Co słychać w GOKu
str. 5,6

500 wycieczek z kołem
PTTK „Ślimoki” str. 11

Przedszkolaki poznają
swój region str. 15

Złoty medal i powołanie
do kadry narodowej str. 25

„Mali srandziorze" – czytaj str. 17

Mali srandziorze
foto T. Lenkiewicz Czytaj str. 17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje
projekt pozakonkursowy o nazwie „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze
pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie
społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami powiatu
cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.
Skierowany jest dla:
– osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednikiem),
- osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
w tym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze (18-25 lat).
Uczestnikiem projektu może być osoba, który zamieszkuje teren powiatu cieszyńskiego, korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia
w innych działaniach i priorytetach współfinansowanych przez
Unię Europejską.
W ramach projektu organizowane będą:
– kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb rynku pracy,

– szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii,
– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
– staże zawodowe,
– indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, doradca
zawodowy, prawnik),
– wizyty studyjne oraz imprezy integracyjne,
– zajęcia przywracające lub wzmacniające samodzielność i aktywność społeczną,
– zajęcia o charakterze zdrowotnym.
Udział w projekcie nie zapewnia zatrudnienia, ale podwyższa kwalifikacje w każdej dziedzinie życia zawodowego. Dzięki
temu wzrastają szanse na znalezienie pracy.
Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria
proszone są o osobisty kontakt z Biurem Projektu.
Nabór uczestników trwa od listopada 2015 r. do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w projekcie.
Katarzyna Kamińska, GOPS Goleszów
Biuro Projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goleszowie
czynny w dniach: poniedz., wtorek, czwartek w godz. 7:00 - 15:00,
w środę w godz. 7:00 – 16:00, w piątek w godz. 7:00 – 14:00
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 33 479 05 54

„Rodzina 500 plus” – uwaga na oszustów!
Mnożą się przypadki wyłudzenia pieniędzy związane ze startem programu „Rodzina 500 plus. Działanie oszustów polega na
zakładaniu fikcyjnych stron i próbie wyłudzenia pieniędzy za złożenie wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego
jest zawsze darmowy, przypomina resort cyfryzacji.
1 kwietnia ruszył program „Rodzina 500 plus”, niestety, coraz więcej osób próbuje wykorzystać ten fakt do nielegalnego zarobku.
Ministerstwo Cyfryzacji przestrzega przed korzystaniem z nieautoryzowanych stron oferujących pobranie wniosku o przyznanie
świadczenia wychowawczego.
Jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500 plus” są
strony: rodzina500plus.gov.pl, obywatel.gov.pl oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.
Źródło: www.samorzad.lex.pl

Obowiązek oznakowania nieruchomości
Informuje się mieszkańców gminy Goleszów, iż zgodnie
z art.47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) właściciele
nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu tabliczki z nazwą ulicy i numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę umieszcza się również na ogrodzeniu. Winni niewykonania powyższego obowiązku zgodnie z art.
64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) podlegają karze grzywny w wysokości
250 zł lub karze nagany.
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Informuje się także, że na
stronach internetowych www.
goleszow.pl i www.goleszow.
cieszyn.pl/goleszow umieszczona została mapa adresowa
gminy Goleszów umożliwiająca
wyszukiwanie dowolnego adresu ze wskazaniem na mapie. Głównym tłem do mapy adresowej
są: Open Street Map, Google Maps, mapa ewidencyjna (działki
i budynki) oraz ortofotomapa.
Referat Planowania Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów
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Na sesji

Najnowsze uchwa³y, informacje i szczegó³y
znajdziecie Pañstwo na

www.goleszow.bip.net.pl
30 marca br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Goleszów, najważniejsze uchwały dotyczyły:
w zak³adce Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
leszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu
w roku 2016,
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
– niewyrażenia zgody w sprawie wyodrębnienia funduszu so- – przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r.
łeckiego w budżecie gminy na 2017 rok,
oraz za osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania kultury
– ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia
(informacje z uroczystego wręczania w następnym numerze
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Go„Panoramy”).

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin
W związku z możliwymi zatruciami pszczół, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział
w Cieszynie, przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków
ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r., poz. 547).
Należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:
• Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą stosowania, ściśle z podanymi
w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia
człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, przez użytkownika profesjonalnego zobowiązani są do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika kopii
dokumentacji ewidencji wykonanych zabiegów środkami ochrony
roślin.
• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły
szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają
aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
• Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem
naziemnym, m.in.: jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, co
najmniej 20 m od pasiek.

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do
obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą stosowania albo
niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania,
podlega karze grzywny (art. 75 ust. 1, pkt 19 i 20 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz. U. z 2015 r. , poz. 547).
Rolniku!
W celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej:
1. nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów,
2. eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla
pszczół na kwitnących roślinach (w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.
Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula.
Ponadto w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego
pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają
wpuszczone do gniazda lub giną zabite przez pszczoły strażniczki.
Ochrona roślin w sposób niezagrażający pszczołom jest możliwa
i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników.
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych
czynników plonotwórczych.
Kierownik Oddziału w Cieszynie Wiesław Obracaj

Foto T. Lenkiewicz

Bezp³atne szkolenia Nowe Technologie Lokalnie
Nowe Technologie Lokalnie to inicjatywa PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności adresowana do organizacji
nonprofit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu
na ich wielkość czy profil działalności. W sposób szczególny
wspiera organizacje z małych miejscowości. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Mobilni Doradcy to zespół specjalistów bezpłatnie wspierających organizacje pozarządowe i inne działające lokalnie podmioty w korzystaniu z nowych technologii. Będąc Mobilnym Doradcą planuję w najbliższym czasie przeprowadzenie następujących
szkoleń:
• nowe technologie w promocji organizacji,
• nowe technologie w zarządzaniu organizacją,
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• nowe technologie w marketingu organizacji,
• nowe technologie w pozyskiwaniu środków w organizacji.

Dodatkową ofertą jest bezpłatne doradztwo w zakresie:
• pomocy w diagnozie problemów i potrzeb organizacji,
• doradztwa w zakresie tworzenia strategii wykorzystywania technologii,
• pomocy w poszukiwaniu partnerów do projektów związanych z nowymi technologiami.
Chętne organizacje z terenu gminy Goleszów proszone są o kontakt:
Wioletta Matusiak Mobilny Doradca
prezes Fundacji Edukacyjnej Emil
tel. 502337174
Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016

Co s³ychaæ w GOK-u?
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21
Ale to już było…

Pierwsze spotkanie z poezją w GOK-u już za nami!
4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury mieliśmy okazję
zapoznać się z poezją miejscowego poety Stanisława Malinowskiego. Było to pierwsze spotkanie tego typu, które rozpoczęło
cykl spotkań z lokalną poezją. W czerwcowe popołudnie zapraszamy na kolejne spotkanie, szczegóły w majowym wydaniu
„Panoramy”. Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas.
17 kwietnia Damian Holecki wraz z zespołem zagościł
w progach Goleszowskiego Ośrodka Kultury. Wypełniona po
brzegi sala bawiła się znakomicie, a starannie dobrany repertuar
koncertu nagrodzony został gromkimi brawami publiczności.
W ostatni kwietniowy weekend, 23 i 24, odbyła się wystawa
fotograficzna pt. ,,Postrzyżyny”, przedstawiająca historię dorastania, obecnie już znakomitych i znanych w świecie fotografów,
Tomasza Liboski i Michała Solarskiego, pochodzących i wychowujących się w Goleszowie.

Co przed nami?

Zapraszamy do spędzenia majówki razem z nami. W niedzielę
1 maja odbędzie się niezwykły koncert niebanalnego wiedeń-
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skiego trio The Threex! Bilety w cenie 15 zł można nabyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury.
14 maja odbędzie się „Spotkanie z wyspą Reunion”, którego
współorganizatorem jest Liceum
Ogólnokształcące
Towarzystwa
Ewangelickiego. Wystąpi młodzież
z muzyką lat 30-tych. Zapraszamy!
W piątek i sobotę, to jest 3 i 4
czerwca, zapraszamy na Przegląd
Dorobku Kulturalnego Gminy
Goleszów połączony z koncertem
z okazji Dnia Matki. Wystąpią artyści z gminy oraz zaproszeni goście.
„Budząc się rano, pomyśl, jaki to
wspaniały skarb żyć, oddychać i móc
się radować” – Marek Aureliusz

Damian Holecki

Z pozdrowieniami dla Czytelników
Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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DInO Ekspres ju¿ w czerwcu!
Na 12 czerwca planowana jest kolejna, już IX, edycja imprezy
na orientację DInO Ekspres. Przygotowane będą dwie trasy:
- rodzina (około 3 km), przeznaczona dla rodzin i początkujących uczestników,
- główna (około 8 km), bardziej wymagająca, skierowana do osób
radzących sobie z mapą i lubiących rywalizację.
Udział w imprezie na trasie rodzinnej jest bezpłatny, wpisowe
na trasie głównej to 10 zł. Organizatorzy zapewniają mapę, punkty rozstawione w terenie, pomiar czasu. Na
trasie głównej puchary
okolicznościowe
otrzymają pierwsi trzej zawodnicy, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn.
Na trasie rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja, każde dziecko otrzyma okolicznościowy medal. Ilość miejsc ograniczona. Gwarancję udziału w imprezie (otrzymania świadczeń) mają osoby zarejestrowane drogą elektroniczną.
Szukajcie nas na FB
www.facebook.com/DInO-Ekspres-148571945326905/

6

Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016

Bibliomaniacy roku 2015
7 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece w Cieszynie odbyło
się podsumowanie konkursu czytelniczego BIBLIOMANIAK
2015. Z terenu naszej gminy najaktywniejszymi czytelnikami zostali:
Biblioteka w Goleszowie:
Zuzanna Szal (6 lat),
Filip Dziubek (7 lat),
Maja Cichocka (13 lat).

Filia w Cisownicy:
Dominik Witoszek (11 lat),
Oliwia Makarewicz (13 lat).
Filia w Puńcowie:
Hubert Bohucki (6 lat),
Mateusz Młotek (10 lat).
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania bibliotek, a potem
wraz z książką na wyprawę we wspaniały, tajemniczy i niezapomniany świat zapisany na jej kartach.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Goleszowie Alicja Danel-Ozga

Bibliomaniacy 2015 na spotkaniu w Cieszynie
A m n e s t i a

w

b i b l i o t e k a c h !

ZALEGASZ ZE ZWROTEM KSI¥¯EK - ODDAJ KSI¥¯KI BEZ P£ACENIA KARY
Tylko w maju mo¿na oddaæ przetrzymane ksi¹¿ki bez p³acenia kary. Zapraszamy!

