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Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2016
Sołectwo

Data zebrania

Miejsce zebrania

Bażanowice

2 lutego 2016 r.
wtorek

Strażnica OSP

Kisielów

9 lutego 2016 r.
wtorek

Strażnica OSP

Goleszów Równia

11 lutego 2016 r.
czwartek

Dom Ludowy

Goleszów Górny

25 lutego 2016 r.
czwartek

Gminny Ośrodek Kultury

Goleszów Dolny

26 lutego 2015 r.
piątek

Gminny Ośrodek Kultury

Dzięgielów

1 marca 2016 r.
wtorek

Strażnica OSP

Cisownica

3 marca 2016 r.
czwartek

Świetlica Gminna

Puńców

9 marca 2016 r.
środa

Strażnica OSP

Kozakowice

10 marca 2016 r.
czwartek

Strażnica OSP

Godziszów

11 marca 2016 r.
piątek

Strażnica OSP

Leszna Górna

15 marca 2016 r.
wtorek

Świetlica Gminna

Interaktywna mapa gminy
Szanowni Państwo!
W dolnej części strony internetowej www.goleszow.pl
znajduje się zakładka (zielona ikona) pod nazwą MAPA.
Wchodząc na tę podstronę, można sprawdzić ewidencję działek, przebieg granic i położenie poszczególnych
budynków z podziałem na wszystkie sołectwa i ulice
w Gminie Goleszów.
System umożliwia bezpośredni dostęp do map
adresowych, w widokach schematycznych i satelitarnych.
Zapraszamy do korzystania!

Nowe godziny otwarcia
biblioteki w Puńcowie
W związku z zastępstwem,
filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Puńcowie zmienia godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa nieczynne
czwartek 12.00 – 17.00
piątek 12.00 – 17.00

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00

Pomoc unijna dla gmin
Na stronach internetowych Serwisu Samorządowego
PAP
(http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/159839/GminyprzyunijnejkasieKtorenajblizej) opublikowane zostało zestawienie gmin, do których trafiło najwięcej unijnych funduszy w latach 2007-2013.
W zestawieniu ujęta została wartość unijnej pomocy pozyskanej przez same gminy oraz innych beneficjentów, w tym m.in.
firmy mające siedziby na ich terenie oraz instytucje realizujące
projekty krajowe w tej gminie.
Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 r., przy uwzględnieniu
kosztów niekwalifikowalnych. Chodzi o fundusze ze środków
UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka,
Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej,
a także poszczególnych RPO.
W tym zestawieniu niekwestionowanym liderem okazała się
Warszawa, gdzie wartość zrealizowanych projektów unijnych
przekroczyła 35 mld zł. Łącznie kwotę miliarda złotych przekroczyło 46 gmin, w większości dużych miast wojewódzkich.
Obok Warszawy (35,6 mld zł) w czołówce miast o najwyższej
całkowitej wartości podpisanych umów są: Wrocław (12,5 mld
zł), Gdańsk (10,6 mld zł) i Kraków (10,4 mld zł).
Ogółem sklasyfikowanych zostało 2479 gmin, a gminy z powiatu cieszyńskiego znalazły się na poniższych lokatach:
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Miejsce

Jednostka
terytorialna

Wartość całkowita
podpisanych umów
o dofinansowanie

220 Cieszyn (1)

303 315 604,79

629 Ustroń (1)

106 630 726,09

764 Wisła (1)

84 754 791,58

1104 Strumień (3)

47 501 743,95

1110 Skoczów (3)

47 074 297,90

1222 Chybie (2)

39 344 242,07

1288 Brenna (2)

35 394 240,83

1360 Dębowiec (2)

32 744 343,63

1436 Goleszów (2)

29 062 614,64

1557 Zebrzydowice (2)

23 809 266,12

1898 Istebna (2)

14 273 613,93

2266 Hażlach (2)

6 506 092,20

1 - gmina miejska
2 - gmina miejsko-wiejska
3 - gmina wiejska
Na drugiej stronie zestawienie projektów zrealizowanych
przez naszą gminę.
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Projekty zrealizowane przez Gminę Goleszów
z udziałem dofinansowania środkami Unii Europejskiej dostępnymi w latach 2007–2013
Nazwa projektu

okres realizacji

koszt całkowity

kwota dofinansowania

program UE

PROJEKTY INWESTYCYJNE
Rewitalizacja granicznej rzeki Olza budowa kanalizacji w Puńcowie, etap III zadanie
Nr 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ul. Długiej i Owocowej

IX 2009 – XI
2010

1 605 837

1 364 960

POWT RCz-RP

Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Cisownicy

VI 2009 – X
2010

137 879

1 147 265

ROP WSL

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Goleszowie a Urzędem
Gminy – etap I

III 2010 – VI
2010

554 114

202 409

PROW

Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie wzdłuż ul. Cieszyńskiej, Myśliwskiej i
Polnej

IV 2010 – VIII
2010

265 745

192 872

PROW

Stworzenie na terenie Gminy Goleszów publicznych punktów dostępu do Internetu

VIII 2010 - XII
2010

173 666

147 616

ROP WSL

84 321

68 869

ROP WSL

130 657

85 009

PROW

443 120

270 245

PROW

Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do
kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną

IX 2010 –

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Goleszowie a Urzędem
Gminy – etap II

VII 2011 –

IV 2011
VIII 2011
IV 2012 –

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy

VII 2012

Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie

X-XII 2013

289 280

143 930

PROW

Sport i turystyka bez granic wzmacnianie partnerskiej współpracy Gmin Goleszów
i Wędrynia

V 2010 – VII
2011

63 121

59 965

POWT RCz-RP

Łatwiej do celu – kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Goleszów

VI -VIII 2012

33 988

19 348

PROW

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach – etap I

V - VII 2013

153 984

87 815

PROW

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie
Równi – etap I

XI 2014 - III
2015

238 685

105 562

PROW

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie
Równi – etap II

XI - XII 2014

47 026

24 991

PROW

III 2015 - V 2015

435 711

259 813

PROW

XI 2014 - IX
2015

790 042

599 904

POWT RCz-RP

5 447 176

4 780 573

Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie i ul. Dworskiej w Bażanowicach
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE
Ze sportem i rekreacją na Ty – aktywizacja społeczności lokalnej poprzez sport,
Amatorskie Ligi Halowej Piłki Nożnej i Siatkowej

XI 2011 - IV
2012

18 565

12 184

PROW

Na sportowo i z kulturą VI Piknik Sportowy

V - VII 2012

16 191

10 578

PROW

VIII 2011 - VII
2013

189 790

189 790

POKL

II 2013

12 328

4 684

PROW

Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę
Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Slalomie Gigancie o Puchar
„Cieszyńskiej Krainy”
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Magiczny angielski

IX 2012 - VII
2013

48 955

48 955

POKL

Angielskie nutki

IX 2012 - VII
2013

49 000

49 000

POKL

Idymy razym kapke dali

V - XI 2013

37 913

36 018

POWT RCz-RP

Razem od najmłodszych lat

IX 2013 - VIII
2015

589 448

501 031

POKL

Opracowanie i wydanie albumu biograficznego Gminy Goleszów

IX-XI 2013

15 975

12 328

PROW

„Goleszów i Wędrynia wita” – transgraniczna promocja gmin partnerskich
„Goleszow a Vendryně Vás vítají” - přeshraniční propagace partnerských obcí

V-XI 2012

42 985

40 836

POWT RCz-RP

Opracowanie i wydanie albumu biograficznego Gminy Goleszów

V - XI 2013

15 975

12 328

PROW

IV -I90 VII 2014

32 149

24 308

PROW

Aktywni poprzez sport - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców LGD „Cieszyńska Kraina”

IV XI 2014

26 021

18 320

PROW

„Dopisani do Listy Schindlera – dzieje podobozu Auschwitz-Birkenau
w Goleszowie...”

II – IV 2015

13 929

10 707

PROW

1 109 224

971 067

6 556 400

5 751 640

„Sportowa Gmina Goleszów” - popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców
obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”

RAZEM

POWT RCz-RP - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013
RPO WSL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Inspektor ds. projektów unijnych Urzędu Gminy Goleszów Zbigniew Kohut

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłasza w dniach 25 stycznia
- 5 lutego 2016 r. nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej).
Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy - masz
szansę na:
Dotację do 120 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej,
Dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 367 – tel. 33 496 02 44 lub na
stronę www.owes.bcp.org.pl

Panorama Goleszowska – styczeń 2016

5

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2016

6

Panorama Goleszowska – styczeń 2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOLESZÓW

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice
Na podstawie art. 17 pkt 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199
z późn, zm.) oraz art. 39 i art.
54 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Goleszów
uchwały Nr 0007.82.2015 z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice.
Granice obszaru objętego
planem wyznaczają:
– od południa i wschodu :
granica sołectwa Bażanowice
i sołectwa Goleszów,
– od północy: granica sołectwa
Bażanowice i sołectwa Goleszów, granica administracyjna Gminy Goleszów i gminy
Dębowiec, droga polna na
działkach o nr 636 i 645,
– od zachodu: ul. Skotnia, ul.
Stroma i ciek wodny Grabówka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 19 lutego 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Goleszów na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar
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Bezpłatna pomoc prawna
Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu cieszyńskiego
mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją
tej pomocy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Od
1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski uruchomiony został
system darmowej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie
ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Łącznie utworzonych zostanie ponad 1,5 tys. punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Ciężar ich
organizacji w terenie spoczywa na powiatach.
W powiecie cieszyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana
jest w tej chwili w Goleszowie, Wiśle, Brennej, Skoczowie i w
Cieszynie w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na
ten cel przez samorządy gminne.
W Goleszowie punkt bezpłatnej pomocy prawnej znajduje
się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Cieszyńska 29. Porady udzielane są w poniedziałki i piątki w godz.
9.00 – 14.00.
Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców
prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych, na podstawie ogłoszonych przez Powiat otwartych konkursów ofert.
Ustawa jasno precyzuje, kto darmową pomoc prawną będzie
mógł otrzymać. Będą to:

• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu
prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wspomnienie
Stanisław Duda urodził się 3 września 1941 r. w Goleszowie. Od
młodości uprawiał narciarstwo alpejskie – slalom i zjazd. W latach
1958–1965 był także czynnym zawodnikiem piłki nożnej klubu
„Olimpia” Goleszów.
Po zakończeniu kariery piłkarskiej ukończył kurs sędziowski.
Rozpoczął sędziowanie od prowadzenia meczów najniższych klas,
a skończył jako sędzia ekstraklasy piłkarskiej. Poprowadził również
kilka meczów międzynarodowych.
Po 1965 roku przeprowadził się do Cieszyna, jednak zawsze czuł
się goleszowianinem. W lipcu 2011 r. został wybrany na prezesa
Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” Goleszów. W czasie swojej kadencji w 2013 r. był organizatorem obchodów 65-lecia istnienia klubu.
Jako prezes był bardzo dobrym menadżerem. Dzięki jego zaangażowaniu pozyskiwał wielu sponsorów na działalność klubu. Był
organizatorem wielu imprez sportowych w zakresie dyscypliny piłki
siatkowej i narciarstwa klasycznego. Były to m.in. Międzynarodowe
Zawody w skokach narciarskich dzieci i młodzieży „Memoriał im.
Leopolda i Władysława Tajnerów” oraz „Mikołaj w Goleszowie”.
Zmarł po ciężkiej chorobie 19 grudnia 2015 r. Pogrzeb odbył się
22 grudnia w Cieszynie.
Odszedł wspaniały działacz sportowy, kolega i człowiek, którego
będzie nam bardzo brakowało.
Staszku! Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla LKS „Olimpia” Goleszów!
Zarząd LKS „Olimpia” Goleszów
Foto MSF
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Inwestycje
W okresie październik–grudzień 2015 r.
przebudowana została ulica Folwarczna w Bażanowicach.
Zakres robót obejmował między innymi
wykonanie nowej podbudowy jezdni wraz
z nawierzchnią z betonu asfaltowego na pow.
3000 m2, kanalizację deszczową, 550 m2 chodnika, miejsca postojowe, plac manewrowy.
Całkowity koszt (roboty budowlane, dokumentacja budowlana, nadzór inwestycyjny)
wyniósł 1 204 000 zł.
W okresie październik–listopad zmodernizowana została również nawierzchnia na
ulicy Spacerowej w Puńcowie na odcinkach
o łącznej długości 335 m oraz nawierzchnia na
ulicy Turystycznej w Lesznej Górnej i Cisownicy na dł. 569 m.
Całkowita wartość robót:
ulica Spacerowa – ok. 81 600 zł,
ulica Turystyczna – 113 700 zł.

