzie się
według harmonogramu:
18.05.2015 – Kozakowice Górne i Kozakowice Dolne
20.05.2015 – Puńców
22.05.2015 – Goleszów Dolny, Goleszów Równia
25.05.2015 – Bażanowice, Kisielów
27.05.2015 – Goleszów Górny, Godziszów
28.05.2015 – Leszna Górna, Dzięgielów
29.05.2015 – Cisownica
Odpady wystawione po wskazanym terminie nie będą odbierane!
Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje
tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej
do godziny 7.00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.
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Lista odpadów odbieranych w trakcie zbiórki:
• meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, meble ogrodowe itp.)
• elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny,
materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne)
• sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
• sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń)
• duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka)
• opony z samochodów osobowych
Podczas zbiórki nie będą odbierane: odpady niebezpieczne,
bio-, budowlane, remontowe, ceramika sanitarna (umywalki
i muszle), części samochodowe, tekstylia oraz buty, zmieszane
i segregowane odpady komunalne.

7

Policja ostrzega – uwaga oszust!
APEL DO SENIORÓW ORAZ ICH BLISKICH I OPIEKUNÓW
W trosce o bezpieczeństwo osób starszych policjanci garnizonu śląskiego apelują! Przeczytajcie poniższe rady lub powiedzcie o nich Waszym
bliskim, którzy często pozostają sami w domu i są narażeni na działanie oszustów i domokrążców.
JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED OSZUSTEM?
•

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.: Policji, banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania
drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Twojego domu 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 obecny był wtedy sąsiad lub
ktoś z rodziny.

•

Nie przekazuj żadnych pieniędzy funkcjonariuszom Policji, CBA, CBŚP czy też akwizytorom i inkasentom, nie podpisuj z nimi
żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty.

•

Nie przekazuj także 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 znanym tylko Tobie, niestandardowym (szafy z pościelą są zazwyczaj
penetrowane przez przestępców w pierwszej kolejności).

•

Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie nie podawaj swoich danych personalnych, numerów kont
bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy o członkach rodziny.

•

Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny, funkcjonariusza czy urzędnika natychmiast
powiadom o tym Policję, dzwoniąc pod numer telefonu 997.

Kradną z kont bankowych
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie do śląskiej Policji docierają sygnały od różnego rodzaju instytucji dotyczące
przestępstw polegających na celowej podmianie numerów kont
bankowych w formularzach przelewów wykonywanych drogą
elektroniczną. W wyniku takich działań środki finansowe zamiast trafić na konta właściwych odbiorców trafiają na inne,
z góry określone numery rachunków bankowych.
Jest to wynikiem zaplanowanego działania przestępczego,
w którym wykorzystywane jest specjalnie przygotowane oprogramowanie, które wcześniej w różnoraki sposób, czy to za
pomocą załączników do poczty elektronicznej, czy też „zainfekowanych” stron internetowych, zostaje zainstalowane w systemach operacyjnych komputerów wykorzystywanych do wykonywania przelewów bankowych.
W związku z powyższym, w celu ograniczenia do minimum
ryzyka wystąpienia opisanych zdarzeń, zwracam się do Państwa
z prośbą o zasygnalizowanie opisanej problematyki osobom mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych
transakcji bankowych.
Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia przed tego typu
zagrożeniem będzie każdorazowe weryfikowanie poprawności
wprowadzonego numeru konta bankowego odbiorcy danego
przelewu w formularzu przed jego zatwierdzeniem oraz spraw-
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dzenie jego zgodności z danymi zawartymi w wiadomościach
tekstowych SMS, otrzymywanych ze stron banku, celem potwierdzenia danego przelewu.
Niezwykle istotnym byłoby także, aby do wykonywania
przelewów drogą elektroniczną wykorzystywać jeden, wyznaczony tylko i wyłącznie do tego celu komputer, z systematycznie
instalowanymi uaktualnieniami systemu operacyjnego i definicjami programu antywirusowego.
Stosowanie się do tych dwóch głównych reguł w znaczący
sposób zminimalizuje ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia
oraz konsekwencji wynikających z przekierowania niejednokrotnie znacznych środków finansowych na rachunki bankowe
inne niż zamierzone.
Ważne jest również stosowanie się do zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej znajdujących się w witrynach internetowych banków.
Korzystanie z doświadczenia banków mających profesjonalne
zabezpieczenia oraz dużą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego również redukuje potencjalne zagrożenia.
Wszystkie zdarzenia, w których nastąpiło przekierowanie
środków na niewłaściwe konta należy niezwłocznie zgłaszać do
najbliższej jednostki Policji.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
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Nowe pojemniki do segregowania
Szanowni Państwo, staraniem Gminy Goleszów, we wszystkich gminnych przedszkolach, szkołach, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury
w Goleszowie oraz w siedzibie Gminy zostały ustawione pojemniki do segregacji odpadów.
Łącznie ustawiono 88 pojemników. Każdy z nich ma pojemność 50 l.
Mamy nadzieję, że pojemniki przyczynią się do poprawienia gospodarki odpadami,
a dzięki odpowiednim wzorcom, nawet najmniejsi mieszkańcy gminy nabiorą dobrych nawyków.
Tomasz Lenkiewicz

Niestety, nie wszędzie jeszcze w naszej gminie
kultura segregacji jest na odpowiednim poziomie

Nowe pojemniki
A4_PSM_SOIZ_2015_marzec_black.pdf 1 2015-03-13 10:15:12

ZESPÓà SZKÓà PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU
w roku szkolnym 2015/2016
proponuje naukĊ w nastĊpujących szkoáach:

x
x
x
x

Technikum
technik informatyk
NOWOĝû
technik mechanik
technik logistyk
technik cyfrowych procesów graficznych

C

M

Zasadnicza Szkoáa Zawodowa
x elektromechanik
x mechanik pojazdów samochodowych
x sprzedawca

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zasadnicza Szkoáa Zawodowa
klasa wielozawodowa - wszystkie zawody,
praktyka w zakáadach pracy lub w szkole
(w zaleĪnoĞci od liczby uczniów i zawodu)

INFORMACJE:
tel. 33 854 35 43, 785 916 048
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl
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Co słychać w GOK-u?
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21
W GOK-u trwają prace remontowe! Dzięki ofiarności
sponsorów mają one nieco szerszy zakres, niż było to zaplanowane. Do końca maja zostanie wycyklinowana scena i podłoga sali widowiskowej oraz pomalowane ściany, a także odnowione żyrandole.
Kostiumy karnawałowe zostały przeniesione do wyremontowanej sali na drugim piętrze (lewe skrzydło), dzięki
czemu uzyskano dodatkową salę na pierwszym piętrze, którą
mamy w planie zagospodarować na zajęcia dla dzieci i młodzieży. Naprzeciwko kostiumerni jest oddana do użytku nowa
sala szkoleniowa, mieszcząca 40-50 osób, natomiast na wprost
od wejścia, na drugim piętrze, znajduje się sala plastyczna,
która jest oddzielona od reszty korytarza nowymi, szklanymi
drzwiami. Ostatnim pomieszczeniem, mieszczącym się na
tym piętrze, jest sala Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej i Koła PTTK nr 19 „Ślimoki”, która służy do spotkań
oraz zebrań. Dodatkowo świetlica na pierwszym piętrze, obok
biblioteki, została wyposażona w lustra, dzięki którym mogą
odbywać się tam również zajęcia taneczne.
W najbliższym czasie:
Od 1 maja do 31 maja br. w godz. 9.00 - 18.00 - Akademia
Fantastyki. W Gminnym Ośrodku Kultury będzie można podziwiać wystawę „Każda historia ma swój początek”. Jest to
świat gwiezdnych wojen, władcy pierścieni, Hobbita i Japonii.

10

1 maja - Majówka Rodzinna: Akademia Fantastyki, Piotr
Stępniak z zespołem, Szymon Wydra z Carpe Diem zapraszają
na dobrą zabawę! Całość zakończy się zabawą taneczną.
24 maja o godz. 17.00 odbędzie się koncert z okazji Dnia
Matki. Wystąpi, pochodząca z Ustronia, Magdalena Hudzieczek-Cieślar, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Wszystkie Mamy
serdecznie zapraszamy!
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie organizuje zajęcia baletu dla młodszych dzieci (zabawa w balet). Zapisów
można dokonać do 27 kwietnia (liczba miejsc ograniczona).
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 28 kwietnia o godzinie
18.15. Na pierwsze zajęcia zapraszamy 5 maja 2015 r. o godz.
18.15.
„Niech Cię nie niepokoją cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste, lecz i manowce wszędy”
L. Staff
Z pozdrowieniami dla Czytelników
Dyrektor GOK w Goleszowie Jolanta Warsińska
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Spotkanie KGW
W ostatnim dniu marca br. odbyło się spotkanie
kobiet należących do okolicznych Kół Gospodyń
Wiejskich. Zgromadzonych, m.in. Wójta Gminy
Goleszów Krzysztofa Glajcara, przywitała członkini
Krajowej Rady Kobiet, członek zarządu Rejonowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej, a zarazem prezes KGW w Dzięgielowie - Gertruda Proksa.
Spotkanie poprowadzili prezesi warszawskiej
firmy Rabat Rolniczy Sp. z o.o. Jan Boczek i Bartłomiej Olesiński. Tematem były nowoczesne formy
współpracy, przedstawienie programu internetowej
sprzedaży dla środowisk wiejskich w preferencyj-