„Lustro czasu” – wieczór autorski Andrzeja Macury
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” był organizatorem kolejnego spotkania autorskiego, tym razem dzięgielowianina Andrzeja Tadeusza Macury.
10 marca br. na godz. 17.00 do „Naszego Kącika” oprócz cieszynian zjechali goście z Ustronia, Cisownicy, Goleszowa i Dzięgielowa. Starannie wydana książka „Lustro czasu” ma wielu
autorów. Jest to mariaż sztuki wizualnej ze słowem poetyckim.
Czytelnik balansuje pomiędzy albumem wyniesionym wprost
z wernisażu, a tomikiem poetyckim.
Andrzej Tadeusz Macura tworzący w Dzięgielowie dał się
już poznać w „Jesiennej Podróży” – tomiku wydanym w 2005
roku. Bogactwo kulturalne skojarzeń stawia poetę bardzo wysoko wśród mistrzów wyważonego starannie poetyckiego słowa.
Sprawdzona klasyczność jego wersów prowokuje do zinstrumentalizowania kolejnego wiersza. Uczynił to dotychczas z powodzeniem Mariusz Śniegulski. Piosenkę „Samotność” znają już
amatorzy poezji śpiewanej z niejednego koncertu.
Współautorstwo książki Barbary Kozieł-Gawrońskiej ma
swoistą wymowę. „Lustro czasu” składa się bowiem z obrazów
jakie pozostawiła po sobie światowej sławy artystka. Jednocześnie książka jest dedykowana bezpośrednio jej, nieobecnej już
Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016

wśród nas. Ten właśnie osobliwy pomnik, ku pamięci tłumaczyć
może klimat samej książki. W wierszu „Przecięta chwila” jest ten
ślad przemijania Jakby ktoś wyszedł tylko na chwilę i zaraz miał
wrócić. Zaścielić stygnące ciepło łóżka...
Urodzona w Cieszynie ustronianka obrazuje książkę swoim
duchowym wnętrzem. Zarazem pokazuje skalę swoich technicznych możliwości. Barbara, jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku,
w pełni wykorzystała swój talent. Jej prace: malarstwo, grafiki, collage, assemblage, fotografie, instalacje, witraże i tkaniny – znawcy
zaliczają do surrealizmu. Swoje niekompletne jeszcze „Lustro czasu” zamknęła w 2009 roku.
Postać swej siostry, nieżyjącej już artystki, zaprezentował
Krzysztof Kozieł. Zwrócił on uwagę na rolę podświadomości
w twórczym procesie surrealistów. To przede wszystkim senne
marzenia, perspektywa osobista, autorefleksja bez korekty umysłu, inspiracja naturą.
Andrzej Macura powołał się na swego nieżyjącego już mentora. To właśnie Leon Miękina, nauczyciel, poeta, publicysta, jeden
z inicjatorów powstania Książnicy Cieszyńskiej i Klubu Literackiego „Nadolzie” motywował autora do kontynuowania pracy
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literackiej. Są bowiem przyjaźnie inspirujące, owocujące kolejnym wierszem, wydaną i oczekiwaną książką.
Interesującym był, po autorskiej interpretacji wierszy, kontakt z publicznością. To obecni swoją frekwencją zaświadczyli,
że wielce sobie cenią poetę i wartości, jakie sztuka niesie z sobą.
Nie da się ukryć, że na autorskie spotkania przychodzą i inni
twórcy. To dla nich, jakby na bis, odczytano kolejne wiersze.
Dla Bogdany Zakolskiej z Dzięgielowa „Zapomniane ogrody”
i „Klamkę” dla Teresy Waszut z Cisownicy. Moją uwagę zwrócił
wiersz „Pranie”, którego treść dzieje się w niebie. Odczytuję to
„Pranie” jako lekkość, humor, dobrą kondycję poety.

Z kolei on sam mówi o warsztacie, o swej twórczości, że jest
to esencja nagromadzonych wrażeń, kalejdoskop pejzaży.
Kultura to nieustający proces twórczy. Z niebagatelną więc
propozycją wystąpiła obecna dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, zapraszając publiczność do Goleszowa na
cykliczne spotkania z poezją.
Jestem za czynnym uczestnictwem w tym nieustającym procesie uszlachetniania, ukulturalniania naszego życia. A skoro nas
zapraszają, to mam nadzieję, że niebawem się spotkamy.
Tekst i foto Stanisław Malinowski

Andrzej Macura urodził się w 1949 r. Poeta, prozaik, autor tekstów piosenek. Mieszka i tworzy w Dzięgielowie. Członek Zrzeszenia Autorów Polskich oraz Klubu Literackiego „Nadolzie” przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
W 2005 roku ukazał się zbiór jego wierszy „Jesienna podróż”. Publikuje w prasie i periodykach kulturalnych.
Barbara Kozie³-Gawroñska, ustronianka, studiowała malarstwo na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie i w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od
1986 roku mieszkała w Los Angeles. Obok licznych wystaw w USA jej prace można
było zobaczyć także w Warszawie, Cieszynie i Ustroniu.

Andrzej Macura

Krzysztof Kozie³, brat Barbary Kozie³-Gawroñskiej
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Andrzej Tadeusz Macura, Lustro czasu, Ilustracja Barbara Kozie³-Gawroñska.
Wydawnictwo Poligraf, Ustroñ - Poznañ 2015
Za te wszystkie ogrody
Podziêkuj latu
Za ³¹ki kwiatów,
za marzenia zielone
W kêpy traw wtulone,
Za ścieżek tajemnice
Podsłuchane skrycie.
Za te wszystkie ogrody,
Sady, polne drogi,
Gdzie rzuciły nas losy,
Gdzie czas zasnął bosy.
Dziś go nie budź, nie trzeba,
Bo ogrodów już nie ma.
Niech śni w Cieniu dni tamtych
O pień gruszy oparty.

Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016

Spotkanie autorskie ze Stanis³awem Malinowskim
4 kwietnia br. w salce Gminnego Ośrodka Kultury zebraliśmy się, by poznać bliżej postać poety,
cieszynianina, który weekendowo spędza czas w odziedziczonym domu w Goleszowie. Jak sam mówi
o sobie: chciołby być stela, z Goleszowa, bardzo sobie ceni przynależność terytorialną.
Urodził się w 1954 r., od lat szkolnych interesował się poezją. Jego ojciec urodził się nad Bugiem,
matka zaś pochodzi z okolic Cieszyna, żonę wybrał z Goleszowa.
Czym się zajmuje po pracy? Pisze, to jego pasja. Inspiracją jest wieś, ludzie, relacje. To pobudza
jego wyobraźnię, nabiera wielowątkowości i wtedy myśli przelewa na papier. Już w szkole powstały jego pierwsze fraszki i liryki. Obecnie publikuje
w prasie i antologiach poezji, jest laureatem konkurSZANSA NA PRZETRWANIE
sów poetyckich związanym z grupami poetyckimi:
Stanis³aw Malinowski
Patrzê na świat przez dziurkę od klucza.
„Nadolzie”, „Poeticon”, „Nawias”.
Usiłuję dopasować się.
Jeśli chodzi o prozę, to jego artykuły ukazują się
I przejść tam,
w miesięczniku „Warto” i „Panoramie Goleszowskiej”.
Jest także tłumaczem-amatorem poezji w językach
gdzie spadają choinki,
słowiańskich. To właśnie doświadczenia życiowe najalbo kwiaty dla odwiedzających.
bardziej odbijają się w jego twórczości. Po śmierci
Surowym, patentowym kluczem usiłuję wejść
żony postanowił wydać swój pierwszy prezentowany
i zabrać stąd wszystko,
na wieczorku tomik „Prace domowe”.
co jest miłością,
Podczas kameralnego spotkania mieliśmy możlico tkwi ścieżką we wnętrzu naszego snu.
wość wysłuchania kilkunastu wierszy w wykonaniu
W intymności ciepłego domu prowadzisz mnie.
samego autora oraz jego prozy, którą czytała Grażyna
Micha³ Malinowski
Brachaczek, prowadząca.
W ogrodzie dojrzewają ostatnie zimowe jabłka.
Przerywnikami
były
utwory
muzyczne
w
wykoA ja patrzę na świat przez prawdę diagnoz
naniu syna Michała – gitara i śpiew (kompozycja własna do tekstów ojca Stanisława) oraz
z szansą na przetrwanie.
do muzyki nauczyciela, wokalisty i kompozytora Mariusza Śniegulskiego.
Stanis³aw Józef Malinowski „Prace domowe”
MSF
Wydawnictwo Sorus Poznañ 2016

Uczestnicy spotkania

Konferencja Młodych 2016
12 marca br. odbyła się jubileuszowa X Konferencja Młodych, jak co roku zorganizowana w Domu Narodowym w Cieszynie
przez młodzież naszej parafii. Jej uczestnicy zostali powitani przez ks. bpa Adriana Korczago.
W tym roku wykłady krążyły wokół tematu wybaczenia – hasło główne brzmiało: „WYBACZYĆ BOGU”. Podczas pierwszego
wykładu dr Piotr Lorek mówił o 12 przyczynach cierpienia wśród ludzi wierzących. Pastor Piotr Gąsiorowski poruszał temat osobistych prób przebaczenia, skupiał się przede wszystkim na przykładzie Hioba. W trzecim wykładzie ks. Tymoteusz Bujok mówił o tzw.
„fochu”, zachęcał, by w momencie poczucia emocjonalnego bólu starać się analizować swoje uczucia.
Po przerwie uczestnicy konferencji przenieśli się na koncert Michała Rasska z zespołem do kościoła Na Niwach w Czeskim Cieszynie. Tam krótkim słowem podzielił się pastor Gąsiorowski.
W organizację i obsługę wydarzenia zaangażowanych było wielu młodych ludzi nie tylko z naszej parafii. Wykonali kawał dobrej
roboty! Chwała Panu!
Julia Chwastek
Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016
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1% podatku dla OPP

Nawet najbardziej niezale¿ny cz³owiek na ka¿dym kroku
w swym ¿yciu, jest zale¿ny od drugiego cz³owieka.

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.
Redakcja prosi o kontakt organizacje pożytku publicznego działające na terenie
gminy zainteresowane umieszczeniem darmowej informacji o KRS.
(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
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500 wycieczek z kołem PTTK „ŚLIMOKI”
1 maja 2016 podczas Tradycyjnego Rajdu Turystycznego Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, w Wiśle na Kamiennym
odbędzie się 500 wycieczka (impreza) koła PTTK „ŚLIMOKI”
w Goleszowie. Podczas spotkania turystów z zaprzyjaźnionych kół
i klubów będą również turyści z Republiki Czeskiej.
Na spotkaniu, oprócz tradycyjnego ogniska i pieczenia kiełbasy, odbędzie się wręczenie dyplomów i odznaczeń najbardziej
zasłużonym turystom, w tym z naszego koła, koleżankom: Halinie
Johnsen oraz Joannie Mądry dyplomy zasłużonych dla Oddziału
PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, koledze Ryszardowi Cieślarowi – Honorowej Odznaki PTTK w stopniu brązowym oraz Zenonowi Sobczykowi Honorową Odznakę PTTK w stopniu złotym.
Ostatnie dwa odznaczenia nadane są przez Zarząd Główny PTTK
w Warszawie.
Od 2003 roku z grupki zaledwie kilkunastu turystów koło
przerodziło się w jedno z największych w powiecie cieszyńskim
i liczy obecnie 107 członków. Na początku działalności organizowaliśmy kilkanaście wycieczek górskich rocznie, obecnie liczba
wycieczek w roku przekracza 50 i to w kilku sekcjach. Są to sekcje: górska, krajoznawcza, młodzieżowa, kolarska, motorowa oraz
fotograficzna. Podczas tych pięciuset eskapad zwiedziliśmy różne
zakątki Polski, Czech i Słowacji. Oprócz wycieczek organizujemy
także inne formy imprez o charakterze turystycznym.
Mimo dużej liczby członków borykamy się ze zbyt małą kadrą turystyczną. Mamy obecnie: 1 Przewodnika Terenowego, 3
Przodowników Turystyki Górskiej, 1 Przodownika Turystyki
Kolarskiej oraz Przodownika Turystyki Narciarskiej. Jedna osoba
utraciła wszelkie uprawnienia kadry turystycznej. Obecnie dwóch
członków koła stara się o uzyskanie uprawnień znakarza.

Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016

Nasuwa się pytanie, skąd takie zainteresowanie
turystyką? Myślę, że przyczynił się do tego w miarę atrakcyjny program wycieczek, ale również atrakcyjne warunki ubezpieczenia
NNW, które obejmuje w wysokości jednej składki rocznej obszar
całej Unii Europejskiej.
Ciekawostką jest również to, że choć nasza organizacja turystyczna powstała głównie dla mieszkańców naszej okolicy, obecnie
stanowią oni zaledwie kilkanaście procent uczestników wycieczek.
Z liczby 107 członków, 46 to mieszkańcy naszej gminy. Wśród
członków koła znajdują się osoby zamieszkałe w Cieszynie, Skoczowie, Ustroniu, Istebnej i Koniakowie, Zebrzydowicach a także
z Katowic i Siemianowic Śląskich. Mimo wszystko odczuwamy
coraz większe zainteresowanie naszymi ofertami ze strony mieszkańców.
W bieżącym roku mamy również bogatą ofertę dla każdego.
Wycieczki organizowane są dla członków koła PTTK, ale w ramach miejsc wolnych może w nich uczestniczyć każdy. Szczególnie wycieczki rodzinne takie jak „Dzień Dziecka z Ślimokami”
organizowane są głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach
gminy. W tym roku jedziemy do ostrawskiego ZOO oraz parku
miniatur i piwnicy straszydeł w Ostrawie. Już teraz serdecznie zapraszamy. Wszystkie nasze wycieczki są ubezpieczone i mają za
zadanie w pewnym stopniu ukazanie walorów krajoznawczych.
Corocznie koło promuje również gminę Goleszów na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej: www.pttk-slimoki.cba.pl
oraz na facebook.com/Koło-Pttk-Ślimoki-Goleszów.
Zenon Sobczyk
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Zebranie so³eckie w Godziszowie
11 marca 2016 r. w remizie OSP w Godziszowie odbyło się kolejne zebranie wiejskie. Mimo że na początku sołtys Łukasz Żebrowski
zaznaczył, że jest to jego pierwsze samodzielne zebranie w tej roli, to należy przyznać, że przekroczyło ono kolejne przyjęte dotychczas
standardy.
Obecnością zaszczycili nas wójt gminy Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady Bogusław Konecki, kierownik referatu komunalnego
Lidia Poniatowska oraz dwóch dzielnicowych z Komisariatu Policji w Ustroniu. Dopisała też obecność naszych mieszkańców. Rozpoczęto
od sympatycznej uroczystości, która zaskoczyła nie tylko samego zainteresowanego, ale i wielu spośród obecnych na sali. Rada sołecka
Godziszowa pamiętając, że 11 marca został ogłoszony w kraju Dniem sołtysa, postanowiła wręczyć swojemu jubilatowi wiązankę kwiatów,
dziękując mu jednocześnie za dotychczasową pracę i zachęcając do jej kontynuacji.
Sołtys Łukasz Żebrowski, przedstawiając zebranym realizację podjętych zadań na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim oraz tego wszystkiego, co miało miejsce w tym okresie przy udziale naszych mieszkańców, posłużył się prezentacją multimedialną, co zwiększyło zainteresowanie wśród obecnych osób na zebraniu. Prezentacja objęła informacje na temat tego, co zostało zrealizowane na wsi, ale i tego, czego nie
udało się przeprowadzić. W dalszej części zabrania podjęte zostały uchwały i wnioski związane z planowaniem zadań na rok bieżący. Sołtys
dziękował mieszkańcom, dzieciom i dorosłym za ich zaangażowanie podczas reprezentowania sołectwa Godziszów na różnego rodzaju
uroczystościach i imprezach na terenie
naszej gminy oraz w czasie Olimpiady
Gmin Partnerskich, która miała miejsce
w Wędryni w Republice Czeskiej.
Nie zapomniał też o dużym zaangażowaniu w przeprowadzeniu tych uroczystości tutejszych strażaków i Koła
Gospodyń Wiejskich. Złożył słowa podziękowania na ręce Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara i Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów Bogusława
Koneckiego oraz dla całej rady za pomoc
przy realizacji kilku kluczowych przedsięwzięć w sołectwie.
Kazimierz Wisełka

Kwiaty dla £ukasza ¯ebrowskiego
z okazji Dnia so³tysa
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„Daj W³os!”
Obecnie w Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo wysoka. W odpowiedzi
na tę sytuację ruszyła akcja „Daj Włos!”. Każdy, kto chce obciąć włosy, może to
zrobić w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. Angażujemy do współpracy
zakłady fryzjerskie, które ścinają włosy w odpowiedni sposób, a następnie przekazują je nam.
Dalej wędrują one do perukarni Rokoko, która robi doskonałe, wygodne i piękne peruki. Te są
przekazywane za darmo kobietom, które walczą z rakiem. Dzięki temu mogą wyglądać znacznie
lepiej i mają więcej siły w drodze do zdrowia.
Chcesz wziąć udział w akcji?
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy ściąć włosy według naszej instrukcji ścinania włosów i przesłać je razem z wypełnionym oświadczeniem na adres fundacji Rak’n’Roll: ul. Bagatela
10/17, 00-585 Warszawa, z dopiskiem „Daj Włos!”.
Lista salonów fryzjerskich, które pomogą ściąć włosy znajduje się na stronie www.raknroll.pl
Najbliżej znajdują się w: Skoczowie (ul. Bielska), Wiśle (ul. Kolejowa), Jastrzębiu-Zdroju (ul. Łowicka i 1 Maja) oraz w Bielsku-Białej (ul. Prusa).
Można także zachęcić swój salon fryzjerski do udziału w tym przedsięwzięciu, wystarczy wypełnić formularz na podanej wyżej stronie internetowej.
Zachorowałeś i nie wiesz, co robić? A może ktoś z Twoich bliskich potrzebuje wsparcia?
Dla wszystkich, którzy zmagają się z chorobą nowotworową, uruchomiliśmy telefon zaufania,
pod który można dzwonić w każdą środę w godzinach od 19.00 do 21.00.
Psycholodzy czekają na Wasze pytania!
W akcji „Daj Włos!” może wziąć udział każdy: mały, duży, on, ona – każdy, kto ma min. 25 cm
włosów do ścięcia i, zmieniając swój wygląd, chce zrobić coś dobrego dla innych. Zapraszamy!
Źródło www.raknroll.pl
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Instrukcja ścInanIa włosów
Minimalna długość włosów, które można przekazać fundacji to 25 cm. włosy należy przed
ścięciem umyć, bez korzystania z odżywki, nie
wolno także pomieszać końca włosów z nasadą.
włosy mogą być farbowane – ważne, aby nie
były zniszczone.
włosy można obciąć w każdym salonie fryzjerskim, ważne jest, by były one ścięte według
poniższych zasad:
1. umyte i wysuszone włosy dzielimy na kilka pasm.
2. każde pasmo pleciemy w warkocz, po czym
wiążemy gumką (najlepiej recepturką) dla bezpieczeństwa w kilku miejscach.
3. warkocze ucinamy około 2 cm powyżej
utrzymującej ich gumki (od strony głowy), nie
należy ich wyrównywać.
4. ścięte i dokładnie wysuszone warkocze zawijamy, np. w papier.
5. oznaczamy nasadę włosa, np. wkładamy pod
gumkę karteczkę z napisem "nasada".
6. włosy wysyłamy na adres Fundacji podany
poniżej:
Fundacja rak'n'roll, ul. Bagatela 10/17
00-585 Warszawa
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Sabina Polok najlepsza w eliminacjach powiatowych!
19 marca 2016 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu zostały przeprowadzone
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega pożarom”. W eliminacjach uczestniczyli zwycięzcy poszczególnych grup eliminacji gminnych z powiatu cieszyńskiego.
W turnieju powiatowym reprezentantami gminy Goleszów byli:
- szkoła podstawowa - Aleksandra Machalica OSP Kozakowice,
- szkoła gimnazjalna - Wojciech Makula OSP Bażanowice,
- szkoła ponadgimnazjalna - Sabina Polok OSP Bażanowice.
Po części pisemnej do ścisłego finału zakwalifikowała się Sabina Polok, która po zaciętej walce
w częściach ustnej i praktycznej okazała się najlepsza z finalistów i zdobyła zasłużone pierwsze
miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Sabina reprezentowała powiat cieszyński na eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 23 kwietnia 2016 r.

Dziękuję druhowi Andrzejowi Haratykowi za doskonałe przygotowanie naszej
reprezentantki, jak również wszystkim, którzy dołożyli starań do tych przygotowań.
Ogromne gratulacje dla zwyciężczyni,
a jednocześnie życzenia dalszych sukcesów,
za które będziemy trzymać kciuki!
Zdjęcia z eliminacji można również
zobaczyć w fotogalerii portali OX.PL oraz
Beskidzka 24.
Komendant Gminny ZOSP RP
w Goleszowie druh Marian Machalica

od lewej: dh andrzej Haratyk - opiekun finalistów gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy Pożarniczej Gminy
Goleszów (wcześniej opiekun grupy dzieci z MDP Bażanowice), Prezes Zarządu oddziału Gminnego Związku ochotniczych
straży Pożarnych rP w Goleszowie dh jan szczuka, trójka finalistów eliminacji gminnych: aleksandra Machalica – ze szkoły
podstawowej, reprezentująca osP kozakowice, wojciech Makula - poziom gimnazjum, reprezentujący osP Bażanowice oraz
sabina Polok poziom szkół ponadgimnazjalnych, również reprezentująca osP Bażanowice i rafał Glajcar - Prezes Zarządu
oddziału Powiatowego Związku ochotniczych straży Pożarnych rP

Sprz¹tali Ba¿anowice
W sobotę, 16 kwietnia, z inicjatywy sołtysa Jana Poloka, Stowarzyszenia Miłośników Bażanowic oraz strażaków miejscowej OSP,
na terenie Bażanowic miała miejsce coroczna akcja wspólnego
sprzątania wsi.
Akcja rozpropagowana na plakatach oraz w mediach społecznościowych przyciągnęła grupę około 35 wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas i siły na to, by Bażanowice na wiosnę znowu były
piękne i czyste. Sprzątanie bardzo dzielnie wsparły również dzieci
uczęszczające do szkoły podstawowej w Bażanowicach oraz mło-
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dzież gimnazjalna, w tym członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP.
Efektem wspólnej, kilkugodzinnej i ciężkiej pracy było zebranie
kilkudziesięciu worków śmieci, odnajdywanych głównie w obrębie
przecinających miejscowość dróg, chodników i przydrożnych rowów.
Po zakończonym sprzątaniu na uczestników tej pożytecznej
akcji w ogródku przy remizie OSP czekał przepyszny poczęstunek
w postaci grochówki, kiełbasy z grilla oraz domowych wypieków.
Wszystkim mieszkańcom i sympatykom Bażanowic, którzy
wsparli tę inicjatywę, pomagali w sprzątaniu, ale także w przygotowaniu poczęstunku, składamy serdeczne podziękowania!
Tekst Andrzej Haratyk, foto organizatorzy
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Dzieñ Kobiet w Ba¿anowicach
12 marca br. w sali OSP Bażanowice odbyło się tradycyjne
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Mimo deszczowej pogody udało
nam się spotkać w blisko trzydziestoosobowym gronie. Na początku prezes Koła Gospodyń Wiejskich, Bożena Franek, przywitała przybyłych gości i opowiedziała o pomysłach na ten rok,
m. in. o planowanej w maju wycieczce spływem Dunajca.
Następnie, już przy ciastku, rozpoczęły się rozmowy. Przy
lampce wina czytano różne wiersze i historyjki, było bardzo wesoło. Nie zabrakło również zaproszonych gości. Pojawiły się panie
z Cisownicy z własnymi, starannie wykonanymi rękodziełami.
Atrakcją tego dnia był pokaz carvingu. Z Wisły przyjechała
do nas pani, która zaprezentowała swój talent czyli sztukę rzeźbienia w owocach i warzywach. Pokazała jak łatwo zrobić dekoracje np.
na zimną płytę, między innymi z rzodkiewek powstały kwiatki, z cukinii listki, z melona koszyk, z zielonego ogórka serce, a z cytryny…
mysz. Kolejnym punktem programu był obiad, udko z kurczaka z sałatką jarzynową, czyli same pyszności przygotowane przez nasze
panie. Na zakończenie zrobiłyśmy pamiątkowe, wspólne zdjęcie. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i do zobaczenia w przyszłym roku!
Organizatorzy
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Przedszkolaki poznaj¹ swój region
Przez dwa tygodnie dzieci z Publicznego Przedszkola
w Goleszowie na specjalnych
zajęciach otrzymywały informacje na temat regionu, w którym mieszkają.
Dzięki współpracy z rodzicami i dziadkami zorganizowano w przedszkolu bogato wyposażony w stare ździorba „Kącik
regionalny”, który przybliżył
dzieciom zastosowanie dawnych przedmiotów codziennego użytku takich jak: kołowrotek, maśniczka, drewniane,
bogato zdobione maselniczki,
żelozka z duszą, młynki, dzbanki, ubiory i sprzęty sportowe.
Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania naszej wystawy!