Bażanowice – droga przed remontem

Inspektor ds. projektów unijnych
Urzędu Gminy Goleszów
Zbigniew Kohut

w trakcie

„Kalendarz Goleszowski 2015-2016”
jest dostępny w sekretariacie
Urzędu Gminy Goleszów,
redakcji „Panoramy Goleszowskiej”
oraz w bibliotekach:
w Goleszowie, Cisownicy i Puńcowie.
Wersja elektroniczna na stronie www.goleszow.pl
w zakładce O Gminie/Kalendarz Goleszowski.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
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Stan po zakończeniu inwestycji
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Co słychać w GOK-u?
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21
17 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbył
się Koncert Noworoczny. Była to uczta muzyki tańca i śpiewu.
Jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta „Goleszów
Band” pod kierownictwem Grzegorza Ogrockiego. Orkiestra
grała nie tylko świąteczne melodie, ale także światowe szlagiery
rozrywkowe.
Mieliśmy również zaszczyt gościć zdobywców wielu prestiżowych nagród, mistrzów najwyższej międzynarodowej klasy
„S” w stylu tańców standardowych i latynoamerykańskich: Sławomira Damka i Martę Krzywoń, którzy przedstawili pokaz tańców latynoamerykańskich.
Koncert Noworoczny zakończył Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” pod kierownictwem Barbary Gacek, który wystąpił z widowiskiem „W drodze do Betlejem”. Zaprezentowały się wszystkie cztery grupy wiekowe zespołu wraz z kapelą.
• Zapraszamy na warsztaty instrumentalne, które odbędą się 7 lutego 2016 od 14.00 do 16.00, a o godzinie
17.00 odbędzie się Koncert Walentynkowy w wykonaniu
Macieja Fortuny - trębacza, kompozytora, producenta
muzycznego, który prowadzi aktywną działalność artystyczną. Prócz kreowania własnego języka muzycznej
wypowiedzi oraz poszerzania palety brzmieniowej swojego instrumentu, eksperymentuje z łączeniem różnych
gatunków sztuki.
• Wszystkie Panie zapraszamy na „Dzień Kobiet -

Babski Comber” 5 marca 2016 o godzinie 17.00
(sala widowiskowa GOK). Dla Pań będzie przygotowany poczęstunek

•

19 lutego o godzinie 14.30 odbędą się w GOK-u darmowe zajęcia samoobrony dla kobiet, na które serdecznie zapraszamy.
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•
•

Od 1 marca zapraszamy na lekcje nauki gry na akordeonie.
Trwają zajęcia decoupage’u i wikliny papierowej. Zapraszamy we wtorki o godzinie 17.00.
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Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na „Przegląd młodych talentów”, podczas którego zaprezentują się dzieci, młodzież uczęszczające na zajęcia stałe do GOK-u. Impreza odbędzie się 31 stycznia 2016 o godzinie 16.00.
„Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci” Zenta Maurina Raudive
Z pozdrowieniami dla Czytelników Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska
Podziękowania dla sponsorów Gminnego Ośrodka Kultury:
„Lakma” Cieszyn, „Donex” Skoczów, Marek Hanyga Goleszów, „Alpi” Bażanowice, „Aldo” Puńców.

1% podatku dla OPP
Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera osobę lub organizację, na rzecz której
przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Przekazując 1% nie
tracimy ani złotówki, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać Skarbowi Państwa.
Organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy zainteresowane
umieszczeniem darmowej informacji o KRS, redakcja prosi o kontakt
(mail panorama@goleszow.pl).
1 % podatku na rehabilitację dla goleszowianina Tomasza Cichego
„Nie można cofnąć straconych dni, można jedynie sprawić,
aby kolejne były pełne nadziei i wiary”.
Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i w tym roku również proszę o 1% podatku.
KRS 0000026054 z dopiskiem: na rehabilitację dla Tomasza Cichego

Zaproszenie
Wieczór autorski Stanisława Malinowskiego pt. „Prace domowe” w ramach cyklu
„Poeci Śląska Cieszyńskiego” odbędzie się w Domu Narodowym
11 lutego 2016 r. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

Panorama Goleszowska – styczeń 2016
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Nowy zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej
Biskup Adrian Korczago został nowym zwierzchnikiem
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce. Po raz pierwszy w historii uroczystość konsekracji odbyła się w Kościele Jezusowym w Cieszynie, będącym jednym
z sześciu kościołów łaski, jakie powstały w pierwszej ćwierci
XVIII wieku na Śląsku, dziś największym murowanym kościele
ewangelickim w Polsce, zwanym ze względu na swoje znaczenie
„matką kościołów”.
W Święto Epifanii, 6 stycznia 2016 roku, w wypełnionym
kościele zgromadzili się wierni i duchowni z kraju i zza granicy,
goście, politycy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Przypomnijmy, że ks. dr Adrian Korczago został wybrany na
zwierzchnika diecezji 21 listopada 2015 r. podczas synodu diecezjalnego w Bielsku-Białej. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Michael Bünker z Wiednia (Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania

w Austrii) oraz bp Jan Wacławek (Śląski Kościół Ewangelicki
Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej).
W swoim biskupim przesłaniu, wersetem przewodnim bp
Korczago uczynił słowa starotestamentowej modlitwy Abrahama: „Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich nie omijaj,
proszę, sługi swego”, podkreślając, że bycia biskupem nie da się
tak po prostu wyuczyć, że nawet najwspanialsze wizje, oparte
na wierze i wprowadzane z pełną gorliwością nie zostaną zrealizowane, jeśli będzie próbować się wdrażać je o własnych siłach.
Dlatego tak cenna staje się obecność Boga pośród szarej codzienności.
W kazaniu powierzył siebie i Kościół Bogu: „Proszę zatem:
Panie, nie omijaj! Nie tylko mnie, swego sługi, ale wszystkich
przewodników i wiernych tej diecezji. Nie omijaj włodarzy tej
urokliwej ziemi, byśmy ponad wszelkimi podziałami i różnicami, niezależnie od wyznania, potrafili złożyć wspólne świadectwo zawierzenia się Bogu, co niech będzie czytelnie przetransponowane na naszą codzienność”.
Biskup Korczago odniósł się do ewangelickiego powołania
i wskazał na potrzebę współtowarzyszenia bezrobotnym, bezdomnym, zagniewanym na Boga, skonfliktowanym, chorym
i cierpiącym, umierającym, pogrążonym w smutku i obciążonym grzechem. Podkreślił konieczność wsparcia się na Chrystu-
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sie, który pomaga i umożliwia przetrwanie, zapewniając o darowanym usprawiedliwieniu z łaski.
Nowy biskup cieszyński przypomniał także doświadczenia
wiary poprzednich pokoleń, kiedy w czasie prześladowań organizowano nabożeństwa, ukrywając się w leśnych kościołach
okolicznych gór.
Biskup Adrian Korczago jest następcą biskupa Pawła Anwailera, który zakończył posługę po blisko 24 latach służby.
W pierwszej części nabożeństwa bp. P. Anweilerowi i jego małżonce Halinie radca diecezji ks. Piotr Wowry i jej kurator Tomasz Bujok podziękowali za lata służby na różnych płaszczyznach życia diecezjalnego. Podziękowania przekazał również bp
Jerzy Samiec, przypominając jego zaangażowanie na płaszczyźnie ogólnokościelnej.
W czasie nabożeństwa przekazano nowemu biskupowi pozdrowienia w imieniu różnych środowisk życia religijnego i społecznego. Głos zabrał ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, rektor
ChAT, bp Roman Pindel, ordynariusz
Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła
Rzymskokatolickiego oraz prof. Jerzy
Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uroczystość konsekracji i intro
dukcji zgromadziła duchownych
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, radców Konsystorza,
radców diecezjalnych, przedstawicieli Synodu Kościoła, Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej i gości zagranicznych m.in. biskupów z bratnich
Kościołów ewangelickich z Austrii,
Czech, Słowacji, Niemiec oraz gości
ekumenicznych z Kościoła Rzymskokatolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła
Chrześcijan Baptystów, przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej. W nabożeństwie uczestniczyli
również reprezentanci terenowej administracji rządowej, władz
samorządowych, uczelni wyższych oraz liczne grono ewangelików z Cieszyna i całej diecezji.
Nabożeństwo wzbogaciły występy chórów Diecezji Cieszyńskiej oraz muzyka w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej
pod dyrekcją Adama Pasternego. Oprócz występu chóru „Graduale” z parafii w Bielsku pod dyr. Agaty Fender, chóru mieszanego z Goleszowa pod dyr. Anny Stanieczek, chóru parafialnego
z Cieszyna pod dyr. diak. Joanny Sikory i Wyższobramskiego
Chóru Kameralnego z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory, ważnym
elementem uroczystości było wspólne wykonanie pieśni „My
dziedzicami”, z muzyką J. Sztwiertni do słów ks. P. Sikory, którą
zaśpiewały połączone chóry Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. diak.
Joanny Sikory. Na organach grali Wojciech Wantulok i Jean-Claude Hauptmann (preludium).
Ks. biskupowi Adrianowi Korczago życzymy zdrowia i sił
oraz Bożego prowadzenia na dalsze lata posługi, natomiast słowa Psalmu 40,9: „Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon
Twój jest we wnętrzu moim”, niech towarzyszą mu na co dzień.
MSF
Źródło www.luteranie.pl, foto Albin Klimczak
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Panorama Goleszowska – styczeń 2016

Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy wybrane
Już po raz piąty mieszkańcy powiatu walczyli o tytuł najlepszego ciasteczka Cieszyńskiej Krainy, przynosząc swoje wypieki do
skoczowskiego stowarzyszenia. Tym razem w konkursie wzięło udział 50 uczestników.
Każdy z nich mógł zgłosić tylko jeden rodzaj ciasteczka. Komisja i tak miała niezwykłą trudność podczas obrad. Kosztowano,
wymieniano poglądy i przede wszystkim poddawano ocenie. Bardzo trudno było wybrać to najlepsze i choć wszyscy zwracali uwagę
na tradycję, to przede wszystkim liczył się smak. Burzliwe dyskusje trwały kilka godzin, ale w końcu udało się wytypować ciasteczka,
które uzyskały największą ilość punktów.
17 grudnia w Restauracji „Baldi” w Harbutowicach rozpoczęto finałową galę, na której nie zabrakło uczestników konkursu. Tym
razem sami mogli skosztować wypieków innych osób oraz wymienić się przepisami.
Wyniki ogłoszone przez prezes stowarzyszenia Jerzego Szalbota oraz przewodniczącego jury Włodzimierza Chmielewskiego
wyłoniły zwycięzców:
1. miejsce – Małgorzata Stebel (Kiczyce),
2. miejsce – Martyna Tomica (Kozakowice),
3. miejsce – Magdalena Sikora-Poloczek (Goleszów),
4. miejsce – Bożena Kendzior (Ochaby),
5. miejsce – Anastazja Tomica (Kozakowice).
Wyróżnienia z naszej gminy otrzymali również: Andrzej Broda (Kozakowice), Bożena Harwot-Podżorska (Bażanowice) i Anna
Broda (Kozakowice).
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
MSF
Źródło www.cieszynskakraina.pl