Uczestniczki kiermaszu

nych cenach. Poruszano problemy
wymiany informacji, promowania
i aktywizacji kobiet z terenów gminnych. Propagowano również nową
stronę internetową mojeKGW.pl
Ponad 60 pań z Goleszowa, Dzięgielowa, Kozakowic, Kisielowa, Bażanowic, Godziszowa, Ogrodzonej,
Hażlacha, Pogwizdowa i Lipowca
dyskutowało nad problemami związanymi z działalnością kół.
Głos zabrała Danuta Kożusznik prezes zarządu Rejonowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji RolniDanuta Kożusznik, Gertruda Proksa, Jolanta Warsińska
czych w Bielsku-Białej.
Z okazji 150-lecia działalności
Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Goleszów zamierza w przyszłym roku przyczynić się do organizacji uroczystych obchodów jubileuszowych na naszym terenie.
Spotkanie, dzięki uprzejmości dyrektor Jolanty Warsińskiej, odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, gdzie właśnie odbywał się kiermasz świąteczny, na którym prezentowano rękodzieło ludowe.
Na zakończenie uczestnicy zostali poczęstowani obiadem sponsorowanym przez firmę Rabat Rolniczy Sp. z o.o.
MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Zapraszamy od 13.00

Młodzież zapobiega pożarom
14 marca br. w siedzibie OSP Goleszów przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Do turnieju przystąpiły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W rywalizacji wzięło udział 27 młodych osób, z wszystkich 9 jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Goleszów. Turniej został podzielony na część pisemną (test) i ustną. Poniżej prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy w kategorii szkół
podstawowych z wójtem
i komendantem głównym
Szkoły podstawowe

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja: Marian Machalica – Komendant Gminny ZOSP RP w Goleszowie (przewodniczący), Grzegorz Kopieczek – Naczelnik OSP
Puńców (sekretarz), Arkadiusz Wapienik – Zastępca Naczelnika
OSP Goleszów (członek).
Widzami tegorocznych zmagań byli m.in. opiekunowie
z poszczególnych jednostek OSP Gminy Goleszów, Wójt Gminy
Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki oraz Prezes Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Goleszowie Druh Jan Szczuka.
Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleszowie,
a fundatorem nagród dla najlepszych zawodników – Gmina Goleszów.
Zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych eliminacjach!

1. Przemysław Konecki – OSP Cisownica
2. Kamil Szarzec – OSP Bażanowice
3. Kacper Sobel – OSP Bażanowice
Gimnazja
1. Natalia Cieślar – OSP Kozakowice
2. Wojciech Kubowicz – OSP Kisielów
3. Patryk Kobiela – OSP Leszna Górna
Szkoły ponadgimnazjalne
1.Tomasz Wolny – OSP Puńców
2. Kamil Balcarek – OSP Kisielów
3. Piotr Szarzec – OSP Bażanowice
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się zwycięzcy
poszczególnych kategorii: Przemysław Konecki, Natalia Cieślar, Tomasz Wolny.

Tomasz Lenkiewicz

Uczestnicy turnieju

12

Panorama Goleszowska – kwiecień 2015

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+
Ukończył się kolejny cykl bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez lokalną animatorkę i latarniczkę Polski Cyfrowej Wiolettę Matusiak z Cieszyna. Akcja zdopingowała dziewięciu uczestników,
osób 50+, które zdecydowały podszkolić swoje
umiejętności w korzystaniu z sieci. Ze względu na
absencję spowodowaną przedświąteczna krzątaniną, na zdjęciu tylko część osób, które ukończyły
kurs. Serdecznie gratulujemy!
Foto Iwona Koszela
MSF
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 50 lat i więcej w ramach programu „Polska Cyfrowa Równych Szans”. Jeśli chciałbyś
dowiedzieć się, jak za pomocą internetu:
– rozmawiać bez opłat z rodziną i znajomymi,
w dodatku widząc ich na ekranie podczas rozmowy,
– zwiedzać świat lub zaplanować podróż marzeń, nie ruszając
się z miejsca, np. oglądając zdjęcia, mapy i filmy podróżnicze
z każdego miejsca na ziemi,
– robić tanie zakupy, mając ogromny wybór, możliwość porównania cen i opinii innych osób,
– zapłacić rachunki lub załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu,
– mieć dostęp do portali społecznościowych i informacji,

Goleszowscy kursanci
– porozumiewać się przez Skype, GG, prowadzić bloga
to zgłoś swoje zainteresowanie!
Prowadząca spotkania Wioletta Matusiak, tel. 502337174
Kolejny cykl warsztatów rozpoczął się 16 kwietnia 2015 r.
o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Informacji, Goleszów,
ul. Cieszyńska 29 (budynek GOPS, wejście z boku).
Daj się namówić, zadzwoń i skorzystaj z darmowych warsztatów!
MSF

Międzyregionalny Konkurs z Języka Angielskiego
W ostatni dzień marca br. w Szkole Podstawowej w Goleszowie już kolejny raz został zorganizowany Międzyregionalny Konkurs
z Języka Angielskiego. W tym roku wzieli w nim udział również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bażanowicach oraz ze Szkoły
Podstawowej w Strumieniu. Uczestnicy z klas 4, 5 i 6 mieli za zadanie rozwiązać test z właściwego dla nich poziomu, który obejmował tematykę i zagadnienia z zakresu umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa i gramatyki oraz
sprawności pisania krótkiego tekstu na zadany temat.
Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że z każdej szkoły mogliśmy nagrodzić część uczniów. Najlepszymi okazali się:
z klas 4: Maja Ozimek, Monika Szlajss, Paulina Suchy,
Dawid Niemiec i Judyta Prottung,
z klas 5: Marianna Knight, Michał Podżorski, Aleksandra Haładaj, Klaudia Wakuła, Klaudia Łatanik i Jakub
Kąkol,
z klas 6: Wojciech Makula, Jakub Szostek, Oliwia Luszowska, Mateusz Gołyszny, Nina Wigezzi i Marta Piwowarczyk.
Podczas konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali
słodki upominek, który sponsorowała Piekarnia Goleszów. Bardzo dziękujemy za coroczne wsparcie i uatrakcyjnienie naszego konkursu.
Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
naszych uczniów również składamy serdeczne podziękowania, a laureatom gratulujemy wyników!
Tekst i foto
Konkurs nie był łatwy
Dorota Wisełka
Panorama Goleszowska – kwiecień 2015
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Członkowie koła PTTK „Ślimoki” odznaczeni
Niecodzienne wydarzenie miało miejsce
w Domu Narodowym w sobotę 11 kwietnia
br. Obchodzono tam uroczystości związane ze
105-leciem Oddziału PTTK „Beskid Śląski”
w Cieszynie. Spotkało się tu wiele osób związanych z turystyką na Śląsku Cieszyńskim. Nie
zabrakło również członków aktywnie działającego w naszej gminie koła o przewrotnej nazwie „Ślimoki”.
Głównym jego motorem do działania od
wielu lat jest Zenon Sobczyk, który w sobotnie
dopołudnie mówił:
„Chciałbym w imieniu wszystkich uhonorowanych i odznaczonych serdecznie podziękować
Gratulacje i życzenia przyjmują członkowie koła PTTK „Ślimoki”
za okazane zaufanie i docenienie naszej, czasem
niełatwej pracy na rzecz turystyki. Przyznacie
Zenon Sobczyk – Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK
Państwo, że 105 lat to nobliwy i zacny wiek. Nasz Jubilat ma bowśród
młodzieży”,
gaty życiorys i dorobek, na barkach dźwiga moc, często niełaStanisław
Cieślar – Brązowa Odznaka „Zasłużony w pracy
twych doświadczeń. (…) Jak zauważył prof. Władysław BartoPTTK
wśród
młodzieży”,
szewski: Czas jest największym skarbem ludzkości. Niestety, nie
Jan Cichy, Ryszard Cieślar, Stanisław Cieślar, Elżbieta
wynaleziono sposobu, by go zatrzymać. (…) Dziś wspominamy
Czyż,
Joanna Mądry, Halina Johnsen, Beata Pieńkowska, Henie tylko nasze dokonania, ale również przyjaciół, którzy odeszli
lena
Staniek,
Paweł Szarzec – dyplomy Oddziału PTTK „Bei wędrują gdzieś po niebieskich szlakach. Czy podczas naszych
skid
Śląski”
w
Cieszynie
„Za zasługi w rozwoju turystyki i krajopieszych wycieczek nie zapomnieliśmy zabrać innych, przed któznawstwa
na
Ziemi
Cieszyńskiej”.
Serdecznie gratulujemy!
rymi magia wędrówek dopiero się rozpoczyna? Zastanówmy się,
Uhonorowano
również
osoby
i instytucje, które w kluczowy
co jeszcze możemy zrobić lub zmienić, by nasi następcy cieszyli
sposób
wspierały
działalność
oddziału.
się kolejnymi jubileuszami. Postarajmy się, by w sposób zgodny
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele władz Miasta
ze współczesnymi trendami przekazać uroki turystyki oraz doCieszyna,
Powiatu Cieszyńskiego oraz Zarządu Głównego
świadczenie i możliwości, które daje praca w strukturach PTTK.
PTTK
wyrazili
swoje uznanie dla wszystkich, którzy poświę(…) Pragnę w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów złożyć
cają
swój
czas,
oddając
się właśnie takiej pasji.
najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów. Niech ta
Prezes
Oddziału
PTTK
„Beskid Śląski” Jacek Tyczkowski
rocznica stanowi źródło siły i inspiracji do dalszej pracy na rzecz
zapoznał
obecnych
z
planami
na
przyszłość i kierunkami działań.
turystyki na Śląsku Cieszyńskim”.
Imprezę
uświetnił
swoim
występem
Zespół Pieśni i Tańca
Uroczystość jubileuszowa była okazją do wręczenia odznaZiemi
Cieszyńskiej
im.
Janiny
Marcinkowej
oraz formacja „Volczeń i dyplomów.
ta”
z
Cieszyna,
w
choreografii
Dawida
Bawora
z „Fabryki Tańca”.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Jan Cichy – wyróżnienie nadane przez Radę Prezesów OdMSF
działów PTTK Województwa Śląskiego,
Foto Krzysztof Marciniuk