Dzieci wraz z laureatami
Srebrnej Cieszynianki
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Dzieci, poznając swoją krainę, uczyły się pieśniczek i tańców regionalnych. Słuchały bajeczek
znad Olzy, a także humorystycznych opowiastek
pisanych gwarą. Powstały w tym czasie ciekawe prace plastyczne inspirowane spotkaniami
z ciekawymi ludźmi, Lidią Lankocz, znawczynią
stroju cieszyńskiego i skarbnicą wiedzy etnograficznej naszego regionu oraz Jacentym Ignatowiczem - multiinstrumentalistą i uczestnikiem
programu „Mam talent”.
Na zajęciach wykonały herb gminy Goleszów metodą batikową, projektowały kolorowe
żywotki do stroju cieszyńskiego oraz wycinały
koniakowskie serwetki.
Podczas codziennych spacerów odwiedzały
znaczące dla wsi obiekty, które później rysowały,
zaznaczając charakterystyczne szczegóły.
Najciekawszym dniem był jednak czwartek,
11 marca, kiedy to nasi wychowankowie spotkali
się z laureatami Srebrnych Cieszynianek. Zaproszenie przyjęli: Teresa Waszut, Paweł Stanieczek, Lidia Lankocz, Anna
Stanieczek, Adam Krzywoń, Edward Gruszczyk i Witold Pieńkowski.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Halina Szczypior, witając zacnych
gości i przypominając o idei honorowania laurami Cieszynianek zasłużonych obywateli powiatu cieszyńskiego.
Następnie grupa starszaków przedstawiła gościom program
słowno-muzyczny o charakterze regionalno-patriotycznym. Po występie dzieci rozmawiały z gośćmi, którzy zachęcali do rozwijania
swoich zainteresowań i szukania pasji w życiu, by stawało się ono
barwniejsze i bardziej wartościowe.
Na zakończenie dzieci wręczyły gościom wykonane przez siebie
cieszynianki i wyrecytowały wspólnie wiersz Lidii Lankocz „Kóńszczyczek ziymi” życząc, aby ten szczególny czas został w pamięci gości
i aby dobro, którym się dzielą z innymi, wracało do nich w postaci
życzliwości i ludzkiego szacunku.

Przedszkolaki wraz z teresą waszut i wychowawczyniami
oraz otrzymanym z olsztyna prezentem
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek i wspólne rozmowy.
Podsumowaniem poznawanej tematyki była wycieczka autokarowa po gminie Goleszów. Dzieci zwiedziły skansen w Puńcowie,
który powstał z inicjatywy i starania laureata Srebrnej Cieszynianki
Andrzeja Lacela, następnie zobaczyły, gdzie przebiega granica Polski
i Czech w Lesznej Górnej. Później autokar wywiózł przedszkolaki na
górę Chełm. Tam mogły pobawić się na świeżym powietrzu i podziwiać panoramę okolic Goleszowa, a także poznać historię powstania
goleszowskiej Szkoły Szybowcowej.
Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie pozyskali bogatą wiedzę
na temat naszego regionu, jego tradycji i poczuli się dumni ze swojej
małej goleszowskiej ojczyzny.
Wychowawczyni Urszula Juroszek
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Jedna z wykonanych przez dzieci cieszynianek trafiła do prof. dra hab. Andrzeja Farugi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który został uhonorowany laurem Złotej Cieszynianki w 2007 roku. Obecnie jest on prezesem prężnie działającego Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Upominek ten sprawił mu wielką radość, w związku z czym w dowód wdzięczności przysłał
do goleszowskiego przedszkola obrazek przedstawiający Kubusia Puchatka, a pozdrowienia przekazała w jego imieniu Teresa Waszut, która
od lat pielęgnuje kontakty z Olsztynem. Dzięki niej „Panorama Goleszowska” systematycznie dociera do członków koła, by mogli śledzić
wydarzenia w naszym regionie. Miły akcent przedszkolaków ucieszył cieszyniaków mieszkających na Mazurach. Oby nawiązane znajomości
zaowocowały w przyszłości!
MSF

KÓNSZCZYCZEK ZIYMI
Jako baji w Goleszowie ni ma nikaj w świecie
tu Cie aji własno biyda ganc inaczyj gniecie.
Tu najpiekni szumi jedla, kiej nióm trzepie wiater,
śpiywo pieśni nad mogiłóm, w kierej spi bohater.
Tu niewinnóm krwióm przelanóm kwiotki zakwita³y,
a łod bólu i tynsknoty, smreczki posiwiały.
Tak tu słodko śpiywo ptoszek na skraweczku nieba,
nad dojrzałym, złotym łanym najdroższego chleba.
Tu najpiekni wónio trowa, kiej jóm gazda siecze,
jak bochynek brutfanioka, co sie w trómbie piecze.
Tak mi zapod na serduszku tyn kónszczyczek Ziymi,
tu mi dobrze, tuch je dóma i miyndzy swojimi!
Lidia Lankocz
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Konkurs gwarowy „Mali srandziorze” w Dzięgielowie
W piątek 1 kwietnia br. w dzięgielowskim przedszkolu przed publicznością stanęli
miłośnicy gwary cieszyńskiej z wszystkich czterech oddziałów Przedszkola Publicznego
w Goleszowie oraz punktu przedszkolnego w Puńcowie. Do boju „na słowa” przystąpiło
siedemnastu gawędziarzy, którzy wygłaszali prozę lub recytowali wiesze gwarą. Przedszkolaki wystąpiły w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej – dzieci 3 i 4-letnie oraz starszej
5 i 6-letnie. Ich zadaniem było zaprezentowanie umiejętności gwarowych przed publicznością oraz komisją konkursową w składzie: wicedyrektor przedszkola - Magdalena Brudny,
była dyrektor GOK w Goleszowie, laureatka wielu nagród między innymi Srebrnej i Złotej
Cieszynianki, pomysłodawczyni konkursu gwarowego „O Złotóm przeposke”, znawczyni
gwary - Lidia Lankocz, animatorka życia kulturalnego w Cisownicy, prowadząca kółko
gwarowe „ Utropki”, znawczyni gwary - Danuta Brańczyk.
Przedszkolaki popisały się znajomością gwary, opanowały pamięciowo trudne teksty,
przypomniały dawne zwyczaje i zachowania. Dodatkowo zaprezentowały regionalne stroje
i rekwizyty przygotowane przez rodziców i wychowawców.
III miejsce: Zuzanna Jeziorska i Paweł Krzemień (Dzięgielów) oraz
W znacznej większości były to teksty humorystyczne, dzięki
Nina Chwastek i Szymon Jaczkowski (Goleszów)
czemu dobrze bawiła się publiczność i słuchało jury. Zgodnie z ideą
Wyróżnienia: Kornelia Bosek (Cisownica), Przemysław Kubiekonkursu „Mali srandziorze” to dzieci, które żartują, bawią się tekla (Goleszów), Igor Morzywołek (Bażanowice), Antonina Holeksa
stem i nie boją się gwary. Konkurs odbył się w Prima aprilis, co do(Puńców), Anna Duda (Puńców), Jerzy Szarzec (Bażanowice).
dało radości dzieciom.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do reNajlepsi mali srandziorze:
Grupa młodsza: I miejsce: Ewa Gąsiorowska (Cisownica) i Piotr
alizacji konkursu a szczególnie: rodzicom, dzieciom i nauczycielom
oraz pani dyrektor Halinie Szczypior, Bartoszowi Żelaznemu oraz
Plinta (Cisownica)
II miejsce: Filip Podżorski (Puńców)
państwu Annie i Wacławowi Hanzlom.
Wyróżnienie Aleksander Beczała (Bażanowice)
Tekst Anita Sałaciak
Grupa starsza: I miejsce: Paweł Beczała (Bażanowice)
Fotoreportaż autorstwa Tomasza Lenkiewicza na www.goleszow.pl
II miejsce: Laura Szlembarska (Goleszów) i Filip Polok (Cisownica)