Akcja dla hospicjum
Już po raz trzeci odbyła się akcja pieczenia pierników dla Hospicjum Św. Łukasza w Cieszynie. Dzieci wraz z rodzicami w ramach szkolnego konkursu plastycznego, upiekły i przepięknie ozdobiły piernikowe zawieszki na choinkę. W tym roku w akcji brały udział dwie
szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy oraz Szkoła Podstawowa w Goleszowie. Organizatorkami akcji są panie: Agnieszka Choińska, Agnieszka Gołyszny oraz
Agnieszka Sztwiertnia. Piernikowe ozdoby biorące udział w konkursie zostały przekazane
rodzinom będącym pod opieką Hospicjum Św. Łukasza w Cieszynie. Wszystkim tym, którzy
tak licznie wzięli udział w akcji, serdecznie dziękujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Agnieszka Choińska, SP Cisownica
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13

„Chaja&Edith” w setną rocznicę urodzin Edith Piaf
W sobotę 19 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się spektakl słowno-muzyczny „Chaja&Edith”. To historia dwóch kobiet, które nigdy się nie spotkały,
żyły w całkowicie odmiennych światach, a jednak miały wiele
wspólnego. Obie przyszły na świat grudniowej, zimowej nocy.
Swoje dziecięce lata przeżyły w biedzie. Obie swoją odwagą, życiową energią i przebojowością podbiły świat, osiągnęły sukces
i popularność dzięki swojej wytrwałości. Miały jeszcze jedną
wspólną cechę – 147 centymetrów wzrostu.
Spektakl „Chaja&Edith” powstał w 100. rocznicę urodzin
Edith Piaf, legendy francuskiej piosenki, która urodziła się dokładnie 19 grudnia 1915 roku w Paryżu oraz w 50. rocznicę
śmierci Chai Heleny Rubinstein – wielkiej damy imperium kosmetycznego, urodzonej na krakowskim Kazimierzu. Jego celem
było upamiętnienie obu postaci, ale także przybliżenie jej sylwetki, która jako jedna z najbogatszych kobiet w historii świata jest
postacią mało znaną.
W spektaklu wykorzystano fragmenty książek Michèle Fitoussi „Helena Rubinstein, kobieta, która wymyśliła piękno” oraz
Edith Piaf „Na balu szczęścia. Autobiografia”.
Muzyka, która odgrywała w spektaklu główną rolę zabiera
słuchacza w podróż na XIX-wieczny krakowski Kazimierz oraz
do Paryża XX wieku.
Pomysłodawcą muzycznego widowiska jest Małgorzata Hauptmann, również ona zajęła się doborem tekstów oraz
utworów muzycznych. Opracowania muzycznego dokonał Jean-Claude Hauptmann. Wykonawcami natomiast była Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna oraz
Wojciecha Wantuloka. Solowe partie instrumentalne wykonali
Julia Mitas i Jacek Heczko. Partie wokalne natomiast Aleksandra Malina, Marta Cienciała, Piotr Sikora, Filip Hauptmann,
Elżbieta Zwias, Paweł Cienciała oraz Rafał Herma. Chaję i Edith
wspominały Anita Binek oraz Alina Mazur.
Organizatorami spektaklu było Stowarzyszenie Muzyczne
ARTIS oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.
W imieniu wykonawców chcemy złożyć serdeczne podziękowania publiczności, która mimo świątecznych przygotowań
znalazła czas i wypełniła salę GOK-u do ostatniego miejsca.
Dziękujemy firmie Diehl – Metering z Bażanowic, Bankowi Spółdzielczemu z Cieszyna – oddział w Goleszowie, Urzędowi Gminy w Goleszowie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goleszowie.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę firmy ALT
PRO Kamil Kurcjus, która zajęła się stroną techniczną - nagłośnieniem oraz światłem.
Pomysłodawcy
Dobry strateg wie, że muzyka łagodzi obyczaje. Ten koncert
był nam potrzebny. Ta niebiletowana impreza była jak piękny podarunek na święta. Niektórym się one zdewaluowały, zatrzymały na skostniałych gestach. Ale wyluzuj, wyluzuj - gadają. Bo jest
właśnie czas na słuchanie.
Nie bardzo rozumiem po francusku. Muzyka powala na kolana. Ale o co chodzi w tych 20 piosenkach? Chciałbym wyrazić
to, co i inni czuli do uśmiechniętego Haupmanna, który tak jak
i ja, nie jest stąd. Wdzięczność. Wdzięczność, że tyle rozśpiewania,
tyle muzyki, oczekiwanej. Koślawo chciałem mu rzec: „Mersi boku,
mesje”, ale on się wymawiał na swoją kobietę, że dobór tekstów
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i utworów to jej sprawa, cały artyzm, to dla niej. A on… tylko
macha smyczkiem.
Nie wiem, czemu prezentuje się nam trudne losy kobiet, których nie znam. Mamy swoje potargane losy. I jak Edith musimy
targować się z Bogiem, „Mon Dieu”, aby ocalił to, co kochamy.
Są piękniejsze kariery, piękniejsze piosenkarki. Ale czy są piękniejsze piosenki? „Hymne a l’amour” był o takich ludziach jak
my, na sali. W wymiarze społecznym Bóg łączy nas w jedność,
jeśli umiemy kochać. W sferze prywatnej Bóg łączy tych, którzy
wiedzą, co to miłość. O tym są piosenki kobiety, która utraciła
swoje dziecko, ale nie serce. Która doświadczyła ciemności w dosłownym znaczeniu, kiedy leczyła swoje oczy. Odzyskała jasność,
mimo wszystko.
Towarzysząca Edith, Chaja, to pretekst do klimatu pieśni żydowskich. Czy dlatego, że nasza europejska kultura ma źródła
judeochrześcijańskie? Historia kobiety nie z mojej parafii, to zarazem moje skojarzenie z tolerancją, z ekumenizmem, z otwartością. Teraz, kiedy świat sprawdza naszą polityczna lojalność,
kiedy mam być miłosiernym dla człowieka, który dla swoich braci
zbuduje meczet? Trudno i niewygodnie jest w deszczu, z walizką
w ręku żegnać dom, miejsce najdroższe, bliskich. Wychylić się i po-

Humorystyczny akcent podczas widowiska

zostać wiernym temu, kogo się kochało. Piękne były te śpiewane
piosenki. Jeszcze ich do końca nie rozumiałem, ale były już moje.
Bo potrącają mnie, moją duszę, dotkliwie. Jakoś ręce same rwały
się do klaskania. Usta otwierały się do wtórowania: „...Hej, klezmerzy, Bóg w was mocno wierzy… do was świat należy...”. Do
nas świat należy - uśmiechali się zrelaksowani przedświąteczną
atmosferą stłoczeni na sali słuchacze.
Edith i Chaja nie są stąd, od nas, ale to chyba grzech tak twierdzić, skoro ich odczucia są naszymi odczuciami. Ich pragnienia,
dążenia upór są nam wzorcem. I w końcu przecież stajemy po ich
stronie, kiedy krzywdzi je los.
Kiedy na pożegnanie otrzymaliśmy zaproszenie na kolędowy
koncert, który miał się odbyć nazajutrz, pomyślałem, że gdy jestem
w Goleszowie tylko na weekend, to codziennie są koncerty!
Święta winne być niezależne od daty. Mają być w nas. Ostatecznie to życiowa dobra strategia, aby były, wzmocniły nas, pozwoliły nabrać dystansu. Do porażek i do zwycięstw.
Dziękujemy za świąteczną, muzyczną gościnę.
Stachu Malinowski
foto MSF str. 35
Panorama Goleszowska – styczeń 2016

Plan wycieczek i imprez turystycznych
Koła PTTK „Ślimoki” w Goleszowie na rok 2016
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Jesteśmy w III etapie!
Jak już informowaliśmy, uczniowie naszej szkoły odnoszą
sukcesy w Przedmiotowym Konkursie z Języka Polskiego. 7
stycznia br. Zuzanna Łodzińska z kl. V, Bartosz Lipiński z kl. V
oraz Aleksandra Hankus z kl. VI udali się do Bielska-Białej, aby
wziąć udział w kolejnym etapie konkursu. Z wielką satysfakcją
informujemy, iż Zuzia i Ola zakwalifikowały się do III etapu,
tym samym są już finalistkami. To wielki sukces! Składamy serdeczne gratulacje naszym podopiecznym i trzymamy kciuki za
kolejne zmagania.
Dyrektor SP Dzięgielów Katarzyna Bogdał

Nauczycielka Sylwia Macihorska z uczennicami
D o

w y n a j ę c i a

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy na sklep, hurtownię, biuro, aptekę, mieszkanie, o łącznej powierzchni 84 m2
w centrum Goleszowa. Możliwość wynajmu części. Ogrzewanie, woda, internet w czynszu. Przed budynkiem spory parking.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu nr tel. 663 164 345
lub osobistego w siedzibie LKS „Olimpia” Goleszów, ul. Grabowa 1 w Goleszowie.
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Przedszkolaki z Goleszowa laureatami Konkursu Plastycznego
na Maskotkę Szpitala Śląskiego w Cieszynie
11 grudnia 2015 r. w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbył się finał
konkursu plastycznego na projekt maskotki szpitala. Konkurs przeznaczony był dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
z całego powiatu cieszyńskiego. Na konkurs wpłynęło 361 prac wykonanych różnymi technikami. Wśród nich były prace wykonane przez
dzieci z Przedszkola Publicznego w Goleszowie: Michalinę Gazurek,
Aleksandrę Kanię, Bożenę Sikorę, Patrycję Kafkę, Ninę i Igora Smoleń. Mali artyści z dużym zapałem i kreatywnością tworzyli swoje
prace, które oceniło jury pod przewodnictwem dyrektora Szpitala
Śląskiego – Czesława Płygawko.
Przyznano 10 nagród głównych i 16 wyróżnień.
Pierwszą laureatką została Aleksandra Kania z Kozakowic z pracą
„Pielęgniarka Cieszynianka”, czwarte miejsce zajęła goleszowianka
Nina Smoleń – „Doktor Igiełka”, a praca „HELPusia” Michaliny Gazurek, również z Goleszowa, została wyróżniona.
Atrakcyjne nagrody zostały wręczone na uroczystej finałowej gali,
która odbyła się w sali konferencyjnej Szpitala Śląskiego. Uświetnił ją
występ Góralskiego Zespołu Dziecięcego „Czadeczka” i smakowity
poczęstunek dla wszystkich uczestników .
Z niecierpliwością czekamy na realizację projektu szpitalnej maskotki, która będzie towarzyszyć wszystkim dzieciom przebywającym
na oddziale pediatrycznym.