Wspólne zdjęcie odznaczonych, pierwszy z prawej Stanisław Cieślar, obok Zenon Sobczyk
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Co dzieje się w cisownickim
przedszkolu?
Z Nowym Rokiem karnawał wkroczył i do naszego przedszkola, a wraz z nim tradycyjne uroczystości
przedszkolne.
W styczniu nie mogło zabraknąć uroczystości,
którą bardzo lubią dzieci, ale przede wszystkim seniorzy – czyli Dnia Babci i Dziadka. Jak zawsze do salki
parafii ewangelickiej licznie przybyli zacni goście, by
podziwiać występy swoich wnuków. Przedszkolaki
przedstawiły jasełka, a potem były wierszyki i piosenki o ukochanych babciach i dziadkach.
Najlepszą nagrodą dla dzieci za trud włożony
w przygotowanie występów były uśmiechy i wzruszenie malujące się na twarzach zaproszonych. I tak
w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, minął
jeden z najważniejszych dni w kalendarzu przedszkolnym.
W karnawale bawiliśmy się oczywiście na balu przebierańców,
który odbył się w strażnicy OSP w Cisownicy. Barwnie i pomysłowo przebrane przedszkolaki wraz z rodzicami chętnie wybrali się
w taneczną podróż po świecie. W daleką wyprawę zabrał wszystkich wodzirej Szymon, który dzięki swojemu temperamentowi
i energii zapraszał do tańca, zabawy i konkursów. Zarówno dzieci
jak i rodzice bawili się świetnie. Na pewno miło będą wspominać
tegoroczny bal.
W marcu w naszym przedszkolu odbył się konkurs ,,Maluchy
i starszaki to bezpieczne dzieciaki”. Wzięły w nim udział dzieci
z naszego oddziału, a także przedszkolaki z Goleszowa i Dzięgielowa. Maluchy i starszaki miały okazję sprawdzić swoją wiedzę
z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu i w przedszkolu.
Wszyscy dobrze poradzili sobie z zadaniami, a wyniki punktacji
były bardzo zbliżone do siebie. Nad przebiegiem konkursu czuwało 3-osobowe jury: dyrektor Halina Szczypior, przewodniczący
rady gminy Bogusław Konecki i policjant, starszy sierżant Mateusz Szarzec.

Uczestnicy konkursu dotyczącego bezpieczeństwa
Po zmaganiach konkursowych przedszkolaki poczęstowane
zostały słodkościami, a nagrodą dla każdego był dyplom i drobny
upominek.
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Renata Stanieczek
Foto Beata Klimczak
Przedszkolaki z Cisownicy wraz z personelem składają serdeczne podziękowanie
wszystkim zaangażowanym w organizację balu. Szczególne podziękowania należą się:
Szymonowi Pilchowi,
Irenie Wigłasz,
Etno-Chacie Topolej i Sylwii Cieślar,
Hotelowi Gołębiewski w Wiśle i Annie Wnętrzak,
Halinie Siedlok,
Firmie Artchem w Ustroniu,
Firmie „MOKATE”,
Usługi Rynkowe Beata Wośkowiak,
Firmie „Polanka pod Czantorią”.

Bal przebierańców
Panorama Goleszowska – kwiecień 2015
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Lektury nie są takie złe…
23 marca br. w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy pod hasłem Lektury nie są takie złe...
Uczniowie z trzech szkół naszej gminy (Bażanowice, Cisownica i Dzięgielów) zmierzyli się z pytaniami konkursowymi, które
dotyczyły znajomości czterech lektur szkolnych: Akademia pana Kleksa, Tajemniczy ogród, Sposób na Alcybiadesa i W 80 dni dookoła
świata. Celem tego współzawodnictwa było rozwijanie pasji czytelniczych wśród uczniów szkół podstawowych.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Damian Pisiut (SP Cisownica) - I miejsce
Zuzanna Łodzińska (SP Dzięgielów)
- II miejsce
Bartosz Lipiński (SP Dzięgielów) - III miejsce
Wyróżnienia otrzymali:
Dominika Gala (SP Cisownica)
Aleksandra Hankus (SP Dzięgielów)
Bartosz Lodko (SP Bażanowice)

Szczególne, serdeczne, podziękowania dla pań: Jolanty Hławiczki, Anny Dziedzic i Sylwii Molin za aktywny udział
w pracach jury.
Organizatorzy
Ewa Płaza
Sylwia Macihorska

Dla Kobiet…

„Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem”.
Napoleon Bonaparte

6 marca br. w sali Domu Ludowego w Goleszowie Równi odbyło się trzynaste już spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W zorganizowanym przez członków Sekcji Równia Towarzystwa Miłośników
Ziemi Goleszowskiej wzięło udział 40 pań.
W piątkowe popołudnie płeć piękna zasiadła do przygotowanego przez mężczyzn posiłku. Serwowano kotlet z sałatką, a później
deser, napoje i lampkę wina. Wystąpił gawędziarz Paweł, który swą
grą na akordeonie umilił biesiadny czas.
W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięły m.in.: Zastępca Wójta Gminy Goleszów Grażyna Porębska-Jochacy, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie Jolanta Warsińska oraz - obecnie
już była - sołtys Równi Grażyna Foltyn-Skutek.
Życzenia licznie przybyłym paniom
złożył kierownik sekcji Karol Lipowczan.
Nie sposób nie docenić wysiłku tych
wszystkich, którzy co roku pamiętają,
by uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet, dlatego w imieniu swoim i innych
kobiet – dziękuję!
MSF
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Tradycyjnie w tym roku koło PTTK „Ślimoki” organizuje 31
maja wycieczkę z okazji Dnia Dziecka, na którą serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od wieku.
Koszt wycieczki to: 100 zł dorośli, 70 zł dzieci, 30 zł dzieci do 3 lat i 80 zł seniorzy (65+)

Wycieczki „Ślimoków”