Gminny Konkurs Czytelniczy
8 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie po raz
drugi odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Lektury nie są takie złe”. W związku z tym, że rok 2016 został ustanowiony Rokiem
Henryka Sienkiewicza, książki tego autora „W pustyni i w puszczy”
oraz „Janko Muzykant” były bohaterami konkursu. Do czytelniczych
potyczek przystąpiło 16 uczniów z SP Goleszów, SP Cisownica, SP
Bażanowice i SP Dzięgielów.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie
rozwiązywali test ze szczegółowymi pytaniami. W drugim opowiadali wybrane przygody z lektury.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Jolanta Hławiczka - przewodnicząca, członkowie: Anna Dziedzic, Aleksandra Stokłosa, Sylwia Molin, Ewa Płaza.
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Oto wyniki :
I miejsce - Gloria Wałach,
II miejsce - Natalia Jaworek,
III miejsce - Wiktor Brudny i Aleksandra Lachendro.
Wyróżnienia: Justyna Rozmus, Oliwia Kaczmarczyk, Ida Szawara,
Bartosz Lipiński.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy spotkań
z ciekawymi książkami, bo przecież książka to nasz najlepszy przyjaciel i, jak powiedział Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Wielkie podziękowania należą się również nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.
Organizatorzy
Sylwia Macihorska, Ewa Płaza
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Największa wystawa ekslibrisów Józefa Golca w Sopocie
W dniach 2-31 marca 2016 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie została zaprezentowana
wystawa pt.: „Czterysta ekslibrisów Józefa Golca”, która została zaprezentowana. Zorganizowano ją w ramach obchodów 500-lecia polskiego ekslibrisu (w roku 1516 ukazał się pierwszy
polski ekslibris Macieja Drzewickiego) przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.
Józef Golec to postać znana w świecie – Honorowy Obywatel Gminy Goleszów i Miasta Cieszyna oraz Członek Honorowy Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Urodził się
w 1935 r. w Cieszynie, gdzie ukończył Liceum Pedagogiczne.
Szkoła ta była „kwiatem lokalnego humanizmu”. Stąd wyniósł on umiłowanie rodzinnego
Cieszyna, miejscowej gwary, aktywność, przedsiębiorczość i społeczną pasję.
Józef Golec przez blisko pół wieku pracował jako pedagog oraz wychowawca dzieci i młodzieży. Jest człowiekiem o szerokich zainteresowaniach: znawcą sztuki dziecka, turystą, szachistą, esperantystą, harcerzem, kolekcjonerem, badaczem dziejów Cieszyna i Sopotu, przyjacielem Cisownicy, społecznikiem, ekslibristą…
W połowie lat 80-tych XX wieku (kiedy przeszedł na emeryturę) Józef Golec zaczął tworzyć ekslibrisy. Jest twórcą ponad 1300 ekslibrisów, które wykonał społecznie. Jako pierwszy zaczął też projektować ekslibrisy koronkowe, korzystając z pomocy koronczarek (w tym z Cisownicy, Goleszowa i Cieszyna).
Dla samej Cisownicy, jej mieszkańców oraz lokalnych instytucji i organizacji wykonał ponad 100 ekslibrisów,
które między innymi zamieścił w publikacji „Ekslibrisy dla Cisownicy” wydanej w 2004 roku.
Przedstawiona w Dworku Sierakowskich w Sopocie kolekcja 400 ekslibrisów jest największą prezentacją
Józefa Golca. Warto wspomnieć, że wybitni znawcy ekslibrisów zaczęli już w całokształcie dorobku twórczości
ekslibrisów tego autora wyodrębniać cykle tematyczne. Należą do nich między innymi:
- Cieszynalia (w tym zbiory po około 100 znaków jak: Gajdzicana, Goleszoviana, Cisownicana),
- Koronkowe (cykl ponad 100 ekslibrisów powstałych po raz pierwszy w kraju i nieznanych za granicą),
- Sopotiana (znaki związane z Sopotem),
- Judaica (cykl ponad 150 ekslibrisów, poświęcony w większości „In memoriam” nieżyjącym polskim Żydom),
- Esperanckie (ponad 260 ekslibrisów, które były prezentowane m.in. na 94. Światowym Kongresie Esperantystów w 2009 roku),
- Ekslibrisy dla szkół (ponad 120 ekslibrisów dedykowanych szkołom w kraju i za granicą),
- Portretowe (służące zwłaszcza, jako materiał ilustracyjny do opracowanych przez Józefa Golca słowników
biograficznych) i wiele różnych mniejszych cykli (w tym m.in.: marynistyczne, przyrodnicze, historyczne,
muzyczne).
Jak twierdzi sam autor wystawa sopocka ma być ostatnią tak obszerną prezentacją jego ekslibrisów, którą
pragnie wyrazić głęboką wdzięczność i zarazem oddać hołd swojej drugiej ukochanej małej ojczyźnie. Na tej wystawie prezentowano również kilkadziesiąt ekslibrisów z cyklu Goleszoviana, a do wydanego z okazji katalogu
wybrano m. in. kilka ekslibrisów z naszej gminy, w tym ekslibris Pawła Puczka, ekslibris koronkowy Jana Pawła
II wykonany przez Eugenię Larysz, ekslibris Gospodarstwa Agroturystycznego „U Zająca” oraz ekslibrisy Beaty
i Witolda Pieńkowskich. Na przedostatniej stronie katalogu zamieszczono zdjęcie Danuty Simoni (w tle m.in.
portretowy ekslibris koronkowy Jury Gajdzicy) – wybitnej koronczarki z Cieszyna, która wykonała najwięcej
ekslibrisów według projektów Józefa Golca.
Całość eksponowanej kolekcji po wystawie została przekazana jako dar dla KUNSTMUSEUM og Exlibrissamling in Fredrikshavn w Danii wraz z kilkoma oryginalnymi koronkami ekslibrisów.
Witold Pieńkowski

Droga św. Jakuba
Ciekawą prezentację w niedzielę 17 kwietnia br. przedstawił
w czytelni działającej przy parafii rzymsko-katolickiej w Goleszowie cisowniczanin Witold Pieńkowski, który odbył wraz
z żoną wędrówkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, w Hiszpanii. W drogę, którą od XI w. przebywają pielgrzymi
z całego świata, udali się także mieszkańcy naszej gminy.
To było wyzwanie, które wymaga wiele wysiłku, samozaparcia i dobrej kondycji, ale dało satysfakcję i radość, powiedział
przy powitaniu ks. prałat Adam Drożdż. Małżeństwo Pieńkowskich opowiedziało o swoich prywatnych przeżyciach na
tej pielgrzymce, przeplatając je prezentacją setek zdjęć dokumentujących wędrówkę. Historia ta jest opisana w „Kalendarzu
Goleszowskim 2015-2016” dostępnym w wersji elektronicznej
na stronie www.goleszow.pl, zakładka O gminie/ Kalendarz goleszowski.
MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Witold Pieñkowski
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Apel do rozs¹dku i sumienia
Szanowni Państwo! Poprzedni artykuł w PG zakończyłem słowami: „Wszyscy mamy prawo do zdrowego środowiska… Szanujmy
się nawzajem” i niechaj te słowa kontynuuje i ten artykuł, bowiem
zauważyłem, że mój apel dot. zaniechania spalania odpadów z ogrodów i działek do wielu osób nie dotarł. Jeszcze raz przypomnę, że
wszyscy, bez wyjątku, mamy prawo do zdrowego środowiska, czy
to aż tak trudno pojąć? To między innymi przez takie postępowanie
przyczyniamy się do jego niszczenia, a zadaniem nas wszystkich jest
dbanie o nie, bowiem z badań wielu znawców wynika, że jest ono
w coraz gorszym stanie.
A teraz następne zagadnienia, na które pragnę zwrócić uwagę...
Nieużytki zgodnie z przepisami winne być wykaszane, to obowiązek nałożony na właścicieli. Te pozostawione, zarośnięte roślinnością pola stają się swoista pułapką dla wielu zasiedlających je
zwierząt, dlatego że nie jest przestrzegany okres ochronny na wylęgi
czy wykoty. Kiedy te pola były użytkowane, zwierzęta szukały sobie
bezpiecznych miejsc, teraz zarośnięte nieużytki niejako kuszą je, po
czym spotyka je rzeź. Powinno się na to zwrócić uwagę, zaś znawcy
tematu winni określić terminy ochronne.
Zwracajmy uwagę, by nasze psy i koty nie czyniły krzywdy innym zwierzętom czy ptakom. Jeżeli zauważymy na drzewie gniazda,
winniśmy zadbać, by koty nie miały do nich dostępu (są do kupienia specjalne opaski na pień drzewa, można też je wykonać samemu). Warto pamiętać też o tym, że kot, który upolował ptaka, staje
się „ptakojadem” – przestają go praktycznie interesować gryzonie,
na które powinien polować.
Ostatnio zaczyna brakować opadów, więc pozyskuje się deszczówkę do różnych pojemników. Należy pamiętać, że najlepszym
rozwiązaniem jest zbiornik zamknięty z kurkiem wlotowym. Natomiast wszystkie otwarte zbiorniki powinny być nakryte po napełnieniu wody, czy też po pobraniu z niego wody, a to z dwóch powodów:
1) dla bezpieczeństwa
2) aby uniemożliwić komarom składanie jaj.
Po kilku dniach taki odkryty pojemnik zasiedlony jest przez
mnóstwo larw komarów. To samo dotyczy oczek wodnych, w których nie ma rybek. Takie oczka to w sezonie istne wylęgarnie komarów. Oczka wodne zarybione są cenną częścią ogrodu, bowiem
służą jako wodopój dla wielu pożytecznych zwierząt i ptaków.
Pamiętać należy, aby zapewnić im bezpieczne dojście do wody.
Jeżeli w ogrodzie nie mamy oczka wodnego, wówczas należy zadbać, by znalazło się w nim co najmniej jedno poidełko, w którym
woda winna być zmieniona 1 raz w tygodniu.
Opryski ochronne powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami na opakowaniach. Czy są one przestrzegane?
Należy pamiętać, że są to środki szkodliwe, często trujące, dlatego też respektujmy przepisy i zalecenia ich stosowania (pora dnia,
wiatr, okres kwitnienia itp.). To głównie z powodu nieprzestrzegania
wszystkich zaleceń czyni się przyrodzie wiele zła. Dość często można zauważyć wokół opryskanych pól martwe owady, a ile mogło ich
być skażonych? Wiem, że opracowano tzw. środki selektywne, które
nie zabijają pożytecznych owadów, ale też wiadomo, że rozrodczość
wielu z nich zatrważająco spada. Niestety, negatywne skutki są.
Okres wiosenno-letni winien być takim okresem, w którym
mamy się rozkoszować słońcem, zdrowym powietrzem, zdrowymi warzywami i owocami, które, na szczęście, w naszych ogrodach
jeszcze uprawiamy. Czemu piszę „na szczęście”? Zachęcam do przeczytania artykułu w „Dzienniku Zachodnim” dot. jakości warzyw
i owoców, które kupujemy w supermarketach. A czy tak jest, otóż
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nie! są jeszcze takie osoby, dla których ta sprawa jest obojętna i dalej
w tym okresie palą w piecach, aby podgrzewać wodę (wystarczy
dobrze rozglądnąć się wokół z jakiegoś pagórka na nasz rejon).
Wielkimi staraniami i nakładem pracy oraz kosztów został
zgazyfikowany teren prawie całej gminy. Głównie dla wygody,
lecz szczególnie dla poprawy stanu środowiska, bo spaliny to poważny problem. Jednakże wzrost cen gazu spowodował, że wielu
mieszkańców nie stać na pokrycie kosztów i w kotłach grzewczych
zimą spala się różny opał (głównie szkodliwy). Opadające na glebę
spaliny są w wielkim stopniu neutralizowane przez mikroorganizmy glebowe.
Co się dzieje, jeśli spaliny opadają w okresie wegetacyjnym?
Otóż opadają na roślinność okrywającą glebę, i tak opadają na
kwitnące rośliny, które oblatywane są przez pszczoły, których coraz
mniej i inne pożyteczne owady. Opadają na rosnące owoce, warzywa itp., które przeznaczone są do spożycia.
Ktoś powie, że należy je porządnie wymyć przed spożyciem, ale
jak dokładnie umyć maliny, truskawki?! Wyszorować?
Fakt, o którym już wspominałem, czyli wdychanie spalin, jest
szczególnie groźny dla małych dzieci, dlatego jeszcze raz apeluję
do rozsądku i sumienia o zaniechanie tego typu praktyk. Najgorsze jest spalanie w piecach opałem złej jakości. Nie zawsze jest ono
podyktowane względami finansowymi i nie zawsze jest to postępowanie uczciwe.
Zagadnienie ochrony środowiska winno być dla każdego z nas,
bez wyjątku, nadrzędną sprawą, bo jest ono w coraz gorszym stanie. Proszę, by starsze osoby przekazały, bo młodzi tego nie wiedzą,
ale też nie mają okazji zobaczyć, jak dalece zostało ono zniszczone.
Oto przykłady: gdzie się podziały pola pełne pierwiosnków i wielu
innych ziół, które zbierano na zimowe herbatki? Gdzie wieczorne
koncerty żab, jakże nieporównywalnie cicho w stosunku do dawnych koncertów ptaków? A ile gatunków gdzieś znikło? Gdzie roje
pszczół oblatujące kwitnące drzewa czy rośliny polne, gdzie koncerty świerszczy? Można tak wyliczać i wyliczać…
To wszystko wpływało na zachowanie równowagi w przyrodzie,
na ograniczenie ilości szkodników, a także chorób roślin. Skutkiem
jest coraz większa ilość uodpornionych szkodników. Jeśli pójdzie
to w tę stronę, to groźne będzie wyjście do lasu, gdzie obsiądą nas
kleszcze itp. Niestety winą lubimy obciążać innych: przemysł, samoloty, wulkany…
Czy możemy zdobyć się na to, by zobaczyć w tym też swój
udział, by zauważyć swoją winę, może pośrednią? Uczciwie należałoby się przyznać, że mamy. Co chcemy po sobie zostawić? Zostaną
zdjęcia, obrazki w książkach? Ile osób teraz choruje na przeróżnego
rodzaju alergie? Ma na to wpływ również zanieczyszczone środowisko.
Głęboko wierzę w to, że wielu się zreflektuje i zmieni swoje
postępowanie. Cieszy mnie fakt, że poczynione są starania dot.
kanalizacji, cieszy sprawa odbioru odpadów (oby raz na zawsze
zaniechano ich spalania – nawet cząstkowego). Cieszą też i inne
proekologiczne działania.
A na koniec jeszcze dodam, bo może ktoś uznać, że mocno
przesadzam, najtrudniej zobaczyć zmiany, które zachodzą powoli
(...i moiczek przerasta przez asfalt).
Pomimo moich często przykrych słów, życzę Państwu wszystkiego dobrego i takiego świata, w którym będziemy się wzajemnie szanowali.
Adam Krzywoń
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Brama otwarta na tradycje góralskie Beskidu Śląskiego i Bieszczad
Nie po raz pierwszy muzyczna Etno Chata Topolej rozbrzmiewała dźwiękami góralskiej muzyki od rana do wieczora! Tym razem okazją do celebrowania szeroko pojętej tradycji
ziem górskich było I Spotkanie Ludzi Karpat w Goleszowie,
w ramach projektu Brama Karpat, które odbyło się 8 i 9
kwietnia 2016 roku. W zamyśle projekt będzie miał charakter spotkań cyklicznych, poświęconych promowaniu dwóch
kultur w jednym miejscu, czyli góralszczyzny ziem Beskidu
Śląskiego i Żywieckiego oraz szeroko rozumianej Huculszczyzny (region w zachodniej części Ukrainy na obszarze Karpat
Wschodnich). Inicjatorami idei stworzenia symbolicznej Bra-