Od lewej Michalina Gazurek i Aleksandra Kania

Tekst Elżbieta Biegun – Przedszkole Publiczne w Goleszowie
Foto Tomasz Smoleń, fotoreportaż na www.goleszow.pl
Nina Smoleń z mamą

Kolędowanie Twórców SAP O/Bielsko-Biała
9 stycznia 2016 r. tradycyjnie już przy stole świątecznym spotkali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Autorów Polskich
O/Bielsko-Biała, aby uczcić wspólnie śpiewaniem kolęd okres Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie twórców to znaczy literatów,
poetów, rzeźbiarzy, malarzy, grafików, twórców artystycznego rękodzieła, muzyków itp. odbyło się w leśnej atmosferze w Domku
Myśliwskim „Knieja” w Pisarzowicach. Zorganizowane zostało z inicjatywy Prezesa SAP O/BB Wacława Morawskiego. Nie zabrakło
w tym spotkaniu członków i sympatyków twórczości z Dzięgielowa i Goleszowa. Andrzej Tadeusz Macura zaprezentował i zarecytował kilka wierszy ze swojego najnowszego tomiku „LUSTRO CZASU”, za które otrzymał gromkie brawa. Swoją pasję zaprezentowało
małżeństwo Krystyna i Paweł Małyszowie z Goleszowa. Krystyna Małysz zaprezentowała misternie wykonane ozdoby ze sztucznej biżuterii, a Paweł recytował swoje satyryczne teksty.
Całość spotkania była prezentacją dotychczasowego dorobku członków i sympatyków SAP O/BB,
które prowadził Ryszard Grajek z Czechowic-Dziedzic (poeta, promotor poezji i poetów, organizator
międzynarodowego Festiwalu Poezji Słowiańskiej).
Całość spotkania uprzyjemniały Julia Markiel przygrywając na harmonii guzikowej oraz Laura Polaszek
na pianinie elektrycznym. 30 osób - członkowie, goście przyjezdni oraz miejscowi z Pisarzowic, śpiewali
kolędy w sympatycznej atmosferze i świątecznym nastroju.
Andrzej Macura podczas recytacji
Wacław Morawski
Panorama Goleszowska – styczeń 2016
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Spotkanie opłatkowe w Goleszowie
W sobotę 12 grudnia 2015 r., w samo południe, w strażnicy
OSP w Goleszowie odbyło się spotkanie wigilijne dla seniorów
z Goleszowa Górnego i Dolnego. Głównymi organizatorami
uroczystości, która zgromadziła blisko 200 osób byli: Ochotnicza Straż Pożarna i Gimnazjum w Goleszowie.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele
władz naszej gminy: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar,
Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki, radni powiatowi: Aleksandra Górniak i Jarosław Bodak oraz radni Goleszowa Górnego i Dolnego: Grażyna Bihun i Dariusz Gazurek.
Obecni byli również sołtysi Goleszowa Dolnego i Górnego:
Karol Alkier i Tomasz Polak oraz księża obu goleszowskich
parafii: z parafii pw. św. Michała Archanioła ksiądz Jarosław
Krutak, a z parafii ewangelicko-augsburskiej księża: Łukasz
Stachelek i Marcin Liberacki oraz diakon Karina Chwastek-Kamieniorz. Gośćmi specjalnymi były Sylwia Cieślar – radna
Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego oraz Aleksandra Trybuś-Cieślar – posłanka na Sejm RP VII kadencji.
O odświętny wystrój sali oraz obsługę całej uroczystości
zadbali członkowie OSP w Goleszowie, pod kierunkiem prezesa OSP Jana Szczuki. Pomagały im absolwentki goleszowskiego gimnazjum i obecna uczennica tej szkoły. Stoły były bogato
zastawione ciasteczkami, owocami i napojami oraz udekorowane kwiatami ufundowanymi przez Danutę Drożdż. Wystrój sali
dopełniała duża, piękna choinka, tradycyjnie już przygotowana
przez Grażynę Bojdę. Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił zespół wokalno-instrumentalny Gimnazjum w Goleszowie pod kierownictwem Aliny Kubaszczyk.
Oficjalne przywitanie poprzedził krótki występ uczniów
Gimnazjum w Goleszowie. Jako pierwszy zaprezentował się
Miłosz Kubaszczyk, który na klarnecie zagrał kolędę „Bóg się
rodzi”. Później kolędę „Radość dziś nastała” zaśpiewał zespół
wokalno-instrumentalny. Po przywitaniu zaproszonych gości,
przedstawieniu organizatorów spotkania świątecznego i pierwszych życzeniach, złożonych przez współprowadząca tę uroczystość Lidię Lankocz, wystąpiły absolwentki goleszowskiego gimnazjum: Anna Mróz z 1 LO w Cieszynie i Karolina Cieślar z 2 LO
w Cieszynie, które zaśpiewały bardzo wzruszającą „Kolędę dla

nieobecnych”. Tę część wigilijki zakończyło przekazanie seniorom przygotowanych przez organizatorów paczek świątecznych.
W dalszej części spotkania opłatkowego życzenia świąteczne
złożyli wójt Krzysztof Glajcar, Sylwia Cieślar, Aleksandra Trybuś-Cieślar oraz ks. Jarosław Krutak. Po obiedzie głos zabrali:
przewodniczący rady Bogusław Konecki, ks. Marcin Liberacki

oraz Adam Krzywoń, który w imieniu wszystkich seniorów podziękował za zorganizowanie uroczystości.
W drugiej części programu artystycznego wystąpiły najpierw
Karolina Cieślar i Anna Mróz, a następnie zespół prowadzony
przez Alinę Kubaszczyk, który wspierał ubiegłoroczny absolwent naszego gimnazjum – Marcin Podżorski. Uczniowie gimnazjum prowadzili również wspólne śpiewanie kolęd.
Przy kawie, herbacie, ciasteczkach i kołaczach była okazja na
powspominanie dawnych czasów i rozmowy towarzyskie. Końcowym akcentem wigilijki było podzielenie się opłatkiem, które
rozpoczął wspólną modlitwą ks. Łukasz Stachelek. To zwykle
najbardziej oczekiwana i najbardziej wzruszająca chwila nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich uczestników spotkania.
Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej oraz serdecznej
atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.
W przygotowanie spotkania wigilijnego zaangażowanych
było wiele osób. Słowa gorącego podziękowania
należą się organizatorom tej uroczystości, którymi byli:
- członkowie OSP Goleszów, z prezesem
Janem Szczuką na czele, którzy zajęli
się przygotowaniem sali i organizacją uroczystości;
- młodzież Gimnazjum w Goleszowie pod kierownictwem Aliny Kubaszczyk, której towarzyszyli absolwenci szkoły;
- sołtys Goleszowa Dolnego Karol Alkier
z żoną Zofią (przygotowali 19 kg drobnych ciasteczek!);
- byli radni Goleszowa Górnego i Dolnego:
Leszek Szlauer i Dariusz Orawiec;
- radna Goleszowa Dolnego Grażyna Bihun;
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Lidia Lankocz;
Karol Krawiec;
Grażyna Bojda;
księży Jarosław Krutak i Łukasz Stachelek;
ubiegłoroczne absolwentki Gimnazjum w Goleszowie;
Magdalena Mróz (obsługa fotograficzna uroczystości).

Serdeczne podziękowania należą się wielu sponsorom, którzy finansowo lub rzeczowo wsparli świąteczne spotkanie. Dzięki
nim wigilijka mogła mieć tak bogatą oprawę.
Sponsorami byli: OSP w Goleszowie, Firma Schuller
Eh’klar Ustroń, Firma ARSON Katowice, Jacek Grelowski GK
FORGE, ESTETIC-LAB Elżbieta Szczuka, Karol Alkier z małżonką Zofią, Tomasz Polak, POLSPRZĘT – Janusz Morawiec,
SIGMA-LI SJ WIEJACHA, Z.R.D. Kazimierz Kubok, Emilia
Gibiec, Apteka „Pod Chełmem”, Ośrodek Zdrowia w Goleszo-

wie, dr Jan Śliwka, Anna i Jerzy Sikorowie, Jolanta i Janusz
Sikorowie, Maria Kubańska-Branny, Maria i Zbigniew Szklorzowie, Lidia i Jacek Lankoczowie, Leszek Szlauer, RKS Goleszów, Grażyna Bojda, Danuta Drożdż, Firma ELPOL Jerzego
Poloka, Firma Donex – Donocik, TROS-EKO, FAMEKS Goleszów, firma „RAJSKIE SMAKI”, radni powiatowi: Aleksandra
Górniak i Jarosław Bodak, radni Goleszowa Górnego i Dolnego: Grażyna Bihun, Elżbieta Duraj, Dorota Branny i Dariusz
Gazurek, Bank Spółdzielczy w Goleszowie, Magdalena i Henryk Mrozowie.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy wzięli
udział w tegorocznym spotkaniu opłatkowym i którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tak udanego przebiegu całej uroczystości.
Henryk Mróz
Fotoreportaż autorstwa Madaleny Mróz na www.goleszow.pl

Spotkanie seniorów w Lesznej Górnej
12 grudnia 2015 r. odbyło się świąteczne spotkanie seniorów w świetlicy gminnej w Lesznej Górnej.
Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu najstarszych mieszkańców sołectwa oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof
Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki, radny Janusz Kożdoń, sołtys wsi Marek Kapustka, przewodnicząca KGW
Janina Wantulok oraz duchowni ks. Mateusz Kierczak i ks. Łukasz Stachelek. Sąsiadów z czeskiej strony reprezentował Kazimierz
Lipka wraz z żoną.
Zaproszeni goście złożyli obecnym życzenia
świąteczne i noworoczne.
Janina Wantulok w swoim przemówieniu oraz
życzeniach uwzględniła receptę dla emerytów.
Oto ona:
1. O każdej porze dnia i roku zawsze uśmiechaj się
seniorze
2. Każdego ranka, gdy tylko wstaniesz, najpierw gimnastyka, potem śniadanie.
3. Niczego nie żałuj, a na dzień dobry żonkę ucałuj.
4. Jeśli ci zdrowiczko w cenie, to już dziś rzuć palenie.
5. Nawet lekarz radzi, że jazda na rowerze nie zawadzi.
6. Powtarzaj zawsze „spoko, człowieku”, a sędziwego
dożyjesz wieku.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci przedstawieniem pt.
„Wdzięczność”, przygotowanym
przez Danutę Plintę, a po nich
wystąpił chór działający przy filiale parafii ewangelickiej w Lesznej Górnej pod kierownictwem
Jolanty Pecold.
Obiad oraz słodki poczęstunek przygotowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Serdeczne podziękowania
dla głównego sponsora – „Kamieniołom” KOS BUD z Lesznej
Górnej oraz miejscowych darczyńców.
Organizatorzy
Panorama Goleszowska – styczeń 2016
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Czas bożonarodzeniowy w goleszowskim gimnazjum
Młodzież naszego gimnazjum od listopada do stycznia czuje
atmosferę bożonarodzeniową, uczestnicząc w wielu różnych działaniach artystycznych i charytatywnych. Nie tylko spotkanie z Mikołajem 7 grudnia czy wigilijki klasowe przed świętami tworzyły ten
wyjątkowy klimat.
Melodie kolęd można było usłyszeć już w listopadzie podczas
prób chóru, klas i Samorządu Uczniowskiego. Zespół wokalno-instrumentalny podzielił się radością Bożego Narodzenia podczas
goleszowskiego spotkania seniorów w OSP Goleszów, z dziećmi
i młodzieżą Domu Dziecka w Międzyświeciu podczas spotkania kolędowego 15 grudnia, podczas gminnego kolędowania przy choince 20
grudnia oraz na koncercie WOŚP w styczniu. Uczniowie wszystkich
klas zaprezentowali przygotowane przez siebie kolędy i pastorałki na
Szkolnym Konkursie Kolęd. Samorząd Uczniowski przygotował tradycyjne kolędowanie i 17 grudnia uczniowie wyruszyli po kolędzie,
odwiedzając Przedszkole Gminne w Goleszowie, SP Goleszów, Urząd
Gminy, Ośrodek Zdrowia, aptekę, GOK oraz redakcję „Panoramy
Goleszowskiej”. Na zakończenie tournee kolędowego młodzież zaśpiewała także w gimnazjum.
18 grudnia gimnazjalni kolędnicy wystąpili podczas gminnego
spotkania duchownych.
Działania artystyczne to także liczne dekoracje przygotowywane
przez naszych uczniów podczas zajęć artystycznych, które stanowiły
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piękne dopełnienie atmosfery świątecznej. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na ręcznie robioną ozdobę świąteczną, w którym
uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami. Artystycznym
dziełem można też nazwać ciasteczka, które upiekli uczniowie jako
drobny upominek bożonarodzeniowy dla pracowników szkoły.
Czas Bożego Narodzenia to też otwieranie swojego serca na potrzeby innych. Nasi uczniowie z radością włączyli się w akcję Centrum
Misji i Ewangelizacji „Prezent pod choinkę” i przygotowali prawie 30
prezentów. Na przełomie listopada i grudnia uczniowie zbierali najdrobniejsze monety w akcji charytatywnej Góra Grosza, która wspiera finansowo działalność domów dziecka. Uczniowie zebrali w tym
roku 17727 monet, co dało kwotę 628,20 zł. Klasy przygotowały także
drobne upominki dla mieszkańców Domu Dziecka w Międzyświeciu,
które im wręczono podczas wspólnego spotkania kolędowego. Należy
także wspomnieć o styczniowym koncercie WOŚP, podczas którego
nasi uczniowie nie tylko występowali, ale także udzielali się w kawiarence i pomagali w organizacji całej akcji.
Intensywny czas, pachnący piernikiem, brzmiący kolędą i świecący blaskiem światełek choinkowych to wyjątkowy czas w roku.
Cieszymy się, że w naszej szkole oprócz rozwijania wiedzy można
corocznie wyczuć atmosferę świąt i zaangażowć się we wszelkie działania z tym związane.
Weronika Glajc
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Rodzinne jasełka w Puńcowie
Trudno wyobrazić sobie okres Świąt Bożego Narodzenia bez tradycyjnych jasełek, spotkań z najbliższymi, kiermaszy i całego tego pozytywnego zgiełku związanego ze świątecznymi przygotowaniami.
Pomimo natłoku pracy i życia w ciągłym biegu udało nam się zorganizować
rodzinną uroczystość.
Przygotowania trwały około miesiąca. Rodzice spotykali się, uczestnicząc
w próbach, a także organizując wspólnie z nauczycielami scenografię oraz poczęstunek. Dzieci pod okiem wychowawczyń ćwiczyły swoje układy taneczne, piosenki i scenki. Starania wszystkich doprowadziły do tego, że 12 grudnia po raz pierwszy w naszym przedszkolu zorganizowane zostały jasełka.
Odwiedzili nas zaproszeni goście: sołtys Stanisław Kukuczka, radny Puńcowa
Leonard Musioł, ks. Tomasz Chudecki i ks. Dariusz Kowala.
Nasze jasełka były wyjątkowe pod wieloma względami. Aktorami były nie tylko
dzieci, ale także rodzice, którzy wspólnie ze swoimi pociechami odgrywali role,
przeżywali towarzyszące temu emocje i cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu.
Ważnym momentem integrującym aktorów i publiczność było wspólne kolędowanie. Nasi goście otrzymali pamiątkowe śpiewniki i paczuszkę sianka na stół wigilijny. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez rodziców i nauczycieli. Był również czas na chwilę rozmowy przy kawie,
herbacie i ciastach upieczonych przez rodziców.
Pragniemy podziękować dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za współpracę i udostępnienie kostiumów dla naszych aktorów. Najprawdopodobniej w przyszłym roku znów, gdy nadejdą świąteczne dni, postaramy się zorganizować rodzinne jasełka. Pewnie nastąpią
zmiany w obsadzie, ale cel będzie ten sam: pokazać dzieciom, widzom i sobie samym, że nie o perfekcję chodzi, ale o osiągnięcie magicznego
efektu, poczucie własnej satysfakcji i sukces na miarę indywidualnych możliwości.
Wszystkim osobom
zaangażowanym
w organizację
uroczystości
pragniemy
podziękować
za współpracę.
Wychowawczynie
z Punktów
Przedszkolnych
w Puńcowie