W programie: Skansen w Sanoku, Ogród Biblijny i miniatury cerkiewne w Myczkowcach, Muzeum Przyrodnicze Bieszczad,
Pętla Bieszczadzka (z możliwością wejścia na połoninę Wielkiej Rawki lub Caryńskiej), zamek w Krasiczynie, zwiedzanie Przemyśla
z muzeum fajek i dzwonów, rejs statkiem po Jeziorze Solińskim (opcja indywidualna), Krosno, Zamek Odrzykoń. Podczas wycieczki
przewidziane jest zorganizowanie ogniska.
Cena obejmuje: autokar, ubezpieczenie, przewodnika, wstępy do wszystkich wymienionych obiektów (bez rejsu po jeziorze),
noclegi w Solinie, śniadania i obiadokolację.
Zapisy z przedpłatą do 30 kwietnia br.!
Panorama Goleszowska – kwiecień 2015
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KĄCIK GWAROWY
Staroś nie radoś – godała ciotka Hanka z Kamiyńca. I isto to
je prowda. Najpiyrw sie ciepie cosi na łoczy, a potym i na łuszy...
Czymu tak kiepsko słyszym, dyć żech ni ma jeszcze taki stary. No,
ni ma żech jeszcze taki stary, jyny kiepsko słyszym...
To ni ma tak. Jak wołajóm: weź se..., tu mosz… – to słyszym,
a jak mówióm: dej... – to mie ni ma, bo słyszym. To je kapke ina
czyj. I ni ma co z tego srandy robić. Ja, je mi żol, że to szpatne
lepi słychać. A przeca mómy wierzić, że je wiyncyj tego pieknego. Tymu żech poloz do dochtora, co by mi doł jakóm rade. Na
uzdrowiyni już sie może nie doczkóm… Jak żech tak czakoł w tej
siyni z inszymi nimocnymi, tak my se kapke pofulali. I jak to godoł chłapiec od Golculi: Wpod mi do głowy pomysł odlotowy. Kupiym se taki słuchawki na łuszy, jaki mioł jedyn starzik, co my
se o nim łopowiadali. A o tym starziku to chyba znocie, bo to je
prawie kapke jakoby ło nas.
Starzik nie był jeszcze taki wiekowy, no, ale wnuczke mioł, co
rada go miała, bo drzistać umioł. A i wiesioły był fest! Tak dostoł
starzik łod tej wnusi słuchawki w prezyncie. I mioł wóm jeszcze
taki wihajster, że se móg posłóchnóć wszelijaki melodyji. Taki,
jakóm mo łón sóm rod, a nie co mu radyjo wcisko.
Starzik mioł starke. Tak sie dobrze mioł. Warziła mu. Kiejsi,
kiej było już po swaczynie, wziyna sie starka za biglowani. Ón
sie ji dziwoł, bo chcioł, co by se razym siedli, jak hań downi, ale
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Bolawe łuszy
nic nie prawił. A starka pytała go jyny, co by ji wraził wtyczke do
sztrómu.
Tak se starzik słuchoł tej swoji muzyki. I chciało mu sie jyny
zaś maszerować, a tańcować. I ni żodne disko, co lyczy wszycko,
ale walczyki, czeski polki, jakisi zapomniane łowięzioki. Czy świat
je sprawiedliwy? Tyn se siedzi, a ta robi. Tyn se myśli, że zaś je
młody i jak rufijok zganio po całej dziedzinie za dziołchami. Jyny
starka je tu i teraz. Narzyko i je ji do beku.
Taki to już je. Ty, babo, rób aż po grób! A łobsługuj, worz, pier,
bigluj, łodbywej. Ja, bydym cie na rynkach nosił. Cygón jedyn! Romantyk, żol, że bez rozumu tacy sóm! Przeca widzym, że nie odróżnio Goethego od Schillera, Szymborski od Wisłocki. Ja, a jyny uważej
złotko, bo wleziesz w błotko. A jakby to dzisio rzeknył? Kaj leziesz,
mamlasie? Lepi niech już nic nie prawi. Nie chcym go, móm go doś!
Czy my tu muszymy na dziedzinie miyszkać? Ja, niby na swojim.
Ale dycki jyny szukej piniyndzy, rymontuj, poprawiej, a zaś spatki
buduj... Ambicyje wielki. Po co ty drzewka sadzić? Synka tyż se móg
sóm urodzić, móndrala! No i po co żech sie wydowała? Mamulce sie
przeca nie podoboł...
Starzik tego nie słyszoł. Ale syty muzyki, godo do starki: Dej to
żelozko, jo kapke pobiglujym. Ty se siednij, spocznij, bo mi tu jeszcze scypniesz. A tego bych naprowde nie chcioł! I posłóchej, jakóm
fajnóm móm muzyczke. Jyny tany-tany, jak za downych roków. Na
dożynkach taki nie grali!
A jak starka była już na tej muzyce cołkiym precz
odleciano, tak starzik zaczón swoji narzykani. Bo każdego na staroś cosik uwiyro, jak jaki malućki kamyczek
w bócie. Niby nic, a do krwie urazi.
I zaczón ło starce, co mo jóm tak rod, mysleć. Jakby
to co zmiynić miało. Dobrze, że żodyn tego nie słyszoł.
Choć wszyscy wiedzieli, nie wiedzieć skónd. Snoci taki
życi je.
Siły ni mo, a biere sie za robote. Dałaby se pokój.
Siednij se sy mnóm – godołech ji nie roz. Abo co by mi
pleca namazała maściom, co pieknie wónio. A nie dycki
tym żelozkiym po izbie wywijać. Jo by cie chcioł, dziołcho, nosić na tych moich urobiónych rynkach, ale wybocz, miałaś tyle nie żrać. Chałpe żech jeszcze podniós
do piyntra, ale ciebie już nie dóm rady. Ja, mieli my za
młodu nad morze jechać. Czego my ni mieli... Ale s mamóm miyszkać?! I godać ji fórt: wyboczcie, żech wóm
cere zmaszkiecił?
Chcymy swobody, tak jóm mómy. I sóm my we
wspólnej chałpie w tej swobodzie kapke samotni... Tak
se, babo, posłóchej tej muzyczki, tego tany-tany do kóńca.
Choć ni ma ważne, że nie wiysz, co to je fokstrot abo salsa,
andante, czy allegro. Ale niech ci gro ta muzyczka, niech
gro… Co byś ty, dziołcho, bezy mie robiła na tym świecie?
Starzik kóńczy biglowani. Starka ściepuje słuchawki. Je jakosi inszo, tako jakby wytańczóno tóm muzykóm, jakby se kapke dychła.
– Ty słuchawki i muzyczke móm łod wnusi – prawi
starzik, rod, że sie mo czym pochwolić. – Co by my bez
ni zrobili?
– Bez wnusi?
– Ni, bez muzyczki.
Dochtór już na mie czakoł. O starzikowi żech mu
nie godoł, jyny o swoich łuszach bolawych, bo se fórt
myślym, że je dobre wszyckigo nie słyszeć. Bo bywo,
że bardzij je bolawy tyn nasz piekny świat, niż ty łuszy.
No, powiydzcie sami, ni ma tak?
Stachu Malinowski
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Ludowy Zespół Sportowy w Godziszowie cz. 7
To piąty rok działalności LZS-u w Godziszowie. Na poprzednim zebraniu zapowiadano zaproszenie po jednym
z przedstawicieli z każdej organizacji działającej na terenie wsi.
Czy w końcu ich zaproszono? Żadnego śladu na ten temat nie
odnalazłem.
W protokole z dnia 18 czerwca 1954 r. (Prot. Nr 25, piątek)
odnotowano obecność sołtysa, który zabrał głos w sprawie wynajęcia boiska. Zapewne był to Franciszek Liboska, który w Godziszowie sołtysował w latach 1947–1958 r.
Do stołu prezydialnego zostali zaproszeni: przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie Paweł Berek, sekretarz
organizacji partyjnej Heczko, przewodniczący Powiatowej Rady
LZS Krawczyk i sekretarz tej organizacji Krzempek. Frekwencja
na zebraniu dopisała, bowiem protokolant odnotował obecność
34 osób. Przewodniczący Paweł Raszka, prezentując swój dorobek w minionym okresie, podkreślił, że w momencie obejmowania koła w dniu 22 listopada 1953 r. liczyło ono 36 członków,
a obecnie 46. Wspominając poszczególne sekcje, które powołano w LZS-ie, przypomniał, że sekcja teatralna odegrała sztukę
„Pan Geldhab”, a wspólnie z członkami miejscowej OSP sztukę
pt. „Zbiegowie”.
Ciekawą informację odnalazłem również na ten temat w protokole Nr 5, z dnia 14 marca 1954 r. z ogólnego zebrania OSP
w Godziszowie, gdzie w związku z planowaną rozbudową remizy
podejmowano się różnych zobowiązań. Jedną z nich było wyuczenie się i odegranie na scenie w tutejszej gromadzie sztuki „Zbiegowie” przez Jerzego Bujoka. Widać z tego, że ówczesna młodzież
udzielała się jednocześnie w kilku organizacjach na terenie wsi,
dla dobra całej społeczności. Chwała im za to!
Pierwsza to sztuka Aleksandra Fredy, w której skąpy i przebiegły nowobogacki chce wydać córkę za zbankrutowanego
księcia. Cel wiadomy: wejście
do elit. Druga natomiast to
utwór dramatyczny Haliny
Auderskiej, w której autorka
pokazuje ucieczkę chłopskiej
rodziny spod surowej władzy dziedzica i poszukiwanie lepszego miejsca w innej
wsi. Grupa teatralna działająca pod skrzydłami Józefy
Franek miała wiele pomysłów
i chęci, aby przygotowywać
Marta Krużołek - 22.11.1953
się do kolejnych nowych ról
sekretarz zebrania, od 22.11.1953
i występować na scenach nie
do 22.11.1954 członek Zarządu,
tylko sąsiednich miejscowości.
w latach 1954 – 55 z-ca przewodniPrzewodniczący poinforczącego LZS-u
mował
również o rozegraniu
(zdjęcie Władysław Franek)
5 spotkań towarzyskich przez
drużynę piłkarską oraz o udziale w turnieju szachowym w Kisielowie. W dalszej części sprawozdania ogłosił, że sekcja śpiewu spotyka się i ćwiczy swoje umiejętności w każdą środę. Natomiast niedawno powołana sekcja łucznicza nie potrafiła się
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zorganizować i zajęć jeszcze nie prowadziła. Po raz kolejny poruszona została kwestia utrzymania boiska piłkarskiego w należytym stanie. Obecny na zebraniu Paweł Berek wygłosił referat
na temat „Młodzież dawniej i dziś”. Zapowiedziano
również, że na następnym
zebraniu zostanie omówiona sprawa zorganizowania
wycieczki. Na zebraniu Zarządu z dnia 22 września
1954 r. (Prot. Nr 26, środa)
w porządku znalazła się m.
in. sprawa zdobywania normy SPO (Sprawny do Pracy
i Obrony).
Odpowiedzialną za załatwienie tej sprawy na PowiaLudwik Heczko
towym Zjeździe LZS została
(zdjęcie
udostepniła córka
Marta Krużołek. W porządKrystyna Brudny)
ku zebrania znalazła się również sprawa naruszania dyscypliny przez jednego z członków,
który, jak napisano w protokole, w dalszym ciągu odmawia innym kolegom posłuszeństwa przy rozbudowie boiska, namawiając ich do grania w karty.