my Karpat jest Fundacja Made in SCI. Głównymi partnerami są Etno
Chata Topolej z Goleszowa oraz Zajazd pod Caryńską w Ustrzykach
Górnych. Organizatorami i koordynatorami I Spotkania Ludzi Karpat byli: Aneta i Grzegorz Pońc (Etno Chata Topolej), Andrzej Drobik
(Fundacja Made in SCI) oraz Jacek Skórka (Zajazd Pod Caryńską).
Pierwsze, dwudniowe spotkanie było niezwykle bogate i różnorodne pod względem tematyki wykładów, prelekcji oraz toczących się
dyskusji. Uczestnicy podkreślali, że takie zagadnienia jak góralszczyzna, Huculszczyzna, związki między Beskidami, Bieszczadami i Karpatami to tematy, które od lat są w centrum zainteresowania etnologów i antropologów, doczekały się też wielu naukowych opracowań,
a co najważniejsze, stale są żywe i obecne w dyskusjach nad góralszczyzną, rozumianą jako skarbnica tradycji i obyczajów, jak również
zjawisko po części skomercjalizowane i przeniesione w przestrzeń turystyki.
Pierwszy dzień spotkania Ludzi Karpat został poświęcony próbie zdefiniowania, czym właściwie jest góralszczyzna i co sprawia,
że budzi coraz większe zainteresowanie, nie tylko ludoznawców, ale

również laików. Interesujący w tym kontekście okazał się zwłaszcza
wykład doktora Grzegorza Studnickiego z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pod tytułem
„Górale w Beskidzie Śląskim w oczach ludoznawców a atrakcja turystyczna”. Inne spojrzenie na temat ludzi gór i Huculszczyznę przedstawił Józef Michałek ze Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich
podczas wykładu „Górale Karpat Wschodnich” oraz projekcji filmu
„Żywa Watra”. Dzięki temu wystąpieniu słuchacze mieli okazję poznać nie tylko bogatą kulturę huculską w wydaniu codziennym, ale
zwłaszcza obrzędowym na przykładzie zachowania tradycji podczas
przygotowań do huculskiego wesela. Podsumowaniem panelowej części spotkania było wieczorne muzykowanie i biesiadowanie, podczas
którego nie zabrakło tradycyjnych potraw z obu regionów. Wszystkich
uczestników oraz artystów Etno Chata Topolej ugościła potrawami beskidzkimi, a goście z Bieszczad przygotowali niespodziankę w postaci
przysmaków tamtejszej kuchni bojkowskiej.
Drugiego dnia spotkania pod nazwą „Bieszczady w Beskidach” na
scenie Etno Chaty Topolej zaprezentowała się niezwykle uzdolniona
muzycznie młodzież. Podopieczni Fundacji Braci Golec przedstawili
projekt „Etnika Symfonicznie”, a Małgorzata Młynarz z FBG opowiedziała o realizacji przedsięwzięcia, jakim było wydanie albumów strojów ludowych przez FBG. Słuchacze mieli okazję poznać kulisy powstawania albumu Strojów Śląska Cieszyńskiego. Kontynuacją tematu
była prelekcja Lidii Lankocz z Goleszowa poświęcona historii żywotka
na Śląsku Cieszyńskim. O prezentację na żywo strojów regionalnych
zadbał z kolei Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”, który zagrał, zaśpiewał i zatańczył, rozpoczynając w ten sposób muzyczną ucztę. Tego
wieczoru na scenie wystąpiły również dwa zespoły związane z Bieszczadami – „Kapela z przypadku” oraz zespół „Smereko”.
Kontynuacją projektu będzie rekonstrukcja koliby pasterskiej na
Małej Czantorii, wspólne przejście 6 lipca 2016 roku szlaku czerwonego przez ekipy z Ustronia i Bieszczad oraz spotkanie w Krościenku
nad Dunajcem, jak również jesienny festiwal na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Tekst i foto Edyta Molęda

Uczestnicy I Spotkania Ludzi Karpat w Goleszowie
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Jedyny taki wieczór
Na Święta Wielkanocne czekamy cały rok. Czasami jednak tę radość przesłania obawa, czy wszystko uda się tak, jak zaplanowaliśmy.
Myśl ta towarzyszyła mi szczególnie w tym roku, gdy razem z mężem
otrzymaliśmy zaproszenie na Kolację Paschalną organizowaną przez
Parafię Ewangelicką-Augsburską w Dzięgielowie. To wielkie wyróżnienie, któremu towarzyszyło lekkie zakłopotanie i bardzo kobiece
wątpliwości – prawdopodobnie mężowi nawet przez myśl nie przeszło, że nie wiem, co ubrać na taki wieczór...
Czułam radość, ale i skrępowanie, że znajdę się wśród nieznajomych osób. Z czasem wątpliwości ustąpiły, zastąpiło je pragnienie
uczestniczenia w tak niezwykłym wydarzeniu. Po przyjeździe do restauracji „Pod Tułem” w Cisownicy, gdzie organizowana
była kolacja, zobaczyliśmy z radością, że znamy przynajmniej połowę gości.
Zgromadzonych tam w Wielki Poniedziałek, 21
marca, powitał ks. Marek Londzin, proboszcz parafii
w Dzięgielowie, natomiast kolację poprowadził pastor
Kazimierz Barczuk, który przyjechał z Warszawy. Dowiedzieliśmy się, co mnie niezwykle zaciekawiło, że pastor,
będąc chrześcijaninem, dowiedział się o swoim żydowskim pochodzeniu i od tego momentu jego pragnieniem
stało się głoszenie Ewangelii ludziom w Izraelu.
Podczas kolacji pastor Barczuk poruszył kilka niezwykle interesujących kwestii. Już pierwsze pytanie, które padło, było frapujące: czy wyjście Izraelitów z Egiptu
ma związek z Wielkanocą? Przecież oni byli w niewoli,
a teraz mamy wolność. A może jednak coś nas ogranicza
i nie jesteśmy w pełni wolni?
Bardzo dobrze zapamiętałam historię Josepha, który
przyjechał wiele lat temu z Izraela do Polski. W trakcie
pobytu na Mazurach postanowił zwiedzić okolicę. Jednak po pewnym czasie okazało się, że nie potrafi znaleźć
powrotnej drogi. Cóż, sytuacja nie była wesoła, nikogo
nie znał w tym mieście, nie miał dokumentów i nie znał
polskiego. Oczywiście nie zapamiętał też nazwy hotelu.
Jedyną rzeczą, jaką posiadał, był izraelski telefon komórkowy. Dzwonił więc do Izraela, potem rozmowa
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przekierowana została do ambasady tego kraju w Polsce, a dalej do
komisariatu policji na Mazurach. W końcu Joseph został odnaleziony
przez przyjaciół. Może przestraszony, ale bezpieczny wrócił na kwaterę.
Pewnie pomyślicie, że to telefon uratował Josepha. Czy aby na
pewno? A może świadomość, że się zgubił, była początkiem tego, że
inni mogli go odnaleźć? Odkryłam, że Wieczerza Pańska przypomina
nam o naszym duchowym zagubieniu. Gdy sobie to uświadomimy,
Pan Jezus może nas wyzwolić.
Opowieść pastora Barczuka przeplatana była pieśniami hebrajskimi w wykonaniu Marty Cieńciały z zespołem. Zebrani mieli także
okazję do kosztowania specjałów kuchni żydowskiej. To był naprawdę
niezwykły i niezapomniany wieczór.
Halina Gajdzica
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Jak minął rok 2015 w TMZG?
W tym roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej postanowiło podzielić się swoim sprawozdaniem z działalności w 2015 r.
Zebrania Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej odbywają się systematycznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Na spotkaniach obok spraw organizacyjnych oglądamy
zdjęcia i filmy o tematyce ekologicznej – to zimą. Wczesną wiosną
zaś, latem i jesienią Adam Krzywoń, honorowy prezes i założyciel tej
sekcji, udziela wskazówek dotyczących uprawy oraz ochrony roślin.
Na jednym z pierwszych zebrań, 5 lutego, były prezes towarzystwa,
obecnie kustosz filii Muzeum Oświęcimskiego, Paweł Stanieczek zaprosił nas do Izby Pamięci mieszczącej się w piwnicach budynku.
Głównym przedmiotem tego spotkania była prezentacja filmu
oraz książki, powstałych właśnie z inicjatywy Pawła Stanieczka oraz
Gustawa Szepke. Z zainteresowaniem oglądaliśmy tę smutną, ale
prawdziwą historię.
Oto wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku:
- 16 maja udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Afrykarium,
a następnie do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. W drodze
powrotnej zwiedziliśmy Arboretum w Wojsławicach. Pogoda dopisała i udało nam się zobaczyć rozkwit różaneczników,