Świąteczna akcja w SP Goleszów 2015 r.
Już po raz trzynasty dzięki życzliwości i ofiarności wielu osób udało się sprawić przedświąteczną radość trzydziestu uczniom
Szkoły Podstawowej w Goleszowie.
Puzzle, gry edukacyjne, artykuły papiernicze, słodycze, napoje, owoce oraz wędliny podarowane przez sponsorów trafiły do najbardziej potrzebujących.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za zrozumienie i wsparcie naszej świątecznej akcji.
W tym roku byli nimi:
Biuro HIT ze Skoczowa, Państwo Donocik – F.M. Donex, Marek Macura z Wisły, Państwo Hławiczkowie – KARGO,
Państwo Branny – „Hafty Polskie”, Andrzej Mizia – „Miziex”, Marian Lupa – „Brykiet-Pol”, RKS Goleszów, Fameks, Jan
Bielesz – ZPM, Jacek Wręczyński – „Jac-Pol”, PH „Tolex”, RS „Samopomoc”, IGLOKRAK z Bielska-Białej, Ambi.
Dla wszystkich szczere podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Pedagog SP w Goleszowie Alicja Szkutek
Panorama Goleszowska – styczeń 2016
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Spotkanie przy choince
W niedzielę 20 grudnia 2015 r. odbyło się wspólne kolędowanie
na placu koło fontanny w centrum Goleszowa. Rozpoczął Zespół
Pieśni i Tańca „Goleszów” kilkoma pastorałkami przy akompaniamencie kapeli. Kolejnymi wykonawcami były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie oraz gimnazjaliści. Zespół wokalno-instrumentalny wykonał trzy kolędy, a grupa gimnazjalnych kolędników
również zaśpiewała kilka utworów świątecznych.

Miło spotkać się w czasie przedświątecznym, by wsłuchać się
w śpiew kolęd, złożyć życzenia i dzielić się radością ze zbliżających
się świąt.
Redakcja
Fotoreportaż z kolędowania na www.goleszow.pl

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom, którzy odpowiedzieli
na nasze zaproszenie i licznie przybyli
w mroźny niedzielny wieczór, aby wspólnie kolędować przy choince w Goleszowie, a także dzieciom i młodzieży, która
śpiewając kolędy i pastorałki, wprowadziła nas w cudowny i radosny czas Świąt
Bożego Narodzenia.
Szczególnie dziękujemy za pomoc
i zaangażowanie: Wójtowi Gminy Goleszów Krzysztofowi Glajcarowi, Barbarze Romaniuk, Dorocie Wisełce, Alinie
Kubaszczyk, Weronice Glajc, Barbarze
Gacek, Dariuszowi Gołysznemu oraz
Karolowi Krawcowi, a także Piekarni
„Goleszów” za słodki poczęstunek dla
młodych wykonawców.
Radne Grażyna Bihun, Dorota Branny

Spotkanie świąteczno-noworoczne seniorów w Równi
29 grudnia 2015 r. w Domu Ludowym w Goleszowie Równi odbyło
się spotkanie najstarszych mieszkańców sołectwa. Na spotkanie zorganizowane przez sołtysa i Radę Sołecką przybyli: Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław
Konecki oraz radny Karol Lipowczan. Powitania zaproszonych seniorów i gości dokonał sołtys Leszek Staś. Po krótkich przemówieniach
oraz życzeniach na nadchodzący Nowy 2016 Rok w świąteczno-noworoczną atmosferę wprowadzili zebranych członkowie Zespołu Pieśni
i Tańca „Goleszów”, w wykonaniu których usłyszano kolędy oraz znane
wszystkim pieśni ludowe. W dalszej części spotkania podano poczęstunek.
Całe spotkanie odbywało się w miłej atmosferze. Przy lampce
szampana był czas na rozmowy i wspomnienia, które niejednokrotnie
są możliwe tylko przy takiej okazji. Miejmy nadzieję, że w przyszłym
roku spotkamy się ponownie, w miłym i świątecznym nastroju w jeszcze
większym gronie.
Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki sponsorom:
-

Firmie Serwis Silników Diesla – Krzysztof Szklorz,
Firmie EM Auto Serwis – Mateusz Wypich,
Firmie Usługi Kominiarskie Piotr Waszek,
Firmie Instalatorsko-Elektrycznej – Mirosław Lazar,
Firmie Ślusarstwo – Józef Niemiec,
Etno Chata Topolej – Aneta Okupska-Pońc,
Sklepowi spożywczo-przemysłowemu – Irena Wigłasz,
Firmie Handlowo Usługowej – Mariusz Fober,
Zakładowi usługowo-produkcyjnemu wyrobów z drewna „Maxis” – Stanisław Juroszek.
Dziękujemy!
Organizatorzy
Foto Tomasz Lenkiewicz, fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Spotkanie seniorów w Kozakowicach
15 grudnia 2015 r. kolejny raz w remizie OSP Kozakowice odbyło się spotkanie
najstarszych mieszkańców sołectwa. Na
spotkanie zorganizowane przez działające
w sołectwie organizacje społeczne przybyli: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar,
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, ks. bp dr Adrian Korczago
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, Jolanta Warsińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz
Karol Grelowski z Zakładów Kuźniczych GK
FORGE Grelowski. W spotkaniu uczestniczył
sołtys Krzysztof Kohut oraz Przewodnicząca
KGW Anna Czudek.
Powitania zaproszonych seniorów i gości
dokonał prezes OSP Kozakowice Marian Machalica.
Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości przedstawiciele rady sołeckiej
wręczyli ks. Adrianowi Korczago, który jest
mieszkańcem Kozakowic, list gratulacyjny
oraz upominek z okazji wybrania go przez
synod na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Po części oficjalnej był czas na śpiewanie
kolęd, rozmowy i wspomnienia. To dla wielu
jedyna okazja w roku, by spotkać się z innymi seniorami i pogawędzić przy pysznym
poczęstunku i lampce szampana. Seniorzy
otrzymali medale okolicznościowe dzięki
wsparciu sponsorów: firm – GK FORGE
GRELOWSKI oraz ARCOFF Tomasz Rakowski, za co im dziękujemy.
Organizatorzy
Więcej zdjęć na
www.ospkozakowice.pl
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Jubileuszowy „Wieczór kolęd” w Dzięgielowie
Tradycyjnie na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie zaprosiła na uroczysty „Wieczór
kolęd”. Tym razem był on jeszcze bardziej wyjątkowy, gdyż organizowany już po raz dziesiąty. Z tego powodu program został wzbogacony o nowe elementy, dzięki którym udało się podsumować wieloletni dorobek.
Jak co roku wystąpiły dzieci z naszych punktów przedszkolnych
oraz uczniowie szkoły. Zaprezentowały liczne piosenki, układy taneczne, a nawet umiejętność posługiwania się językiem migowym.
Całość dopełnił występ dzieci z kółka teatralnego, który spowodował, iż każdy z naszych gości mógł na chwilę zatrzymać się, oderwać
od zgiełku przedświątecznych zajęć i zadumać nad głębią prezentowanych myśli.
Bardzo ważnym punktem uroczystości był występ naszych absolwentów pod kierunkiem Aliny Kubaszczyk, która przez 9 lat współtworzyła „Wieczory kolęd”. Zaprezentowali oni krótki koncert złożony z kilku utworów muzycznych. Z wielką dumą patrzyliśmy na