Deklaracja członkowska Gustawa Tomicy (archiwum własne)
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Z uwagi, że była to już kolejna kara, a poprzednia nie przyniosła oczekiwanego skutku, zarząd postanowił wydalić go z LZS-u.
Decyzja ta została przyjęta jednogłośnie. Natomiast kolejnym
trzem członkom postanowiono udzielić nagany z ostrzeżeniem.
Nie było lekko... Postanowiono też, że zebranie przedwyborcze
zostanie zwołane na 3
października, a informacja z jego przebiegu
zawarta jest w Protokole Nr 27. Zebranie
przychyliło się do propozycji zarządu i wykluczono z organizacji
jednego z członków
LZS-u. Na 31 października ustalony został
termin herbatki, połączony z pożegnanie
rekrutów, natomiast 22
Jerzy Harwot – w latach 1954 – 56 kierownik
listopada 1954 r. zwosekcji siatkowej, od 18.12.1955 przez rok członek łane zostało zebranie
Komisji Rewizyjnej (zdjęcie syn Jerzy)
sprawozdawczo-wyborcze (Prot. Nr 28,
poniedziałek). W swoim porządku obejmowało m. in. sprawozdanie ustępującego zarządu, wybór nowych członków oraz jak
napisano w protokole wolne wnioski i życzenia. Kończący swoją
kadencję zarząd przypomniał, że w okresie ostatniego roku wybudowano boisko do siatkówki, zaczęto „budować” skocznię do
skoku w dal oraz wreszcie zrobiono porządek z wałem strzelniczym. Zakupiono też stół do ping-ponga ze środków pochodzących z nadwyżki bilansowej z roku ubiegłego oraz uzyskanych
środków od GS-u w Goleszowie.
W skład nowego zarządu zostały wybrane następujące osoby, uzyskując odpowiednio ilość głosów: 24 – Krystyna Sikora,
po 23 – Raszka Paweł, Jerzy Kukucz, Władysław Franek, Rudolf
Szalbut i Józefa Franek, 22 – Bronisława Chmiel i Marta Krużołek, 21 – Karol Krużołek, 14 – Jerzy Harwot i 8 – Adam Motyka.
Po ukonstytuowaniu się zarządu zostały przedstawione funkcje
dla następujących osób: Paweł Raszka – przewodniczący, Marta
Krużołek – zastępca przewodniczącego, Bronisława Chmiel – sekretarz, Władysław Franek – skarbnik, Karol Krużołek – gospodarz oraz Józefa Franka – członek zarządu. Natomiast w skład
komisji rewizyjnej weszli: Jerzy Kukucz – jako przewodniczący
oraz członkowie – Krystyna Sikora i Rudolf Szalbut. Frekwencja
członków na zebraniu wyniosła 23 osoby. Na kolejnym zebraniu w dniu 5 lipca 1955 r. (wtorek) obecnością swą ponownie
zaszczycili zgromadzonych przedstawiciele władz gromadzkich,
sekretarz Heczko i Białoń z Gminnej Spółdzielni.
Wśród poruszonych problemów znalazł się postulat otwarcia kiosku (prawdopodobnie sklepu spożywczego na terenie
wsi, ale protokół żadnych szczegółów na ten temat nie podaje).
Z okazji święta 22 lipca podjęte zostało zobowiązanie o przepracowaniu podczas akcji żniwnej po 5 godzin u jednego z gospodarzy. Przekonamy się jednak, że pozostało ono tylko w sferze
marzeń pomysłodawców. W związku z ustaleniem terminu fe-
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stynu sportowego dokonano podziału funkcji do realizacji. Na
kolejnym zebraniu jeszcze w tym samym miesiącu (27.07, sobota) przewodniczący Paweł Raszka po raz kolejny zwrócił uwagę
na płacenie składek członkowskich oraz przygotowania sprzętu
do zbliżającego się sezonu zimowego. Na 31 lipca (środa) wyznaczono najbliższą wycieczkę samochodową na trasie Godziszów – Bielsko – Żywiec – Węgierska Górka – Istebna – Wisła
– Godziszów.
Po upływie niespełna 12 miesięcy od poprzednich wyborów,
na 18 grudnia 1955 r. (niedziela) na godz. 16.00 wyznaczono
kolejne zebranie wyborcze. Zabierając głos, przewodniczący
tutejszego LZS-u zwrócił uwagę na poprawę dyscypliny wśród
członków koła, płacenie składek, organizowanie świetlicy (prawdopodobnie nowej), zaoraniu pewnego fragmentu boiska oraz
potrzebę uzyskania środków na zapłatę czynszu za świetlicę.
W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Gromadzkiej Rady
Narodowej w Goleszowie Ludwik Heczko, który zabierając głos
powiedział, że nie można zaorywać boiska, jak również po jego
terenie nie powinna przebiegać żadna droga. W celu przeprowadzenia wyborów powołana została Komisja Skrutacyjna. W jej
skład weszli: Bronisław Krzemień, Zuzanna Krużołek i Zuzanna
Raszka. Zaproponowano, aby w skład zarządu LZS weszli: Jerzy
Kukucz, Rudolf Szalbut,
Krystyna Sikora, Alojzy
Franek, Władysław Franek, Karol Krużołek, Jerzy Harwot, Jan Brudny,
Józefa Franek, Adam Motyka, Goliasz (ojciec), Paweł Raszka, Jerzy Kuczera
i Bronisława Chmiel. Po
ukonstytuowaniu się zarządu ogłoszony został
podział funkcji na kolejny rok. Przewodniczącym
został Jerzy Kukucz, zastępcą przewodniczącego
– Rudolf Szalbut, sekretarzem – Józefa Franek,
skarbnikiem – Krystyna
Jerzy Kukucz – w latach 1954 – 55 przewodSikora, zastępcą skarbniczący Komisji Rewizyjnej, w latach 1954
prawdopodobnie
do 1956 kierownik sekcji
nika – Alojzy Franek,
piłki
nożnej,
w
latach
1955 -56 przewodnigospodarzem – Karol
czący
Koła
LZS
(zdjęcie
Władysław Franek)
Krużołek, zastępcą gospodarza – Jan Brudny,
a odpowiedzialnym za świetlicę – Jerzy Kuczera oraz jako osoba
do pomocy, Paweł Raszka. W skład Komisji Rewizyjnej powołano Władysława Franka, Adama Motykę i Jerzego Harwota.
Kolejne zebranie nosi tę samą datę i zostało zwołane na godz.
19.00 celem omówienia spraw związanych z urządzeniem balu
26 grudnia. Z Protokołu nr 32 wynika, że zebranie zostało przeprowadzone w obecności 31 członków i dokonano na nim podziału funkcji na organizowany najbliższy bal.
Opracował Kazimierz Wisełka
cdn.
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Ochrona przyrody, ochrona środowiska czy ekologia?
Pod tym tytułem mamy nadzieję otworzyć serię felietonów, których celem jest ukazanie różnych form ochrony przyrody w Gminie Goleszów, zarówno ustawowych (wg ustawy o ochronie przyrody), jak i wynikających z innych aktów prawnych. Zanim przystąpimy do omówienia, jakie formy ochrony przyrody są reprezentowane w naszej gminie, chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom
podstawowe zagadnienia. W mass mediach dość często używa się zamiennie pojęć, które mają jednak odmienne znaczenie. Słyszy
się i widzi rzeczy, które są uznawane za „ekologiczne”: rolnictwo ekologiczne, budownictwo, technologie, żywność, medycyna...
długo by wymieniać. Czasem zastępuje się wyrażeniem „przyjazny dla środowiska” (to bardziej o technologiach) lub dodaje się
przedrostek „eko”.
Biorąc pod uwagę kontekst, w jakich pojawiają się te zbitki słowne, stwarza to wrażenie, że ekologia to dziedzina życia zajmująca
się ochroną środowiska dla potrzeb człowieka, głównie jego zdrowia, poprawy jakości i komfortu życia, najlepiej na łonie przyrody.
Nie jest to prawdą. Ekologia to nauka – dziedzina biologii zajmująca sie funkcjonowaniem świata żywego, bada relacje między organizmami a środowiskiem, w którym żyją. Czasem wyłącza się ekologię z biologii i traktuje jako odrębną naukę mającą charakter
interdyscyplinarny, łączącą wiele różnych innych dziedzin naukowych. Co ciekawe przedrostek „eko” to ten sam, który rozpoczyna
słowo ekonomia. Wywodzi sie z greckiego „oikos” i oznacza dom.
Twórcą pojęcia „ekologia” był niemiecki zoolog Ernest Haeckel, który w 1866 r. po raz pierwszy użył tego terminu. Jedna z pierwszych definicji oznaczała ekologię jako naukę „o gospodarstwie przyrody”. Ekolog natomiast to badacz, naukowiec zajmujący się
ekologią, a nie przyrodnik lub działacz organizacji ekologicznej.
Ekologia bodaj ma najwięcej zasług (ze wszystkich nauk) dla ochrony środowiska i ochrony przyrody. Ta pierwsza – ochrona środowiska – to całokształt działań (czasem także ich zaniechanie) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów
i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych (nieożywionych), jak i żywych. Ochrona przyrody
z kolei, to ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej,
a także krajobrazu. Dlatego ochronę środowiska można rozumieć bardzo szeroko, obejmując także ochronę przyrody. W znaczeniu
węższym dotyczy ona środowiska nieożywionego:
wód, gleby, powietrza. Według Światowej Strategii Ochrony Przyrody (1980) „ochrona przyrody oznacza kierowanie użytkowaniem biosfery
przez człowieka w sposób zapewniający najwyższą
i trwałą korzyść współczesnym generacjom oraz
zachowanie potencjału przyrodniczego w celu zaspokojenia potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń”.
Jest działaniem w interesie żywej przyrody, według
niektórych jej ochroną przed człowiekiem, w odróżnieniu od ochrony środowiska, która ma chronić przyrodę dla człowieka. Jest to też błędne podejście, bo nawet chroniąc rzadkie i dzikie gatunki
zwierząt, roślin, ich siedliska, a nawet całe ekosystemy, przyczyniamy sie do poprawy warunków życia człowieka i trwania naszej cywilizacji.
Przyrodę człowiek chronił od dawna, czasem
w sposób niezamierzony. Wystarczy wymienić
powody, jakimi się kierował, a były to motywy
o charakterze religijnym (np. ochrona siedlisk duchów), historyczno-pamiątkowym (zachowanie
miejsc związanych z legendami i wydarzeniami historycznymi), natury estetycznej (motyw piękna),
motywy etyczne (zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń, dbałość o inne gatunki jako współmieszkańców planety), motyw ekonomiczny (np.
ochrona gatunków łownych i użytkowych), motyw
przyrodniczo-naukowy (konieczność ochrony
przyrody jako przedmiotu badań). Współcześnie
głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie
stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych
oraz zachowanie różnorodności biologicznej,
czyli zróżnicowania wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi.
Damian Chmura, Tomasz Beczała
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Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej
20 marca br. w budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi przeprowadzono walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które sprawnie poprowadził Adam Krzywoń. Po powitaniu zebranych, wyborze niezbędnych komisji i stwierdzeniu kworum, Prezes
TMZG – Paweł Stanieczek – przedstawił dotychczasowe osiągnięcia towarzystwa. Następnie sprawozdania przedłożyli kierownicy
sekcji. Paweł Stanieczek poprosił zebranych o zwolnienie z funkcji prezesa. Składając rezygnację, zaproponował na tę funkcję dotychczasowego kierownika Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej Leszka Tyrnę. Propozycję przegłosowano jednogłośnie. Nowy prezes
zaproponował, by Zarząd i Komisja Rewizyjna pozostały w dotychczasowym składzie. Ta sugestia również została przyjęta z aprobatą
i przegłosowana.
Na zakończenie obejrzano film oraz zdjęcia z licznych wycieczek i wystaw ogrodniczych, w których w roku 2014 udział wzięli nasi
członkowie. W zebraniu uczestniczył Karol Kubecki, Prezes Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie.
Albin Klimczak