-

-

-

22 maja wzięliśmy udział w wycieczce „Szlakiem azalii” organizowanej przez bratnią organizację Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie,
11 lipca wyruszyliśmy na wycieczkę „W poszukiwaniu liliowców”,
odwiedzając takie ogrodnictwa jak: Kubiczek w Pisarzowicach,
Kapias w Goczałkowicach, Ogród Śląski w Świerklańcu, Miejski
Ogród Botaniczny w Zabrzu oraz zobaczyliśmy XXV Międzynarodową Wystawę Lilii i Kompozycji Kwiatowych w Rybniku,
19 września, na zakończenie sezonu, zwiedziliśmy dwa przydomowe, dobrze prowadzone ogrody w Cieszynie, Edwarda Bujoka oraz Krystyny Drobek. Przejechaliśmy także trasą „Marszu
śmierci” więźniów przez Iskrzyczyn, składając kwiaty i zapalając
znicz przy pomniku ludobójstwa 1945 r. w Dębowcu. Odwiedziliśmy tam również odrestaurowany Dworek rodziny Habsburgów
oraz tężnię solankową w centrum. Następnie pojechaliśmy do
Parku Roślin w Bąkowie, gdzie dokonaliśmy zakupu roślin,
17 grudnia uroczystą wigilijką zakończyliśmy 2015 rok.
Albin Klimczak

Pamięć wyrażana w kwiatach
Święta Wielkanocne zmobilizowały nas do zadumy i rozważań
nad tematem życia i śmierci. Były też powodem do intensywniejszego
odwiedzania naszych bliskich, będących już po „drugiej stronie”. Tak
się też złożyło, że groby mojej rodziny znajdują się w różnych miejscowościach, więc odwiedziłem kilka cmentarzy.
Wiem, że tendencja honorowania zmarłych kwiatami i zniczami
zanika. Może i można lepiej przeznaczyć te pieniądze, na przykład na
zbożne cele, jednak tradycja i okazywanie pamięci bliskim zmarłym
także są ważne. Przy okazji odwiedzanych grobów zauważyłem, że tak
naprawdę nie jesteśmy aż tak biednym krajem, aby nie uczcić kwiatami czy niewielkim zniczem odwiedziny swoich bliskich, w których
towarzystwie spędziliśmy nieraz kawał czasu. Zresztą kogo nie stać na
zakup, może potrudzić się i samemu wykonać sztuczne lub wyhodować w doniczkach żywe, naturalne kwiaty.
W czasie moich podróży do innych krajów bardzo lubię odwiedzać cmentarze, poznawać kulturę czczenia zmarłych. Kiedy byłem
w Jerozolimie, zwiedziłem żydowskie groby na zboczach Góry Oliwnej. Jest to miejsce, gdzie cena za pochówek była prawdopodobnie najdroższą na świecie, porównywalną do kosztu zakupu willi z basenem
czy ekskluzywnego samochodu. Niezwykle istotna jest także nienaruszalność mogiły. Żydowski grób nie może być ponownie wykorzystany, żadnych ekshumacji, nie istnieje też pojęcie likwidacji cmentarza.
Kiedy cmentarz jest zapełniony, a nie ma możliwości dokupienia ziemi, stosuje się tzw. nasyp. Polega on na nakładaniu grubej warstwy
ziemi na istniejące groby i dokonywania na nich pochówku. Na teren
cmentarza żydowskiego wchodzimy zawsze z nakrytą głową, aby okazać szacunek zmarłym. Mogiły te są miejscem świętym, ale jednocześnie rytualnie nieczystym, stąd przy wyjściu znajduje się studnia i należy dokonać obmycia. Natomiast zwyczaj składania wizyt na grobach
zmarłych jest bardzo odmienny, wręcz można powiedzieć odwrotny
do naszego. Groby żydowskie odwiedza tylko najbliższa rodzina raz
w roku, w dniu rocznicy urodzin zmarłego i kładzie na skromną płytę
nagrobną kamień, przyniesiony z okolic jego zamieszkania.
Muzułmanie chowają zmarłych w grobach podobnie jak my.
Jednak głowy nieboszczyków zawsze muszą być ułożone w kierunku
Mekki, a czoła nagrobków skierowane w tym samym kierunku. Zdarza się, że groby usytuowane są przy domach, czy też w ogródkach
zmarłych. W wielu religiach stosowane jest całopalenie, jednak z należytym pochówkiem na cmentarzach. Buddyzm traktuje spopielenie
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jako okazję do ukazania przemijalności, nietrwałości, ponieważ jest to
tylko zmiana ciała, aby przez reinkarnację odrodzić się w nowym ciele
z doświadczeniami poprzednich istnień.
Dla Hindusów spopielenie ciała na stosie jest powszechną formą
pochówku. Wynika to z przekonania, że ciało jest tylko chwilowym
i pełnym cierpienia miejscem wiecznej duszy. Zwłoki należy spalić,
aby ułatwić duszy wyzwolenie. Niedopalone szczątki lub całe zwłoki
osób, których rodziny nie stać na drogie drewno, zawijane są w białe
płótno i wrzucane do rzeki. W ceremonii całopalenia biorą udział tylko mężczyźni, kobiety znajdują się w niedalekiej odległości.
Stos podpala najstarszy syn zmarłego lub brat. Po drugiej stronie
naszego globu, szczególnie w krajach Ameryki Południowej, mieszkańcy lubią się bawić. Dzień Wszystkich Świętych to odpusty, a na
cmentarzach zabawy. Na grobach rodziny dzielą się obiadami i napojami ze zmarłymi. W Kairze znajduje się „Miasto umarłych”- ewenement na skalę światową. Jest to dzielnica biedoty, która powstała na
dwóch zabytkowych nekropoliach, rozciągających się na przestrzeni
niecałych 7 kilometrów. Ponad 2 miliomy Egipcjan mieszka w grobowcach po najazdach islamskich w 642 roku. Mają tam doprowadzoną z miasta wodę i prąd – oczywiście nielegalnie.
Jednak wróćmy do naszych cmentarzy, tradycji zapalania zniczy
(ogień- symbol wiecznego życia), sprzątania i przystrajania kwiatami
grobów. Cała ta atmosfera, zapach zniczy i kwiatów zmuszają do głębokich refleksji i przemyśleń, wyzwalających uczucie spokoju. Po odwiedzinach wielu mogił obiektywnie stwierdzam, że cmentarze w Goleszowie wprost toną w kwiatach i ozdobach, co pewnie związane jest
bezpośrednio z uczuciami, jakim darzyliśmy naszych bliskich zmarłych.
Albin Klimczak
Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016
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Szachiści walczyli o puchary

Mokate Open XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy
został rozegrany w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie 13 marca 2016 roku. Od miesiąca lista zgłoszeń była
zamknięta, pełna sala, 99 uczestników, wszyscy w napięciu
czekali na start. Turnieje Mokate mają na celu popularyzację
szachów, dlatego kibice również mogą przebywać na sali i bez
ograniczeń degustować proponowaną przez serwis sponsora
kawę, herbatę i czekoladę.
Na dobrą sprawę ten turniej miał dwóch zwycięzców. Arcymistrzowie Zbigniew Pakleza i Bartłomiej Heberla wygrali
po 8 partii, a ze sobą zremisowali. Punktacja pomocnicza, niedoskonała w takich przypadkach, wskazała tego pierwszego
jako zwycięzcę.
Najstarszy zawodnik Alojzy Szyndler był o równe 80 lat
starszy od Wojciecha Tima, najmłodszego uczestnika turnieju.
To dowód na to, że jest to gra międzypokoleniowa.

Po raz kolejny niespodziankę zrobił Michał Cieślar,
członek Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów,
współorganizatora turnieju, najlepszą wśród pań była kadrowiczka, arcymistrzyni Karina Szczepkowska-Horowska (niedawno zdobyła tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski), klasyfikację 60+ wygrał Krystian Hasiński („Kuźnia”
Rybnik), a do 10 lat – Mateusz Myrmus (SSz „Olimpia”
Goleszów).
Internetowy serwis turnieju i pełne wyniki: www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_654/fotoreportaż redaktora
Krzysztofa Marciniuka: www.beskidzka24.pl/cieszyn/artykul,goleszow_grand_prix_rozpoczete,42520.html
Komentarze w stylu „superturniej” i „niepowtarzalny
klimat” motywują do jeszcze lepszej organizacji i jeszcze
ciekawszych pomysłów.
Ostatnio pojechałem więc do Dobrej (Republika Cze-

ska). W końcu XIX wieku istniał tam sklep Jozefa Mokryša, zrobiłem rozpoznanie i jeden z kolejnych turniejów tam właśnie
zostanie rozegrany. Będzie to swoista sentymentalna podróż do
początków tradycji biznesowej rodziny Mokryszów, głównych
fundatorów goleszowskich turniejów.
Serdeczne podziękowania ślę w stronę sponsora, współorganizatorów, uczestników i członków SSz „Olimpia” za pomoc.
Dziękuję za obecność wójtowi Krzysztofowi Glajcarowi reprezentującemu Gminę Goleszów.
W turnieju pomocą sędziowską służyła mi Monika Sitek,
a zdjęcia wykonał Jakub Dudys.
Karol Linert

Nowy zarząd LKS „Olimpia” Goleszów
19 marca odbyło się walne zebranie klubu. Chwilą ciszy
uczczono zmarłego końcem zeszłego roku prezesa klubu śp. Stanisława Dudę. Następnie przeprowadzono wybory zarządu.
Nowym prezesem wybrany został Piotr Waszek.
W skład zarządu weszli jeszcze:
Małgorzata Chraścina – wiceprezes,
Gabriel Niemczyk – wiceprezes,
Paweł Waszek – członek,
Marek Czyż – członek,
Piotr Martynek – członek.
Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016

Komisja rewizyjna LKS „Olimpia” Goleszów to:
Mariola Źlik – przewodnicząca,
Zbigniew Ryś – członek,
Emil Staszewski – członek,

Nowo wybrany prezes podziękował ustępującemu zarządowi za całą dotychczasową pracę, zaangażowanie i zrozumienie
potrzeb, jakie niesie ze sobą praca działacza społecznego. Jednocześnie zwrócił się z apelem do nowo wybranego zarządu
o zaangażowanie, pomysłowość i cierpliwość w sprostaniu nałożonym zadaniom.
MSF
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Kolejne sukcesy szachowe
16 kwietnia zawodnicy Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów
rywalizowali w XIII Turnieju Szachowym o tytuł Mistrza Osiedla „Złote
Łany” w Bielsku-Białej. Miło nam poinformować, że Kamil Podżorski zdobył

od lewej: Mateusz Macura, kamil Podżorski i Beniamin szklorz
1. miejsce w kategorii do 13 lat, a 2. w tej samej kategorii - Mateusz Macura.
2. miejsce wywalczył również Beniamin Szklorz,
który zmagał się w kategorii do lat 18.
17 kwietnia w Katowicach odbył się Weekend
Szachowy w Silesia City Center. W najmłodszej kategorii (do 8 lat) przy szachownicach zasiadło 58 zawodników, którzy rywalizowali przez 7 rund. W tym
gronie bardzo dobrze zaprezentował się Mateusz Macura z Cisownicy, zdobywając ósme miejsce.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Podczas turnieju