naszych byłych uczniów, na ich rozwój i prezentowane uzdolnienia. Dla nich był to swego
rodzaju powrót do miejsca, z którego ruszyli w dalszą drogę edukacyjną.
Prezentem dla naszych zaproszonych gości, rodziców, uczniów i przyjaciół był występ
pracowników szkoły. Mimo wielu obaw z naszej strony zaprezentowany repertuar spotkał
się z niezwykle miłym przyjęciem.
rzalna atmo
sfe
ra, spotęgowa
na niezwykłą scenografią, piękne występy
Niepowta
uczniów i absolwentów oraz niespodziewany, pilnie skrywany przez długie tygodnie prób,
minikoncert pracowników spowodowały, iż ten magiczny wieczór na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia naszym zacnym gościom, dzieciom za piękne występy i dostarczone chwile wzruszeń, pracownikom za pozytywną reakcję na złożoną
propozycję wspólnego występu oraz wszystkim zaangażowanym za przygotowanie jubileuszowego „Wieczoru kolęd”.
Dyrektor SP Dzięgielów Katarzyna Bogdał
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Spotkanie Świąteczne w Cisownicy
Trudno sobie przypomnieć, które to z kolei
Spotkanie Świąteczne, gdyż tradycją Szkoły Podstawowej w Cisownicy od wielu lat w pierwszą sobotę
ostatniego miesiąca roku, tym razem 5 grudnia, cała
społeczność szkolna wraz z Radą Rodziców zaprasza
wszystkich na ten szczególny wieczór.
Początki nie były łatwe. Rozwieszenie sieci obniżającej sufit na sali gimnastycznej, nagłośnienie, zbyt
długi program (każda klasa przygotowywała krótką
scenkę) to tylko niektóre problemy, z którymi się
zmagaliśmy. Mimo naszych potknięć i niedoskonałości, co roku sala gimnastyczna wypełniała się licznymi
gośćmi. Było to dla nas zawsze wielkim zachęceniem.
Jednak największą radość sprawia nam obserwowanie tego, w jaki sposób uczniowie wraz z rodzicami
oraz wszyscy pracownicy szkoły angażują się w przygotowanie programu, scenografii, a także słodkiego
bufetu. To niezwykłe, że ciągle są dzieci, które chcą
występować i z takim entuzjazmem śpiewają kolędy.
Niewątpliwie, współpraca z pełnymi zapału uczniami
jest wielką satysfakcją dla każdego nauczyciela.
W tym roku przygotowaliśmy spektakl pt. „Jeden
zero dla Nieba”. Mamy nadzieję, że skłonił on słuchaczy do refleksji nad istotą Świąt Bożego Narodzenia. Wierzymy bowiem, że wypowiedzenie
kilku dobrych słów ma moc usuwania ciemności i czynienia naszego świata piękniejszym.
A o to przecież chodzi!
Już po raz trzeci w trakcie Spotkania Świątecznego rozdaliśmy nagrody rodzinom, które
zostały wyróżnione w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Świąteczny piernik dla Hospicjum”.
Piernikowe ozdoby zostały przekazane osobom
będącym pod opieką Hospicjum Św. Łukasza
w Cieszynie.
Korzystając z okazji, pragniemy podziękować wszystkim, którzy co roku wspierają nas
w przygotowaniach do tej szkolnej imprezy,
a w zczególności firmie Trumpf- Mauxion Chocolates za ofiarowanie czekolad dla wszystkich
dzieci, pani Annie Jakubik za uszycie strojów,
panu dyrektorowi Januszowi Machalicy za wypożyczenie gimnazjalnych wykładzin, które chronią posadzkę sali gimnastycznej, a panu leśniczemu Radosławowi Sikorze wdzięczni
jesteśmy za choinkę, która była magicznym dopełnieniem scenografii.
Sylwia Molin

Zagrali również w Goleszowie
Goleszowska społeczność i tym razem dołączyła do 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W niedzielne popołudnie, 10 stycznia br., w hali sportowej goleszowskiego gimnazjum odbyły się występy artystyczne dzieci
i młodzieży tutejszych szkół. Wolontariusze, tym razem ze Skoczowa, zbierali datki na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów
pediatrycznych i geriatrycznych w całym kraju.
Bogaty repertuar zgromadził publiczność, która corocznie wspiera zbiórkę Jurka Owsiaka. Została też przeprowadzona licytacja
specjalnie upieczonego na tę okazję tortu, a dochody z przygotowanego bufetu ze smakołykami również zasiliły konto WOŚP-u.
Dyrektor gimnazjum Janusz Machalica wraz z dyrektor SP Barbarą Romaniuk zakończyli tę styczniową charytatywną imprezę
słowami: „Będziemy grali zawsze, do końca świata i o jeden dzień dłużej”.
Serdeczne podziękowania dla organizatorów, występujących i darczyńców.
MSF, foto str. 36
Panorama Goleszowska – styczeń 2016
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Konkursowo w gimnazjum
Za nami dwa konkursy świąteczne zorganizowane przez
Samorząd Uczniowski.
Pierwszy z nich, to konkurs na ręcznie robioną ozdobę choinkową. Szkoda, że nie zaangażowali się weń wszyscy uzdolnieni w tym zakresie uczniowie. Dziękujemy tym,
którzy okazali swoje zainteresowanie i zaprezentowali swoje umiejętności.
Wyniki konkursu:
1. miejsce - Beata Białoń z klasy 3c,
2. miejsce - Wiktoria Michałek z klasy 2d,
3. miejsce - Kinga Bohucka z klasy 1b,
wyróżnienie - Martyna Wiśniowska z klasy 1b
Mieliśmy także konkurs kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych. W konkursie zaprezentowała się każda z klas.
Prócz kategorii „klasy”, zaprezentowali się również soliści
i małe zespołu. Wykonawcy byli oceniani przez jury w składzie: Dorota Branny, Barbara Gacek, Małgorzata Szteler-Furmaniuk, Anna Sikora i Alina Kubaszczyk. Ocenie
podlegały umiejętności muzyczne, ale także zaangażowanie
klasy, pomysłowość w aranżacji muzycznej czy artystycznej,
czy dodatkowe elementy np. stroje, ruch. Podjęcie decyzji
przez jury na pewno nie było łatwe, ale udało się wyłonić zwycięzców.
W kategorii klasy:
1. miejsce - klasa 3c,
2. miejsce - klasa 1b,
3. miejsce - klasa 3d,
wyróżnienia - klasa 2c i klasa 2d.
W kategorii soliści i zespoły:
1. miejsce - Aleksandra Stodolska z klasy (3b),
2. miejsce - Kamila Pońc (1b), Marta Pieczyrak i Agnieszka
Zawada (1a),
3. miejsce - Marta Piwowarczyk (1c) i Joanna Zielina (2d),
wyróżnienia: Damian Pilch, Oskar Barwicki i Konrad Profic
(2a).

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej za ufundowanie nagród.
Dziękujemy także paniom: Dorocie Branny, Barbarze Gacek
i Małgorzacie Szteler-Furmaniuk za przyjęcie zaproszenia do
pracy w jury naszego konkursu.
Organizatorzy
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Wigilijka spadochroniarzy
12 grudnia 2015 r. w Goleszowie Równi odbyło się spotkanie opłatkowe spadochroniarzy, które poprowadził prezes Stanisław Kowalik.
Wzięli w nim udział: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar,
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Prezes
XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy z Bielska-Białej Piotr
Dziergas oraz przedstawiciele jednostki wojskowej XVIII Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej. Swoją obecnością zaszczycili nas
również córka znanego pilota - Jana Cholewy z Ustronia – Nelly Tomaszek oraz bratanek lotnika Karola Szturca – Janusz Szturc.
Po części oficjalnej zebrani zjedli wystawną, świąteczną kolację i podzielili się opłatkiem.
Pod przystrojoną choinką znalazły się prezenty. Zebrane upominki, tradycyjnie już zostały przekazane wychowankom Domu Dziecka
w Cieszynie. Podczas spotkania nowym członkom zostały wręczone
legitymacje.
Prezes podziękował za cały rok pracy i złożył najlepsze życzenia noworoczne. Szczególne podziękowania należą się głównemu organizatorowi i inicjatorowi spotkań - Karolowi Lipowczanowi.
MSF
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Spotkanie seniorów w Puńcowie
Szczęścia, co radość daje,
miłości, co niesie pokój,
zdrowia, co rodzi wytrwałość,
wiary, co nadzieję prowadzi,
dni wypełnionych do końca,
nowych wschodów słońca,
i niech więcej takich rzeczy,
Nowy Rok Wam użyczy.
Tradycyjnie, jak co roku, spotkaliśmy się w strażnicy
OSP Puńców, tym razem 9 stycznia 2016 r. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi i naszymi seniorami zasiedliśmy do stołu. Dzięki uprzejmości strażaków najstarsi mieszkańcy wsi
znów mogli się spotkać, porozmawiać i powspominać, zobaczyć dawno niewidzianych znajomych i przyjaciół, miło
spędzić czas.
Było to noworoczne spotkanie dla seniorów zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP
Puńców, Klub Sportowy LKS „Tempo” Puńców oraz Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa. Nad całością czuwał nasz
sołtys Stanisław Kukuczka. Przy suto zastawionych stołach
zasiedli również zaproszeni goście. Władze samorządowe
Gminy Goleszów reprezentowali: wójt Krzysztof Glajcar,
przewodniczący rady Bogusław Konecki, wiceprzewodniczący rady, zarazem radny Rafał Glajcar oraz radny Puńcowa Leonard Musioł. Przybyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Puńcowa:
Andrzeja Lacel, Henryk Nizio i Grzegorz Kopieczek.
Na początku spotkania sceną i sercami wszystkich zebranych zawładnęły przedszkolaki z naszego oddziału
z Puńcowa. Niejednym dziadkom, a nawet pradziadkom ze
wzruszenia zaszkliły się oczy, ich serca przepełniała duma.
Co chwilę na twarzach wszystkich oglądających pojawiał się
uśmiech. W opinii uczestników był to niezapomniany występ i ogromna radość dla nich. Następnie wystąpiła kapela z Goleszowa, prezentując
regionalne pieśni.
Sołtys Stanisław Kukuczka przywitał zebranych, złożył noworoczne życzenia i zaprosił do biesiadowania. Słowem Bożym podzielili się nasi duszpasterze: ks. Tomasz
Chudecki i i ks. Dariusz Kowala. Wszyscy zebrani pochylili głowy nad wspólną modlitwą i błogosławieństwem. To dla niektórych jedyny czas bycia razem, radości ze spotkania w takim gronie. Wzniesiono toast za zdrowie uczestników. Nie zabrakło również
noworocznych życzeń, szczególnie dotyczących zdrowia i pomyślności.
Nie sposób było skosztować wszystkich przygotowanych smakołyków, dlatego organizatorzy zadbali, by słodycze i owoce zabrano do domów. Jak co roku wszyscy czuli
się wspaniale, a uśmiechy seniorów były najlepszym podziękowaniem dla wszystkich,
którzy włożyli wysiłek w przygotowanie tej imprezy dla najstarszych mieszkańców Puńcowa.
Podziękowania za organizację i przeprowadzenie spotkania dla seniorów z Puńcowa
należą się sponsorom:
Meble - Stanisław Małyjurek, Meble - Aleksander Moroszczuk, FAO-FAR Barbara i Janusz Glajcarowie, Tartak - Karol Pietroniec, Helena i Jerzy Pelarowie – Sadownictwo, Grażyna i Wiesław Sikorowie
-Sadownictwo, Teresa i Rudolf Raindowie - Ogrodnictwo, Bronisława i Jerzy Frydrychowscy - Ogrodnictwo, Usługi Blacharskie - Franciszek Byrtek, Spółdzielnia „Samopomoc” Cieszyn, Firma Rem.Bud. Henryk Nizio, Firma ALDO Puńców, Firma
Rem. Bud. Czesław Dadok, Wiesław Kowalski – Zakład Produkcyjny, Meble BYRTUS, Sklep Agnus - Janina Rożdżyńska, OSP
Puńców, Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa oraz Jackowi Sztefce, dziewczętom i chłopcom obsługującym przybyłych gości,
strażakom i wszystkim, którzy poświęcili swój czas, organizując to spotkanie.
Organizatorzy
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Kołysanki dla Jezusa
6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, w Kościele Rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Goleszowie śpiewano kołysanki dla Jezusa i regionalne pastorałki.
Koncert kolęd rozpoczął parafialny chór „Gloria” pod kierunkiem
Ewy Wigezzi-Skałki, który zaprezentował kilka kołysanek. Zaproszonym gościem w tym roku był zespół regionalny z Jaworzynki „Mała Jetelinka” prowadzony przez Monikę Wałach-Kaczmarzyk, w skład którego
wchodzą dzieci i młodzież. Radość płynąca z ich pastorałek i wierszy recytowanych w gwarze istebniańskiej wywoływały uśmiech na twarzach
słuchaczy. Młodzi ludzie ubogacili nas śpiewem, grą na instrumentach
smyczkowych, a także na unikatowych tradycyjnych instrumentach pasterskich. Najmłodsze dzieci przyszły do naszego kościoła z tradycyjnymi w ich regionie „połaźniczkami” i wypowiedzieli humorystyczne
„winsze”. Fragment jednego z nich warto zaprezentować:
Winszujym Wóm szczynścio, zdrowio na tyn Nowy Rok
Żebyście byli weseli jako w niebie anieli cały rok.
Żeby sie Wóm chowały cieliczki jak w lesie jedliczki,
Byczki jak w lesie buczki,
Łowieczki jak w lesie mróweczki.
Żeby Wóm w studni nie zabrakło wody.
Żeby Wóm krety nie robiły szkody.
Żebyście mieli pełno zboża w stodole, a piniyndzy w komorze.
Aby sie Wóm dziywki pozwydowały, a pachołcy pożynili,