Od lewej: Adam Krzywoń, Paweł Stanieczek i Leszek Tyrna

Kolacja paschalna 2015
Już po raz trzeci w Wielkim Tygodniu tj. 30 marca 2015 r.
uczestniczyliśmy w kolacji paschalnej organizowanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Dzięgielowie w restauracji
„Pod Tułem” w Cisownicy.
Celebrację poprowadził pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy, a oprawę muzyczną tego wieczoru zapewnił czeski zespół
muzyki żydowskiej „Klezmak”.
Wśród uczestników w było iele osób, które po raz pierwszy
wzięły udział w celebracji Święta Paschy na wzór żydowskiego
święta ustanowionego przez Boga.
Pascha to upamiętnianie cudu, jaki Pan Bóg uczynił dla swojego narodu, wyprowadzając go z niewoli egipskiej. Dla Żydów
ma być pamiątką dawnych wydarzeń oraz powodem do dziękczynienia za dobro i ocalenie.
Podczas kolacji paschalnej wszystko następuje w swoim niezmiennym porządku – potrawy symbolizują sytuacje i wydarzenia z przeszłości. Tradycja i obyczaj żywo związany jest z przesłaniem i konkretną Bożą prawdą.
Każda kolacja paschalna, w której brałam udział, jest dla
mnie przede wszystkim przeżyciem duchowym, przypomnie-
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niem Bożego charakteru i Jego planu dla nas, żyjących we współczesnych czasach. Obecnie nie zmagamy się z niewolą egipską,
mamy inne utrapienia, inne problemy, grzech jest jednak wciąż
ten sam. Nieposłuszeństwo, brak bojaźni Bożej, życie według
własnych myśli. Potrzebujemy również krwi Baranka, aby żyć;
Pan Bóg w swej dobroci dla nas także przygotował Baranka, abyśmy przez niego byli uratowani i uniknęli niewoli grzechu.
Jestem umiarkowaną tradycjonalistką. Nie czuję się związana z tradycją, której nie rozumiem, dlatego urzeka mnie symbolika kolacji paschalnej, ponieważ ściśle wiąże się z przekazem,
którego dotyczy. Taka tradycja pozwala zachować w pamięci to,
co ważne i potrzebne, aby nie zapomnieć znaków i cudów Bożego działania.
Za rok kolejna Pascha. Żydzi, żegnając się, życzą sobie
:„W przyszłym roku w Jerozolimie”. Dla chrześcijan nowego
przymierza nadzieja wypływa z pustego grobu Chrystusa i dlatego możemy zawołać: „Jezus zmartwychwstał!”.
Ś. K.
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Górska rozpadlina i Rezerwat Yala
Tym razem nasz autokar obrał swój kierunek jazdy na południe
tej zielonej, a jednocześnie kolorowej wyspy, jaką jest Sri Lanka,
czyli dawniej Cejlon. Jechaliśmy przełęczami górskimi podziwiając
roztaczające się wokoło coraz to inne wyłaniające się zza zakrętów
wspaniałe widoki. Zatrzymaliśmy się w chyba najbardziej widokowym miejscu na tej ziemi. Ktoś bardzo mądry wybudował tutaj
wspaniały pensjonat. To górska rozpadlina Ella Gap. Wydawało
się, że znajdujemy się w raju.
Roztaczający się widok trudno opisać. Patrząc z tarasu w lewo,
podziwialiśmy unikatowe góry z fragmentami kolorowych urwisk,
jak również uroczych wodospadów. Patrząc natomiast na wprost,
widzieliśmy dolinę, gdzie na jej dnie malowniczą formę tworzyły
tarasowe, wiecznie zielone pola ryżowe. W oddali natomiast w oddalającej się perspektywie zobaczyliśmy aż trzy sztucznie utworzone jeziora, które zmyślnie, bocznymi kanalikami, nawadniają przez
cały rok spragnione pola ryżowe i inne uprawy.
Jeziora na Sri Lance są wytworem władcy panującego na dawnym Cejlonie, który powiedział: Nawet jedna kropla deszczu nie powinna wpłynąć do oceanu, dopóki nie nawodni naszych pól uprawnych. Rozkazał więc budować jeziora, które zbierały nadmiar wody
w czasie 3-miesięcznych deszczy monsunowych, oddając wodę
w czasie pozostałych 9 suchych.
Trudno było nam opuścić te wspaniałe widoki, jednak w planie
mieliśmy jeszcze zwiedzenie Parku Narodowego Yala. Po drodze
zatrzymaliśmy się na parkingu u podnóża uroczego wodospadu
Ravana. Zrobiliśmy tam mnóstwo zdjęć, kupiliśmy drobne pamiątki, miód kokosowy od dzikich pszczół oraz otwarte przez
sprzedawcę orzechy kokosowe, z których łapczywie wypiliśmy zawartość.
Nie piszę: mleko kokosowe, bo płyn ten wcale nie jest biały,
natomiast jego zawartość jest zbliżona do osocza krwi i to do tego
stopnia, że w czasie wojny światowej stosowano go nawet do transfuzji.
Po takiej odświeżającej dawce ruszyliśmy w drogę. Pojechaliśmy do hotelu, w którym mieliśmy spędzić noc. Zaliczyliśmy szybki basen, prysznic i już podjechały pod hotel jeepy. Uczestniczyliśmy w wyprawie, by poznać zróżnicowane krajobrazy sawanny,
różne formacje skalne, laguny. Samochody posiadały tylko lekkie
dachy (aby nas nie spiekło), boki, przód i tył były otwarte. Przejechaliśmy kolumną przez miasto, jak jakaś formacja wojskowa.
Przechodnie machali do nas, my do nich, oczywiście tylko prawą

Rodzinka słoni
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ręką, bo pamiętaliśmy,
że lewa jest nieczysta.
Dalsza droga poza
miastem przypominała już trochę nasze
leśne drogi, tyle że
była szersza, a ziemia
miała
czerwonawy
kolor. Na poboczach
rosły drzewa zupełnie niepodobne do
naszych. Często się
zatrzymywaliśmy, by
przepuścić wałęsające się krowy, które im
Wodospad Rawana
bliżej rezerwatu, tym
częściej zamieniały się
w dzikie bawoły.
Kierowcy wiedzieli, gdzie się zatrzymać i pokazać ciekawe
okazy miejscowej fauny. My jednak również mieliśmy na zadanie
pilnie obserwować krzaki sawanny, a kiedy zauważyliśmy ciekawy
okaz, to stukaliśmy w dach kabiny kierowcy, by wskazać, że jest
temat do uwiecznienia naszymi aparatami, które trzaskały prawie
nieustannie. Napotkaliśmy warany, których były tam dwa rodzaje:
morski i lądowy. Są nieco mniejsze od ludojadów z wyspy Komodo, ale też potężne, budzące postrach.
Spotykamy też guźce, stwory bardzo podobne do naszych dzików, tyle że mają szersze głowy i pyski uzbrojone w potężne (do 50
cm), odchodzące na boki kły. Różnią się jeszcze tym od naszych
szkodników pól uprawnych, że żerują klęcząc na przednich biegach (nogach).
Spotykaliśmy też dwukrotnie na skraju małych jeziorek krokodyle i pawie z ogromnymi wachlarzami ogonów, a także czaple białe. Małpy, makaki, manga, langury białobrode, siedziały na
szczytach drzew, na tak cienkich gałązkach, że trudno w to uwierzyć. Często też mijaliśmy stada jeleni de sika, nieco mniejszych
od naszych jeleni szlachetnych, jeleni karpackich, czy też jeleni
królewskich.
W pewnym momencie zauważyliśmy trójkę słoni: mamę, tatę
i małe słoniątko. Kierowca zawrócił samochód i na wstecznym
biegu powoli zbliżyliśmy się do tej dziko żyjącej rodziny. Tyłem,
na wypadek, gdyby tym kolosom nie spodobało się nasze towarzystwo i zapragnęły zdeptać nasze jeepy. Nie gasiliśmy silników, gotowi do szybkiej ucieczki. Rodzinka jednak spokojnie przeszła na
drugą stronę polnej drogi, bacząc na bezpieczeństwo maleństwa,
które zawsze znajdowało się pośrodku.
Pojechaliśmy jeszcze nad wybrzeże tego potężnego rezerwatu,
zajmującego 126 786 ha. Nad oceanem moczyliśmy nogi, podziwiając lagunę i ciekawe formy skalne np. ogromne skały swym
kształtem przypominające słonia samca, a obok w oddali jakby
samicę. Piękny rezerwat, a właściwie Park Narodowy Yala, założony został w 1938 roku w celu ratowania ginących gatunków. Na
tej wspaniałej wyspie parki narodowe zajmują 13% powierzchni,
(w Polsce 1%).
Słońce chyliło się ku zachodowi, czas wracać. Nie tylko droga
była rudo-czerwona, ale i horyzont czerwieniał, stwarzając zjawiskowy widok.
Był to dzień pełen wrażeń, podczas którego zrobiłem ponad
300 zdjęć!
Albin Klimczak
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Zagrał na medal

Na medal zasłużył pięcioletni reprezentant cisownickiego przedszkola i zawodnik LKS „Olimpia” Goleszów Mateusz Macura podczas rozegranych 11-12
kwietnia w Czerwionce Mistrzostwach Śląska Przedszkolaków. O tytuły walczyło 61 chłopców, Mateusz zajął 8. miejsce, był zdecydowanie najlepszy wśród
zawodników z rocznika 2009.
W najbliższym czasie sekcja szachowa „Olimpii” otrzyma licencję PZSzach,
reaktywacja tej dyscypliny w Goleszowie staje się faktem.
Przypominamy, że Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie umożliwia
Budynek Strzelnicy w Czeskim Cieszynie
wszystkim chętnym uczestnictwo w zajęciach szachowych we wtorki od godz.
16.00.
Zapowiadane wydarzenie, jakim miał być udział w naszym majowym turnieju aktualnego mistrza Europy w szachach błyskawicznych i wicemistrza w szachach klasycznych Davida Navary, możemy już oficjalnie potwierdzić.
Wśród 9 arcymistrzów zgłoszonych do turnieju jest nazwisko czeskiego numeru 1.
Lista na najbliższy turniej jest już pełna. Organizujemy go wspólnie z Czeskim Cieszynem. Przyjęliśmy 160 zgłoszeń, a najmłodszy
zgłoszony zawodnik ma 5 lat, natomiast najstarszy skończył 80. Swój udział zapowiedział też Prezes Śląskiego Związku Szachowego. Czekają już efektowne puchary: Starosty Czeskiego Cieszyna dla zwycięzcy, firmy „Mokate” dla najlepszej zawodniczki, Gminy Goleszów
dla najlepszego juniora.
Turniej będzie też okazją do wręczenia arcymistrzowi, Rafałowi Antoniewskiemu, pucharu Gminy Goleszów za rok 2014.
Przypominamy, turniej rozegrany zostanie 1 maja br. w godz.10.00-14.00, w pięknym budynku dawnej Strzelnicy w Czeskim Cieszynie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy, kibice mogą przebywać na sali.
Serwis turnieju znajduje się na www.chessarbiter.com
Z ramienia organizatora Gminy Goleszów Karol Linert