Tekst Tomasz Lenkiewicz
Foto archiwum Stowarzyszenia

Szukali ukrytych punktów w Goleszowie
Pomimo padającego deszczu, 10 kwietnia (niedziela) chętnych do zwiedzania goleszowskich zakamarków nie brakowało. O ustalonej godzinie, w restauracji „Corient” na starcie VIII edycji imprezy na orientację DInO Ekspres stanęło blisko 70 osób, w wieku od
1 roku do 61 lat. Najmłodsza uczestniczka pokonywała trasę w wózku.
Osoby z dobrą kondycją i sprawnie posługujące się mapą szukały rozmieszczonych w okolicy 16 punktów, co wiązało się z pokonaniem ok. 10 km. Najszybciej, w rewelacyjnym czasie 45 min. 41 sek., uporał się z tym zadaniem Sebastian Mański.
Rodzice z dziećmi i uczestnicy rozpoczynający swoją przygodę z imprezami na orientację mieli za zadanie odszukać przy pomocy
mapy 7 punktów, co wymagało przespacerowania ok. 3 km.
Po odszukaniu punktów, co szczególnie dla dzieci było prawdziwą przygodą, wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi ponownie zgromadzili się w restauracji „Corient”, żeby z wypiekami na twarzach dzielić się wrażeniami z trasy. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy
medal, a trzem najlepszym kobietom i trzem najlepszych mężczyznom startującym na trasie indywidualnej, wręczono okolicznościowe puchary. Rozjeżdżający się do domów uczestnicy zapewniali, że wezmą udział w następnej, czerwcowej edycji DInO Ekspres.
Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” Dzięgielów

Liga szóstek
W środę, 13 kwietnia rozpoczęła się kolejna edycja Goleszowskiej Ligi Szóstek. Zmagania piłkarskie drużyn sześcioosobowych odbywają się w Goleszowie, na kompleksie sportowo-rekreacyjny „Moje Boisko – Orlik 2012” (ul. Sportowa 2).
Goleszowska Liga Szóstek to największe amatorskie rozgrywki w piłce nożnej prowadzone na terenie powiatu cieszyńskiego. Organizatorem ligi jest Gmina Goleszów, a sędziami animatorzy pracujący na goleszowskim „Orliku”.
W rozgrywkach bierze udział 21 drużyn, które rozegrają ze
sobą jedną pełną rundę systemem „każdy z każdym”. Nie będzie spotkań rewanżowych. Mecze rozgrywane będą w środy
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i czwartki, od kwietnia do października 2016 r. Na sztucznej
murawie zagra ponad 300 piłkarzy.
Drużyny, które rywalizują w Goleszowie to: Texas Hażlach, CDF Cieszyn, FC Kurtis, Nieckarz-Team, Dolina Leśnicy,
FC Cisownica, Kozakowice, Cieszyn, Chrapiące Chrabąszcze,
Megat Ustroń, Diverso, Gold Team, FC Blaszok, Patokalipsa,
4 Korony, Ognio Odporni Ustroń, BeskidzkaPilka.pl, Lutnia Zamarski, Karton-Pak, Budmax, Street Fußball Hermanice.
Z regulaminem i harmonogramem rozgrywek można zapoznać się na www.goleszow.pl/Sport/Goleszowska Liga Szóstek
Zapraszamy do kibicowania zawodnikom.
Tomasz Lenkiewicz
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Złoty medal i powołanie do kadry narodowej
W pierwszej połowie marca mieszkanka Godziszowa - Klaudia Szymańska wywalczyła złoty medal w konkurencji Kumite indywidualne +68
kg podczas XXXVI Mistrzostwach Polski Seniorów w Karate WKF (World
Karate Federation). W całych zawodach wzięło udział 163 zawodników
(z 39 klubów), którzy rywalizowali w kilku kategoriach we wrocławskiej
hali AWF.
Zdobycie pierwszego miejsca w w/w zawodach oraz dotychczasowe
osiągnięcia Klaudii zostały zauważone przez Polski Związek Karate, czego
rezultatem było powołanie jej na zgrupowanie kadry narodowej, które odbyło się w dniach 8-10 kwietnia w Giżycku.
Po zakończonym zgrupowaniu nasza zawodniczka otrzymała od trenera kadry narodowej informację, że będzie reprezentować nasz kraj na majowych mistrzostwach Europy (Francja) i październikowych mistrzostwach
świata (Austria).
Karate WKF jest dyscypliną sportową ubiegającą się o dołączenie do
grona dyscyplin olimpijskich w Tokio 2020. Decyzja w tej kwestii zapadnie
na sesji MKOL podczas tegorocznych igrzysk w Rio de Janeiro.
Tomasz Lenkiewicz, Fot. Shindo

Klaudia Szymañska pierwsza z prawej.
Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów! Redakcja

Zapowiedź skoków
2 maja 2016 r.(poniedziałek) odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży - Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów.
Organizatorem corocznych zawodów jest Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów, a współorganizatorami: Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski,
Polski Związek Narciarski, Śląskie Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Miejsce zawodów to kompleks skoczni narciarskich w Wiśle Centrum.
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących 8 kategoriach:
junior D (rocznik 2004-2003), chłopcy OPEN, dziewczęta
OPEN I – skocznia HS-40

junior E (rocznik 2005-2006), dziewczęta OPEN II – skocznia
HS-20
rocznik 2007-2008, rocznik 2009 i młodsi, dziewczęta 2006
i młodsze – skocznia HS-10
Plan zawodów:
godz. 11.30-13.30 – skoki treningowe;
godz. 13.50 – otwarcie zawodów;
godz. 14.00 – rozpoczęcie konkursu skoków;
godz. 16.30 – ceremonia zakończenia (ogłoszenie wyników,
wręczenie dyplomów, pucharów, nagród).
Serdecznie zapraszamy do kibicowania!
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes LKS „Olimpia” Goleszów Piotr Waszek

Nowy rekordzista
19-20 marca br. odbyły się w Głuchołazach VI Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie. Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy w Goleszowie reprezentował Przemysław Konecki. W za-

wodach uzyskał najlepszy wynik 565/600 pkt i ustanowił rekord Polski w swojej klasie.
Gratulujemy osiągniętego wyniku zawodnikowi - uczniowi I klasy Gimnazjum w Goleszowie oraz jego trenerce Annie Stanieczek.
Redakcja
Foto archiwum klubu

Przemys³aw Konecki

Panorama Goleszowska – kwiecieñ 2016
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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
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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W sobotę, 9 kwietnia, odbyła się kolejna edycja „Beskidzkiej 160 Na Raty”. Pomimo niesprzyjającej aury (deszcz, ślisko, błoto itp.) w zawodach wzięło udział prawie 260
zawodników, którzy przyjechali do Goleszowa z całej Polski m.in. z: Gdyni, Gdańska,
Starogardu Gdańskiego, Lublina, Kielc, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Krosna, czy
Zielonej Góry. Nie zabrakło gości spoza Polski, z Litwy i Czech.
Start i jednocześnie meta biegów górskich zlokalizowane były za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie. Zawodnicy wbiegali m.in. na Jasieniową, Budzin, Czantorię,
Stożek.
O godz. 00.00 do biegu na 100 km wystartowało 7 kobiet i 45 mężczyzn. Bieg ukończyła tylko 1 zawodniczka, natomiast wśród panów linię mety przebiegło 24 zawodników.
O godz. 8.00 wystartowało 14 zawodniczek i 96 zawodników, którzy mieli przed sobą
bieg na dystansie 50 km. Dystans ten pokonało 88 mężczyzn i 13 kobiet.
Godzinę później na linii startu, do biegu na 25 km, stanęło 27 kobiet i 70 mężczyzn –
wszyscy ukończyli zmagania z deszczem, błotem i z własnym zmęczeniem.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach byli:
100 km kobiety
Beata Zielińska – Kraków – wynik 17:54:25,75
100 km mężczyźni
Wojciech Probst – Hażlach - wynik10:52:57,80
50 km kobiety
Adriana Fąfrowicz – Cieszyn - 06:59:17,00
50 km mężczyźni
Krzysztof Studnicki – Ustroń - 04:47:12,10
25 km kobiety
Edyta Rutkowska – Żory - 02:41:35,95
25 km mężczyźni
Ignacy Domiszewski – Ustrzyki Dolne - 01:54:16,80
Dodatkowo nagrodę dla najlepszego zawodnika z naszej gminy zdobył Łukasz Smolik z Lesznej Górnej, który ukończył bieg na 50 km na 21 pozycji. W tej kategorii brano
pod uwagę najdłuższy ukończony dystans.
Ceremonia wręczania nagród odbyła się w klubie „Awatar” w Goleszowie. Najlepszym zawodnikom nagrody wręczali: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i Prezes
MKS-R „Centrum” ks. Grzegorz Giemza. Każdy z nagrodzonych otrzymał m.in. dyplom
- płytkę ceramiczną oraz trofeum wykonane z drewna.
Głównymi koordynatorami biegu byli Maria i Artur Kuleszowie oraz Przemysław Sikora.
Organizatorem zawodów był Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny Centrum z Dzięgielowa oraz Gmina Goleszów. Partnerami byli: Powiat Cieszyński, Miasto Wisła, Jurajska, SPOŁEM Ustroń, Sklep Biegacza z Bielska-Białej, Ceramika Pilch, Nutrend, Wrzos,
Etno Chata, Burger House, Stowarzyszenie WIĘŹ, Stowarzyszenie MOŻNA INACZEJ,
Kolej Linowa Czantoria.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
biegu: wolontariuszom, sponsorom, członkom ochotniczych straży pożarnych z naszej
gminy i policji.
Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
zdjęcia obok str. 27
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Start i meta jednocześnie

Najlepsi zawodnicy na 25 km

Najlepsze zawodniczki na 25 km

Najlepsi zawodnicy na 50 km

Najlepsi zawodnicy na 100 km

Najlepsze zawodniczki na 50 km

Wójt dziękuje zawodnikom
za udział w biegu

Wręczanie nagrody dla najlepszej kobiety na 100 km

Dzień Babci i Dziadka w Równi
Równiańskie dzieci z klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego codziennie pamiętają o swoich kochanych dziadkach, ale raz w roku zapraszają ich na
uroczystą akademię, by zaprezentować przygotowany
przez siebie program artystyczny. W tym roku 5 lutego
przybyli do Domu Ludowego prawie wszyscy zaproszeni dziadkowie.
Z tej okazji pierwszoklasiści oraz przedszkolaki pod
kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowali wierszyki, piosenki i tańce.
Dziadkowie szczególnymi brawami nagrodzili taniec „Marsz Radeckiego”, w którym dzieci wykorzystały instrumenty perkusyjne. Niezwykłych wrażeń dostarczyły nagrania wypowiedzi wnuków na temat, jacy są ich dziadkowie, zrealizowane z ukrycia przez wychowawczynię przedszkolaków panią Monikę. Śmiechu i łez wzruszenia
było wiele! Po części artystycznej goście zaproszeni zostali na pyszny, słodki poczęstunek przy kawie i herbacie, przygotowanym przez mamy
uczniów. Na koniec pociechy obdarowały dziadków własnoręcznie wykonanymi kwiatami.
Po uroczystości odbył się karnawałowy bal przebierańców. Jak zawsze dzieci wystąpiły w pięknych, pomysłowych strojach. Tańce i zabawy prowadziła jedna z mam, pani Edyta, która zachęciła rodziców i dziadków do
wspólnego balowania. Dla wszystkich pociech przygotowano słodki poczęstunek
i napoje. Była również okazja do zrobienia zdjęć w karnawałowych strojach.

Podziękowania Uczniowie klasy pierwszej, przedszkolaki z Równi oraz nauczyciele składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji naszych imprez. Szczególne
podziękowania ślemy dziadkom za ich hojne serca. Dziękujemy również
Hotelowi Gołębiewski w Wiśle za przekazane słodycze.
Tekst Anna Pieszka, foto Edyta Badura
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