a Mie, małego winszowniczka, na wiesieli zaprosili,
Tak to Boże dej!
Na zakończenie koncertu zespół regionalny razem z chórem „Gloria” zaśpiewał wspólnie kolędę „Oj, maluśki, maluśki, maluśki” oraz kilka kolęd, do których włączyli się także licznie zebrani słuchający. Koncert poprowadził Dariusz Gołyszny.
Monika Wałach-Kaczmarzyk jest laureatką Srebrnej Cieszynianki
w roku 2015. Jej umiłowanie folkloru i śpiewu zrodziło się już w dzieciństwie. Wtedy jako dziesięcioletnia dziewczynka w 1975 roku dołączyła
do dziecięcej grupy folklorystycznej Józefa Brody działającej w Istebnej
Zaolziu, gdzie tańczyła, śpiewała i grała na instrumentach pasterskich
i cymbałach. W latach 1980-1984 była członkinią kapeli „Torka” z Cieszyna. Od roku 1984 do 1986 grała w kapeli „Wałasi” z Istebnej. W 1986
roku wraz z mężem Rafałem założyła rodzinną kapelę „Jetelinka”. Od
roku 1986 zaczęła prowadzić zajęcia regionalne z dziećmi z Jaworzynki.
Pani Monika została wówczas współzałożycielką zespołu regionalnego „Czadeczka”, z którego po dwóch latach wyrosła dziecięca kapela
„Mała Jetelinka”. Koncerty kolęd z kapelą „Jetelinka” odbywają się między innymi w Filharmonii Narodowej w Warszawie czy na Akademii
Muzycznej w Białymstoku. Wykształciła liczne grono młodych muzyków. Wraz z kapelą od siedemnastu lat prowadzi audycje w szkołach na
terenie całej Polski.
Weronika Glajc

Zapraszamy na stronę www.goleszow.pl do śledzenia aktualności, wiadomości i fotoreportaży, w których prezentujemy bieżące informacje z gminy. Natomiast stowarzyszeniom, firmom i innym organizacjom, które organizują na naszym terenie koncerty, bale, pikniki
i inne wydarzenia kulturalne polecamy współredagowanie zakładki "Dadaj swoją imprezę" czyli kalendarz imprez Gminy Goleszów.

Sprostowanie

W artykule „Goleszów w Cieszynie czyli GOK w COK-u”, który ukazał się w grudniowym wydaniu „Panoramy Goleszowskiej” opierając
się na relacji świadka, błędnie zamieściłem datę budowy obiektu Ośrodka Zaopatrzenia Robotniczego (OZR), obecnie Gminny Ośrodek
Kultury w Goleszowie.
Z niektórych źródeł wynika, że został on wybudowany przez Cementownię Goleszów w latach 1954-56 („90 lat Cementowni Goleszów"), natomiast wcześniejsze roczniki „Panoramy Goleszowskiej” podają, że budowa rozpoczęła się w roku 1956 i trwała trzy lata (nr 9
1997 XI - Gustaw Hojdysz „Miniatury historyczne”).
Za nieprecyzyjność przepraszam.
Stachu Malinowski
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Spotkanie noworoczne w Kisielowie
13 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne,
podczas którego mieszkańcy Kisielowa kolędowali
wspólnie z chórem pod batutą Karoliny Polok-Wróbel.
Spotkanie rozpoczął sołtys Kisielowa Karol Szostok, który powitał wszystkich zgromadzonych, w tym
przedstawicieli władz gminy i kościoła.
Następnie życzenie noworoczne złożył Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów Bogusław Konecki oraz proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej w Ogrodzonej ks. Wiesław
Kondziołka, a także wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie ks. Marcin Liberacki. Podczas

miłej, świątecznej atmosfery przełamano się opłatkiem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia
spotkania oraz uczestnikom za przybycie. Składamy również podziękowania
chórowi za piękny koncert kolęd i pastorałek.
Organizatorzy

„Wieczory Chwały”
Już od 9 lat młodzież parafii w Dzięgielowie organizuje w każdą trzecią sobotę miesiąca międzyparafialne spotkanie uwielbiające dla młodzieży „Wieczór Chwały”. Zapraszany jest zawsze
zespół, który prowadzi wspólny śpiew oraz mówca z ważnym
i nurtującym młodzież tematem.
Ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie odbyło się
w kościele „Eben-Ezer” w sobotę, 19 grudnia i miało charakter
świętowania urodzin Jezusa Chrystusa.
We wspólnym uwielbianiu Boga w pieśniach tym razem prowadził nas zespół „Cześć” z parafii w Wiśle Malince. Wszystkich
licznie zebranych (kościół nie mógł pomieścić całej młodzieży)
przywitał student teologii Arkadiusz Raszka, a w modlitwie poprowadził zebranych proboszcz parafii ks. Marek Londzin.
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Lider zespołu, Filip Król, dzielił się z nami swoimi refleksjami,
a słowo-świadectwo wygłosił Dariusz, jeden z członków zespołu.
Oprócz pieśni z najnowszej płyty nie zabrakło starszych, „dzięgielowskich” kawałków oraz tradycyjnych, głębokich i wzruszających kolęd.
Bóg darował nam szczególny sobotni „Wieczór Chwały”,
który, jak to w świąteczny czas, zakończył się rozmowami przy
wigilijnym stole, na którym czekał dla wszystkich barszcz z pasztecikami i pyszne ciasto. Dziękujemy parafii w Dzięgielowie i jej
młodzieży za wspaniały czas i organizację. Do zobaczenia kolejny
raz w Dzięgielowie.
Uczestnik
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Spotkanie z kolędą w tle
Czas wokół Świąt Bożego Narodzenia sprzyja
podniosłemu nastrojowi. Jest to okres, kiedy w wielu
polskich domach, ale także w wielu miejscach całego
świata, grane są i śpiewane kolędy. Tym razem i w kościele pw. św. Marcina w Lesznej Górnej odbył się piękny koncert.
Schola młodzieżowa działająca przy tamtejszej parafii 27 grudnia 2015 r. zadebiutowała swoim pierwszym, dużym występem.
Parafianie od wielu już lat nie mieli możliwości, by
posłuchać w kościele, na żywo, swoich dzieci i wnuków. Przy przychylności nowego proboszcza ks. Mateusza Kierczaka, zaktywizowano osoby, które, jak się
później okazało, posiadają spore wokalno-muzyczne
zdolności, a śpiew staje się powoli ich pasją.
Przygotowań do występu i prowadzenia prób podjęła się Weronika Glajc.
Zaproszeni goście i parafianie zebrali się w niedzielne popołudnie, by posłuchać kolęd w wykonaniu
młodzieży. Był wspólny śpiew i partie solowe. Większość repertuaru stanowiły pastorałki, a do śpiewu tradycyjnych kolęd zachęcono wszystkich wiernych w kościele, akompaniował Przemysław Kłósko.
Artyści podczas koncertu stworzyli niezwykłą atmosferę, która długo pozostaje w pamięci słuchaczy.
Gromkie brawa wypełniły kościół i wynagrodziły
występującym trud przygotowań. Wzruszenie było naprawdę wielkie, dziękujemy!
Mamy nadzieję, że kolędowanie w Lesznej stanie
się już tradycją, więc do zobaczenia za rok!
MSF
foto MZ
Koncert można odsłuchać na stronie internetowej
parafii pod adresem
www.leszna.duszpasterstwa.bielsko.pl

Spotkanie z kolędą 2015 - Leszna Górna

30

Panorama Goleszowska – styczeń 2016

Wieczór Kolęd
Dużą popularnością cieszy się organizowany co roku w naszym zborze „Wieczór kolęd”. Goleszowski kościół ewangelicki 9 stycznia br. wypełniony był prawie po brzegi. Chętni chcieli wysłuchać wszystkich chórów oraz orkiestry naszego zboru. Pod dyr. diakon Kariny Chwastek-Kamieniorz chór dziecięcy zaśpiewał: „Otwórzmy serca”, „Pastuszek”, „Dzisiaj w Betlejem”. Następnie chór
żeński z Lesznej uświetnił wieczór pieśniami: „Przybieżeli do Betlejem”, „W białej ciszy”, po czym dołączył do niego chór z Kozakowic, by wspólnie wykonać
ukraińską kolędę „Radość
dziś nastała”. Sam chór z Kozakowic zaśpiewał jeszcze
blaskiem”
„Promiennym
i „W noc mroźną”.
Wystąpił również Zespół
Pieśni i Tańca „Goleszów”,
prezentując obrzęd kolędowy i śpiewając „Pozwólcie
nam, chrześcijanie”, „Stowej
gibko, pastyrzyczku”, „Anioł
się zwiastuje”, „Witaj, Jezu
ukochany”. Zespół złożył
również życzenia noworoczne.
Następnie wysłuchaliśmy
Chóru Męskiego „Cantus”
w pieśniach: „Brzmią aniołów cudne pienia”, „Pieśń
godowa”, „Przystąpmy do
szopy”, a potem, śpiewającego od organ, zespołu „Hosanna”, który wykonał pieśni:
„Przyszedł bezbronny”, „Królów król”, „Cicha noc”.
Na zakończenie chór mieszany z orkiestrą zaśpiewał: „Hej, w dzień narodzenia”, „Zaśnij, dziecino”, „Aniołowie z niebios” oraz
wiązankę kolęd w opracowaniu Pawła Pustówki.
Występy poszczególnych chórów przeplatane były recytacją wierszy o charakterze bożonarodzeniowym. Orkiestra parafialna pod
dyr. Jean-Claude’a Hauptmanna uraczyła słuchaczy przepięknym utworem „Christmas”.
Ten udany, muzyczny wieczór prowadzili ks. Łukasz Stachelek, ks. Marcin Liberacki oraz diakon Karina Chwastek-Kamieniorz.
Słuchacze z żalem opuszczali kościół. Chciałoby się jeszcze przebywać w tej przepojonej śpiewem i muzyką atmosferze.
Albin Klimczak