Beskidzkie piekło

Czasem bywa ciężko...
25 kwietnia br. (sobota) na górze Chełm odbędzie się start
i meta zawodów Beskidzka 160 Na Raty. Zawodnicy zmagać się
będą na odcinkach 28, 50 i 102 km.
Zawodnicy startujący w poprzednich edycjach imprezy nazwali ją beskidzkim piekłem. Jest to związane m.in. z charakterystyką imprezy, ukształtowaniem terenu. Uczestnicy mają na
swojej trasie do czynienia z różnymi typami nawierzchni: błoto,
kamienie, korzenie, bale, grząski, podmokły teren, wodę, asfalt,
odcinki płyt betonowych. Tego nie da się spotkać w Tatrach lub
innych biegach – mówi Przemysław Sikora, główny organizator
zawodów.
Odcinek przebiegający przez gminę Goleszów jest wspólny
dla trzech tras. Zawodnicy pobiegną przez Goleszów, Dzięgielów, Leszną Górną i Cisownicę. Natomiast trasy 50 km i 102 km
biegną dalej na Małą i Wielką Czantorię.
Na Soszowie pięćdziesiątka odbija do Wisły Jawornika, natomiast najdłuższa trasa biegnie dalej szczytami i dolinami Beskidu Śląskiego np. na zawodników czeka ostre podejście na Stożek,
Magurkę Wiślańską czy Skrzyczne. Dodatkowo zawodników
średniej i najdłuższej trasy w Ustroniu Polanie czeka ponowne
(tym razem z innej strony) zdobywanie Wielkiej Czantorii – 600
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m w pionie na odcinku 4 km,
trasą narciarską.
Start do 102 km odbędzie się o godz. 4.00, natomiast do 28 km i 50 km o godz. 7.00. Pomiędzy godz.
9.00 a 10.00 spodziewamy się na mecie pierwszych zawodników startujących na dystansie 28 km, natomiast
ok. godz. 11.00 mogą pojawić się na mecie pierwsi
biegacze startujący na dystansie 50 km. Około godziny 16.00/17.00 planujemy, że do mety dotrą pierwsi zawodnicy startujący w biegu na 102 km.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Goleszów, powiatu oraz turystów do kibicowania zawodnikom oraz do uczestniczenia w ceremonii wręczania nagród,
która odbędzie się o 21.00 na górze Chełm – mówi Tomasz Lenkiewicz z Urzędu Gminy Goleszów, współorganizatora imprezy.
Z regulaminem zawodów oraz przebiegiem tras można zapoznać się na www.beskidzka160naraty.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/Beskidzka160NaRaty
Drodzy mieszkańcy gminy!
W związku z organizacją zawodów informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
25 kwietnia
Goleszów ul. Lotnicza i Cieszyńska – godz. 4.00–4.30
oraz 7.00–7.30,
Dzięgielów ul. Zamkowa – godz. 4.20–4.50
oraz 7.20–7.50;
Leszna Górna – godz. 5.00–5.30 oraz 8.00–8.40.
Za utrudnienia przepraszamy!
Redakcja
Foto Marcin Wojnar
Panorama Goleszowska – kwiecień 2015

Ruszyła Goleszowska Liga Szóstek
9 i 10 kwietnia w Goleszowie rozpoczęła się piąta edycja Goleszowskiej Ligi Szóstek. Są to największe amatorskie rozgrywki
w piłce nożnej prowadzone na terenie Powiatu Cieszyńskiego.
Organizatorem ligi jest Gmina Goleszów, a sędziami animatorzy pracujący na goleszowskim „Orliku”, gdzie prowadzone są
rozgrywki. W 2014 roku w rozgrywkach GLS wzięły udział 22
drużyny.
W tegorocznej edycji wystartowało 19 zespołów. Mecze potrwają od kwietnia do listopada. W poprzednich rozgrywkach
triumfowała ekipa CDF Traktat Cieszyn, a puchar ligi zdobyła
drużyna Megat Ustroń.
Rozgrywki wystartowały z podziałem na I i II ligę. W pierwszej lidze rywalizuje 11 najlepszych zespołów z poprzedniego
sezonu rozgrywek. Drużyny rozegrają ze sobą mecz i rewanż.
Po zakończeniu dwóch rund najlepsze 5 zespołów zagra ze sobą
ponownie o miejsca 1-5 w tabeli końcowej, z zachowaniem dotychczasowej punktacji. Zespoły od 6 do 11 miejsca po dwóch
rundach, będą walczyć ze sobą o utrzymanie w I lidze (3 zespoły
spadają do II ligi na zakończenie rozgrywek).
W II lidze rywalizuje ze sobą 8 zespołów. Zagrają one ze
sobą trzy rundy (każdy z każdym). Podobnie jak w poprzednich
edycjach, mecze odbywać się będą w czwartki i piątki (w godz.
17.00 – 20.00) i trwać będą 2x25 minut.
Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do kibicowania i oglądania spotkań naszej ligi, gdyż zapowiadają się wielkie emocje i wysoki poziom sportowy.
Ciekawostką jest, że w jednej z drużyn gra były zawodnik
reprezentacji Polski w piłce nożnej, który zakończył już karierę
zawodowego piłkarza.
Szczegóły www.goleszow.pl w zakładce Sport Piłka nożna

MŚ Falun 2015
Te mistrzostwa kiepskie dla nas były
Dwa medale nam tylko przybyły
Faworyci wciąż zawodzili
Medali żadnych nie zdobyli
Niespodzianki w Falun dwie się przytrafiły
Biegaczki w sprincie brąz wywalczyły
Skoczkowie kibicom też radość sprawili
Z medalem brązowym z mistrzostw wrócili
Austriacy choć słabo w drużynie skakali
Ostatnim skokiem Polakom srebro odebrali
Norwegowie w innej lidze startowali
Nie mieli sobie równych rywali
Goleszów, dnia 01 marca 2015r.
Paweł Piotr Małysz

I liga:
• 4 Korony
• CDF Traktat Cieszyn
• Cisownica FC
• Dextra Cieszyn
• FC Blaszok
• Gold Team
• Karton-Pak
• VIFNET Mario Team Brenna
• Megat Ustroń
• Nieckarz Team
• Piastowskie
II liga
• BUDMAX Cieszyn
• CYC Pub Goleszów
• Diverso
• Kozakowice
• OLDBOJE Lutnia Zamarski
• Pogoń Połące
• Seniorzy Goleszów
• Texas Hażlach
Tomasz Lenkiewicz
Foto Witold Binek
Ireneusz Jeleń na goleszowskim „Orliku”

Panorama Goleszowska – kwiecień 2015
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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
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tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34
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
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Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży –
„Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”
02.05.2015 r., Goleszów

Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów
Współorganizatorzy: Gmina Goleszów, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski,
Polski Związek Narciarski, Śląskie Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe
Kierownik Zawodów: Piotr Martynek
Miejsce zawodów: teren skoczni narciarskich w Goleszowie „Pod Grabową”,
ul. Olimpijska, 43-440 Goleszów
Termin zawodów: 02.05.2015 r. (sobota)
Dyscyplina: skoki narciarskie
Biuro zawodów: teren skoczni narciarskich w Goleszowie „Pod Grabową”.
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Cel zawodów:
– popularyzacja skoków narciarskich wśród dzieci i młodzieży;
– popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży;
– promowanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Goleszów;
– integracja środowisk klubów sportowych sekcji narciarskiej z regionu Podbeskidzia oraz przygranicznych terenów Czech;
– zweryfikowanie poziomu wyszkolenia zawodników;
– wyłonienie najlepszych zawodników „Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży – Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów” w Goleszowie (wręczenie pucharów, dyplomów i nagród).
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Uczestnictwo: zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
rocznik 2008 i młodsi, rocznik 2006 i 2007, rocznik 2004 i 2005, dziewczęta 2001
MiĊdzynarodowy
Konkurs
Skoków Narciarskich
i MáodzieĪy - 2000 i starsze K-30
młodsze K-17 rocznik 2003,
rocznik
2002,
OPEN,Dzieci
dziewczęta
„Memoriaá im. Leopolda i Wáadysáawa Tajnerów”
02.05.2015 r., Goleszów

Każdy zawodnik
lekarskie i ubezpieczenie.
Organizator: musi posiadać
Ludowyaktualne
Klub Sportowy badania
„Olimpia” Goleszów
Wspóáorganizatorzy:

Gmina Goleszów, Urząd Marszaákowski Woj. ĝOąskiego, Starostwo Powiatowe w
Cieszynie, , ĝOąsko-Beskidzki Związek Narciarski, Polski Związek Narciarski, ĝOąskie
Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoáy Sportowe
Stanisáaw Duda
Piotr Martynek
teren skoczni narciarskich w Goleszowie – „Pod Grabową”,
ul. Olimpijska, 43-440 Goleszów
02.05.2015 r. (sobota)
skoki narciarskie
teren skoczni narciarskich w Goleszowie – „Pod Grabową”.

ProgramPrzew.
zawodów:
Organizatora:godz. 09.30 – skoki treningowe;
Kierownik Zawodów:
Miejsce zawodów: godz. 10.50 – otwarcie zawodów;
Termin zawodów: godz. 11.00 – rozpoczęcie konkursu skoków;
Dyscyplina:
godz. 13.00 – ceremonia zakończenia
Biuro zawodów:
(ogłoszenie
wyników,
wręczenie
dyplomów, pucharów,
Cel zawodów: - popularyzacja
skoków narciarskich
wĞród dzieci
i máodzieĪy;
- popularyzacja aktywnego wypoczynku wĞród dzieci i máodzieĪy;
- promowanie walorównagród).
turystycznych i rekreacyjnych Gminy Goleszów;

- integracja Ğrodowisk klubów sportowych sekcji narciarskiej z regionu Podbeskidzia oraz przygranicznych terenów Czech;

poziomu
wyszkolenia zawodników;
Nagrody:-- zweryfikowanie
Za zajęcie
najlepszych
miejsc zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy
wyáonienie najlepszych zawodników „MiĊdzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich Dzieci i MáodzieĪy – Memoriaá
im.
Leopolda
i
Wáadysáawa
Tajnerów” w Goleszowie (wrĊczenie pucharów, dyplomów i nagród).
i nagrody.
Uczestnictwo: zawody zostaną przeprowadzone w nastĊpujących kategoriach:

rocznik 2008’
i máodsi, rocznik 2006’ i 2007’, rocznik 2004’ i 2005’, dziewczĊta 2001’máodsze K-17 rocznik 2003’,
Postanowienia
końcowe:
rocznik 2002’, OPEN, dziewczĊta 2000’ i starsze K-30
Organizator
nie pokrywa kosztów dojazdu.
KaĪdy zawodnik musi posiadaü aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.
Zawodnicy
na własną
odpowiedzialność,
a organizator nie ponosi odpoProgramstartują
zawodów: 02.05.2015
r. godz. 09.30
– skoki treningowe;
r. godz. 10.50 – otwarcie zawodów;
wiedzialności za 02.05.2015
wypadki
zaistniałe
w
trakcie
zawodów.
02.05.2015 r. godz. 11.00 – rozpoczĊcie konkursu skoków;
02.05.2015 r. godz. 13.00 – ceremonia zakoĔczenia (ogáoszenie wyników, wrĊczenie dyplomów,
Organizatorpucharów,
zapewnia
nagród). napoje oraz wyżywienie dla uczestników zawodów.
Organizator
zapewnia
opiekę
medyczną
zawodów.
Nagrody: Za zajĊcie najlepszych
miejsc zawodnicy
otrzymująpodczas
puchary, dyplomy
i nagrody.
Postanowienia koĔcowe:

Zgłoszenia:
do kosztów
01.05.2015
r. fax na nr: 33 8528 720
1. Organizator nie pokrywa
dojazdu.
2. Zawodnicy startują na wáasną odpowiedzialnoĞü, a organizator nie ponosi odpowiedzialnoĞci za wypadki
lub
e-mail:
marzena.gomola@op.pl.
zaistniaáe w trakcie zawodów.
3.
4.

Organizator zapewnia napoje oraz wyĪywienie dla uczestników zawodów.
Organizator zapewnia opiekĊ medyczną podczas zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes LKS
„Olimpia”
Goleszów Stanisław Duda
Ze sportowym pozdrowieniem

Zgáoszenia: do 01.05.2015 r. fax na nr: 33 8528 720 lub e-mail: marzena.gomola@op.pl.

Prezes LKS „Olimpia” Goleszów Stanisáaw Duda

Gminne Centrum Informacji oraz Punkt
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com
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Zadanie zostało wsparte ze środków samorządowych Województwa Śląskiego.
„Zadanie zostaáo wsparte ze Ğrodków samorządowych Województwa ĝOąskiego”

Panorama Goleszowska – kwiecień 2015

Artystyczne zmagania przedszkolaków
Już po raz kolejny Oddział Przedszkolny
w Bażanowicach zorganizował konkurs plastyczny, w którym wzięły udział dzieci uczęszczające
do Przedszkola Publicznego w Goleszowie oraz
oddziałów zamiejscowych w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie. Tym razem przedszkolaki stanęły przed nie lada wyzwaniem, jakim
było wykonanie przestrzennej piramidy żywienia
w maksymalnie trzyosobowych zespołach. Zadanie było naprawdę trudne, jednak przedszkolaki
wykazały się ogromnym potencjałem i zaangażowaniem twórczym. Prace konkursowe zostały
wykonane różnymi technikami plastycznymi,
ukazując bogactwo talentów dzieci. Wszystkim
małym artystom należą się ogromne brawa za
trud i ogrom włożonej pracy.
Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję, w której zasiedli przedstawiciele mediów:
Nagrodzeni autorzy prac
Stefan Mańka - GazetaCodzienna.pl, Maksymilian Kapalski - Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
Małgorzata Szteler-Furmaniuk - Panorama Goleszowska i Magda- WYRÓŻNIENIE: Bianka Biędzio
Zuzanna Jeziorska
lena Klaisek jako przedstawicielka rodziców dzieci bażanowickiego 		
		
Anna Zorychta (nauczycielka Krystyna Pluta)
przedszkola. Komisja wyłoniła najciekawsze prace, przyznając nagrody w dwóch kategoriach:
Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie to: Wiktoria Gabrych,
5-6 latki:
I MIEJSCE: Nikola Stabrawa
Karolina Knopik
Bartłomiej Haratyk (nauczycielka Anna Gańczarczyk)
II MIEJSCE: Oliwia Lipska (nauczycielka Wioletta Szarzec)
III MIEJSCE: Julia Kowalska
Nadia Cieślar
Albert Tahirllari (nauczycielki Anita Sałaciak,
Katarzyna Krall)
WYRÓŻNIENIE: Martyna Siedlok
		
Sara Ćwięczek
		
Magdalena Gwazdacz (nauczycielka Renata
		Stanieczek)
3-4 latki:
I MIEJSCE: Patrycja Gamrot
Nina Chwastek
Julia Szczotka (nauczycielka Elżbieta Biegun)
II MIEJSCE: Kinga Stanieczek
Sebastian Szturc (nauczycielka Urszula Juroszek)
III MIEJSCE: Maria Jagoda
Julia Niemiec
Justyna Rycko (nauczycielka Monika Kantor)

Nagrody za najciekawsze
piramidy żywieniowe

Hanna Barańska, Lena Strządała, Lena Nieboras, Patrycja Stępień, Julia
Ciapka, Nikola Górniak, Lilianna Duraj, Patryk Belka, Szymon Kafka,
Tymoteusz Sikora, Michał Skałka, Oskar Łomozik, Nikodem Lankocz,
Wiktoria Podżorska, Dominika Różycka.
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się 17 kwietnia w bażanowickim przedszkolu z udziałem rodziców laureatów, przedstawicieli komisji oraz wszystkich uczestników konkursu wraz ze swoimi nauczycielkami. Uroczystość uświetnił występ grupy starszaków. Wszystkie dzieci
biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Anna Gańczarczyk
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Dzień Kobiet w GOK-u
Dzień Kobiet to jeden z nielicznych dni w roku, który świętują
głównie same panie. W tym roku, planując Dzień Kobiet w Gminnym
Ośrodku Kultury w Goleszowie, postawiliśmy na relaks i przyjemności. Każda z Pań, która 21 marca przybyła do GOK-u, przeżyła dzień
pełen niezapomnianych atrakcji. Od 16.00 do 19.00 sala widowiskowa pękała w szwach. Panie otrzymały prezenty w postaci upominków,
bonów, voucherów etc. ufundowanych przez partnerujące imprezie
firmy.
Kobiety mogły odwiedzić specjalnie na tę okazję przygotowane
sale, w których odbywały się konsultacje ze specjalistami w dziedzinie
kosmetyki, dietetyki i rehabilitacji. Panie mogły skorzystać z profesjonalnego, darmowego makijażu, masażu oraz z zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i paznokci.
Podczas wieczoru można było również podziwiać piękne
obrazy naszego miejscowego artysty Jana Gluzy oraz wystawę
rękodzieła Krystyny Małysz.
Zwieńczeniem wieczoru był komediowy występ sceniczny
w wykonaniu Grzegorza Poloczka z Kabaretu RAK, który rozbawił do łez zgromadzoną publiczność.
W miłej atmosferze, przy kawie i tradycyjnym kołaczu,
można było oderwać się od codziennych trosk i problemów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w organizację imprezy dla kobiet.

Wykłady i pokazy

Grzegorz Poloczek bawił do łez

Gorące podziękowania dla: Teresy Zloch, Magdaleny Bosowskiej, Maryli
Jakubiec, Wiolety Sojki, Katarzyny Suchanek-Pilch.
Lista sponsorów
OX PL, Salon Fryzjerski „Sylwia” Goleszów, „Strefa Urody Tamara” Ustroń,
Salon Fryzjerski, Irena Bartosik Ustroń, Etno Chata Goleszów, Brykiet-Pol 2,
Marian Lupa Goleszów, Usługi Rynkowe, Beata Waśkowiak Skoczów, Bar „Pod
Lasem” Ustroń, Max&Alex J. Pilch W. Pilch Goleszów, Sklep Spożywczy, Wigłasz Irena Goleszów, Lewiatan, Łaciak Ireneusz Międzyświeć, Salon Fryzjerski „Majorka” Goleszów, Restauracja „Corient” Goleszów, Salon Kosmetyczny
„Basia” Goleszów, Salon Fryzjerski „Kalina” Skoczów, Fryzjerstwo Damsko-Męskie, M.Masiuk Skoczów, Firma Handlowo-Przemysłowa „Markus” Kisielów, Salon Fryzjerski, D. Włodarczyk Goleszów, Zakład Fryzjerski, Danuta
Sopicka Goleszów, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych „Rajgum”, Adam Bujok Goleszów, Zabiegi kosmetyczne, „Lovegan” Cieszyn, RKS

Pełna sala kobiet
Goleszów, Katerina Ripperova, Vendryne, Sklep
Caricamo.pl, Megat, M. Branny Goleszów, Sklep
„Tani Ciuszek”, Regina Grądkowska Goleszów,
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Ondraszek” Ustroń, Piekarnia „Bethlejem” Ustroń,
Młoda Moda, Irena Wiklińska Bielsko-Biała,
Hurtownia Polszlif Rudzica, Sklep Komputerowy
Sferis Skoczów.
Serdeczne podziękowania dla pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury za zaangażowanie
i świetną organizację!
Dyrektor GOK Jolanta Warsińska
Foto Beata Dziadek i MSF, fotoreportaż na
www.goleszow.pl