Wywiad o rzóndzyniu
Z Henrykiem Nowakiem (ur. 1941), pasjonatem gwary,
emerytem, z zamiłowania ogrodnikiem, który czas młodości
spędził w rodzinnym domu swej matki „u Kuboków” w Cisownicy rozmawia Stanisław Malinowski.
Zaistniał Pan jako propagator gwary. Rozbudza Pan w ludziach świadomość regionalną. Czy gwara może wejść do kultury narodowej?
Nie wiem, czy zaistniałem, jak pan to określił. Przyszłość
pokaże. Było moim marzeniem, aby obudzić w cieszyniakach świadomość swojej przynależności do tradycji i mowy
naszych przodków. Rodziło się to w strasznych bólach, bez
znieczulenia. Bo jak kto powiedział „a”, to na „be” już nie
było ochoty. To dlatego, że zabrakło redaktorów starszej generacji, a dla nowego pokolenia gwara to chińszczyzna. Czy
można wejść do kultury narodowej? Uważam, że gwara jest
kulturą narodową. Ale w swoim środowisku, a nie na zewnątrz. Bo trudne słowa są poza naszym regionem niezro-
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zumiałe. Tłumaczenia każdego słowa odpowiednikiem literackim w nawiasie jest trudne i nie do czytania.
Czy dialekt śląski pozwala nam na wyższy poziom patriotyzmu?
Wyrażenie „dialekt śląski” nie jest dokładne, bo istnieją dialekt cieszyński i górnośląski. Chociaż są w nich słowa pokrewne i podobne. Ale Ślązak z Górnego Śląska nie będzie nigdy
mówił dobrze po cieszyńsku, bo różni nas tembr głosu. My
mówimy miękko, a Górnoślązacy twardo i gardłowo: „buda,
puda”. Jeżeli chodzi o patriotyzm, to samo z siebie wspominanie mowy naszych starzików i stareczek jest lokalnym patriotyzmem.
Naturalną rzeczą jest, że opuszczamy swój dom, idziemy
w świat. W zderzeniu z obcym środowiskiem zatracamy swą
niepowtarzalną indywidualność. Czy jest recepta, aby tego
swoistego kodeksu tradycji nie zatracić, nie zaprzepaścić?
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Miałem to szczęście, że jako dziecko wojny byłem wychowywany między starszymi ludźmi i nasiąkłem tak gwarą, że
potrafię jej używać biegle. Nie muszę szukać w słownikach
słów gwarowych. W szkole na lekcjach zabraniano mówić
i pisać gwarą, natomiast na przerwach i w domu porozumiewaliśmy się naszymi słowami. I na to nie było siły. Gorzej
było z niektórymi słowami polskimi. Utkwił mi w pamięci
taki przykład. Odrabiałem jakieś zadanie z elementarza. Na
rysunku była narysowana waga i worek na tej wadze. Pod
rysunkiem był podpis: Chłopcy ważą mąkę. Zawołałem do
mamy: „Podziwej sie, oni sóm gupcy, przeca mąki sie nie
warzi”. Szkoła, do której chodziłem, to była Szkoła Ćwiczeń
przy Liceum Pedagogicznym. Nauczyła nas momentalnie
przestawiać się z gwary na język literacki. I do dzisiaj potrafię to robić bez większych problemów.
Jak bez emocji interpretować siłę hasła „Jeżech tu stela”?
Osiedlających się na Ziemi Cieszyńskiej śmieszy, a nawet rozdrażnia taka postawa tubylców.
Śmieszy i rozdrażnia? Cóż, jest powiedzenie, które mówi,
że jak wejdziesz między wrony, musisz krakać jako one. Na
cieszyńskim mówi się: „Jo je tu stela”. Samo słowo „stela”
nie ma nic wspólnego z byciem skądś. W słowniku takim
słowem określa się wałek osiowy albo jak podczas pierwszej
wojny światowej mężczyzna przywiózł sobie żonę z Francji,
to czasami było jej na imię Stella. Takie imię dawało się krowie albo kozie. A my są „tu stela”. I szlus. Mam taką satysfakcję, że już nawet na konkursach gwarowych jury poprawia
recytatorów: „Nie mów stela, tylko tu stela”.
Na czym polega kompromis kulturowy umożliwiający dobrosąsiedzką koegzystencję?
Hm, ciekawe pytanie. W każdej grupie ludzi musi być kompromis pozwalający na wspólne dogadywanie się i tolerancję.
Miasto czyni nas anonimowymi i ułatwia zachować prywatność. Z tego też powodu na wsi, na dziedzinie, wydaje się być
trudniej sobiepankiem, indywidualistą. Co Pan o tym sądzi?
I znowu te przysłowiowe wrony... Mnie to łatwo przychodzi. Nie staram się być anonimowym. Ludzie mnie znają
i rozpoznają. A nawet dolatują do mnie szepty: „To jest ten,
który mówi gwarą”. Ja się tego nie wstydzę. W domu też tak
mówię. Moje dzieci i wnuki nie mają problemu ze zrozumieniem mnie. Mój wnuk jako dorastający chłopak występował
w konkursach gwarowych z moimi tekstami, z powodzeniem. Mój ojciec opowiadał mi, jak był na wojnie wcielony
do niemieckiego wojska, bez jakiejkolwiek znajomości tego
języka. Koledzy wyśmiewali się z Polaków, z ich mowy. Pułkownik, dowódca, strofował ich i mówił, że ile kto języków
umie, tyle razy jest człowiekiem. A gwara też jest jednym
z tych języków.
Czy mieszkając poza rodzinną wioską, nie odczuwa Pan jakiegoś wewnętrznego rozdarcia?
Dużo widziałem w życiu i zawsze ciągnie mnie do swojego
gniazda. Tu się urodziłem. To są moje najmilsze strony i daj,
Boże, żebym nie musiał ich opuszczać.
Nie da się ukryć, jest Pan popularyzatorem folkloru w regionie. Proszę powiedzieć, na czym polega siła folkloru, tradycji? Jaki to ma sens?

32

Gdy zaczynam publicznie używać gwary, przez głowę przelatuje mi film, w którym widzę starki, ciotki, sąsiadki, których już nie ma. I nieraz mi łza się z oczu potoczy, bo słyszę
ich rozprawianie i rzóndzyni, jakby to było teraz. Jaki to ma
sens?! Ano taki, że drzewo, któremu podetnie się korzenie,
nie ma prawa żyć.
Na pewno z pomocą przychodzą Panu miejscowe ośrodki kultury...
Zaczyna mi Pan zadawać coraz trudniejsze pytania. Nie chcę
tu wymieniać różnych miejsc, do których się zwracałem chyba
już z pięć lat temu. Prosiłem, aby dano nam, takim wariatom
jak ja, trochę miejsca w prasie, żebyśmy mogli powspominać
stare czasy, w gazecie użyć tej naszej mowy. Wszędzie to spalało na panewce. Jak się dorwałem do kilku zdań, to dalszego
ciągu już nie było. Ostatnim miejscem, do którego zapukałem
był Dom Narodowy w Cieszynie, gdzie na próbę udostępniono nam salkę z zaznaczeniem, że to się nie uda. Było miłe
zaskoczenie, kiedy na pierwsze spotkanie przyszło około 30
osób. Trzeba było donosić krzesła z innych sal. Potem były
gratulacje. I tak już odbyło się osiem comiesięcznych spotkań.
Zawsze w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00 lub
z przyczyn organizacyjnych, wyjątkowo o 17.00. Oczywiście,
w Domu Narodowym. Spotkania nie są wykładami o gwarze,
lecz luźną dyskusją. Każdy może zabrać głos. Nikt nikomu nie
powie, że nie na temat, jak nie umie po naszemu. No i najważniejsze: śpiewamy po naszemu. I nie jyny - nie tylko.
Czy liczy Pan na młode pokolenie? Ostatecznie jest w Cieszynie Wydział Etnologii, Animacji Kultury przy Uniwersytecie
Śląskim. Są konkursy gwary dla młodzieży szkolnej.
Z młodzieżą nie ma problemu, bo to leży w gestii nauczycieli i konkursy mają się bardzo dobrze. Wydział Etnologii już
w tym udziału nie bierze. I nie zauważyłem jeszcze nikogo,
kto przyszedł na takie popatrzeć. W etnologii chodzi tylko
o zdobycie wyższego wykształcenia, by był papierek, bo kto
się w gwarze nie urodził, tego z książki ciężko nauczyć.
Na ile spotkania miłośników gwary w Domu Narodowym
spełniają Pana oczekiwania? Czy to jest to, o co Panu w pierwotnych zamierzeniach chodziło?
Nie mnie to oceniać. Klub ma się dobrze. Wiele razy trzeba
przeciągające się spotkania na siłę kończyć. Są członkowie
także z Zaolzia, którym się to podoba. Jestem z tego zadowolony.
No to kiedy sobie porzóndzymy? Czy miłośników gwary obowiązuje jakaś składka, regulamin?
Jakech już prawił, je to dycki w drugi pyndziałek każdego miesiónca w Domu Narodowym w Cieszynie na Rynku
o sztwortej po połedniu, na partyrze. Ni mómy egzaminów.
Nic sie nie płaci. Regulaminu ni ma. Nie musi sie umieć po
naszymu. Każdy może se prziniyś ze sobom jakisi bojki, kiere
napisoł, abo co naszeł kańsi u ciotki w odmaryji i przekozać
sie nimi. A jak mu to pódzie niesporo, żodyn sie z niego nie
bydzie śmioł. Każdy, gdo przidzie ku nóm, dostanie po bombonie. Czakómy na was i pofulomy se do kupy społym. Tak
z Pónbóczkiym!
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Wigilijka Chóru Mieszanego
8 stycznia 2016 r. ewangelicki Chór Mieszany zorganizował wigilijkę. Frekwencja na spotkaniu, chociaż było ono nieco spóźnione z powodu ogromu zajęć w grudniu, była spora.
Po modlitwie, smacznym obiedzie i deserze zostaliśmy
jeszcze poczęstowani oryginalnym sękaczem przez naszego
proboszcza, ks. bpa dra Adriana Korczago i jego żonę. Później rozpoczęła się część artystyczna oraz konkursy wiedzy
biblijnej i ogólnej. W prowadzeniu tej części programu szczególnym kunsztem wyróżnili się dyrygentka chóru Anna Stanieczek, chórzyści Gustaw Broda oraz Tomasz Beczała.
Do kulminacji rozbawienia doszło w czasie rozdawania
wylosowanych upominków przygotowanych wcześniej przez
uczestników. Prezenty te były wielkimi niespodziankami,
w większości o charakterze satyrycznym. Na koniec śpiewaliśmy kolędy i z życzeniami błogosławionego 2016 roku, rozeszliśmy się do swoich domów.
Albin Klimczak

SPORT

Beskidzka 160 na Raty

Już po raz czwarty do Goleszowa zawita jeden z najtrudniejszych
biegów górskich w Polsce - Beskidzka 160 na Raty. Zawody rozegrane zostaną 9 kwietnia, a start i meta zostaną zlokalizowane na ulicy
Krótkiej za budynkiem GOK-u.
Uczestnicy Beskidzkiej 160 mają do wyboru jedną z trzech
tras: 100 km, 50 km oraz 25 km. Organizatorem jest Misyjny Klub
Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” z Dzięgielowa, a z jego ramienia zawody organizują Maria i Artur Kulesza oraz Przemysław Sikora. Całe to wydarzenie będzie trwać już od piątku do niedzieli. W tym czasie do naszej miejscowości zawita wielu uczestników
z całej Polski oraz gości z zagranicy (np. Litwy, Czech, Niemiec).
Spodziewamy się około 500 osób. Liczymy na doping mieszkańców
miejscowości, przez które będzie przebiegać trasa zawodów dla współczesnych
herosów – zawodników startujących w biegu.
Trasa obejmuje górzystą część terenów gminy Goleszów: Dzięgielów, Leszną Górną, Cisownicę oraz Goleszów. Zapraszamy do ciepłego przyjęcia naszych
gości. Więcej informacji można znaleźć na stronie biegu: www.beskidzka160naraty.pl oraz profilu fb: https://www.facebook.com/Beskidzka160NaRaty/
Organizatorzy

Wyrchgóra
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Turniej piłki siatkowej
– zakończenie projektu

12 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie został rozegrany IX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.
W tegorocznej edycji zmierzyły się 4 zespoły składające się wyłącznie z dziewczyn, które reprezentowały: Szkołę Podstawową nr 2 z Cieszyna, Szkołę Podstawową
nr 6 z Cieszyna; Szkołę Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna i Szko-
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Zwycięska drużyna z Dzięgielowa

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 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
gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com
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Tablica zakupiona w ramach projektu
foto Tomasz Lenkiewicz

łę Podstawową z Dzięgielowa.
Łącznie, w zawodach wzięły
udział 34 zawodniczki.
Zwycięzcą turnieju została
drużyna z Dzięgielowa, drugie miejsce zajęły dziewczyny
z SPTE, trzecie z SP 6, a czwarte
z SP 2.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Natalia Urbańczyk
reprezentująca SPTE Cieszyn.
Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i dyplomy, na-

tomiast najlepsza zawodniczka
turnieju okolicznościową statuetkę. Sędziami zawodów byli
Adam Żwak i Tadeusz Chodykin.
Po
zawodach
każdy
z uczestników otrzymał ciepły
posiłek, słodycze i owoce.
Realizacja zadania współfinansowana była ze środków
publicznych Gminy Goleszów.
Organizatorzy
Puchary, foto Tomasz Lenkiewicz
Panorama Goleszowska – styczeń 2016

Chaja&Edith
foto MSF
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