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Tytuł artykułuRozmowy o FASD

11 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Goleszowie od-
była się pierwsza, inauguracyjna 
konferencja organizowana przez 
Fundację „Fascynujący Świat Dziec-
ka” z Goleszowa.

FASD – Spektrum Płodowych Za-
burzeń Alkoholowych – to nieule-
czalny zespół chorobowy, który może 
wystąpić u dzieci, których matki piły 
alkohol w czasie ciąży. 

Konferencja odbyła się pod patro-
natem honorowym starostwa powia-
towego w Cieszynie i gminy Goleszów. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele 
sądów, kuratorów sądowych, policji, 
PCPR-ów, GOPS-ów, MOPS-ów i placó-
wek edukacyjnych z powiatów: cieszyń-
skiego, bielskiego i pszczyńskiego. Jako 
pierwszy przemawiał fundator i prezes 
fundacji Janusz Morawiec, mówiąc: 

Świadomość niektórych pedago-
gów, czy instytucji na temat FASD jest 
po prostu na poziomie minimalnym. 
Próbujemy to zmienić.

Podczas konferencji przedstawia-
no również cele i działania Fundacji 

„Fascynujący Świat Dziecka", która 
została założona pod koniec 2017 r.

Od lipca br., pod skrzydłami fun-
dacji, działa Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna. Pomocy w poradni 
mogą szukać również dzieci cierpiące 
na wiele innych dysfunkcji intelektu-
alnych. 

Brakowało na terenie powia-
tu cieszyńskiego takiego ośrodka,  

w którym wszystko byłoby w jednym 
miejscu. Wiele rodzin zgłasza, że do 
tej pory żadna niepubliczna placów-
ka nie świadczyła pełnego wachlarza 
usług - przyznał Janusz Morawiec.

Honorowym gościem i prelegen-
tem była prof. dr hab. Halina Pawłow-
ska-Jaroń, która reprezentowała Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie.

FAS

11 października w Sali Sejmu 
Śląskiego w Katowicach, podczas 
Forum Sołtysów, odbyło się pod-
sumowanie konkursu „Piękna wieś 
województwa śląskiego” i uroczyste 
wręczenie nagród.

W tegorocznej edycji gmina Go-
leszów wysłała zgłoszenia do konkur-
su w trzech kategoriach: najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi, najlep-
sza strona internetowa sołectwa oraz 
najlepsze przedsięwzięcie populary-
zujące tradycje, obrzędy i zwyczaje.

Komisja powołana przez Zarząd 
Województwa po ocenie zgłoszeń przy-
znała drugie miejsce w kategorii „Naj-
lepsza strona internetowa sołectwa”  
dla: www.dziegielow.org.pl. Strona 
jest administrowana przez członków 
Stowarzyszenia Miłośników Dzięgie-
lowa. Prezentuje ważne wydarzenia  
i informacje dotyczące miejscowości.

Nagrodę odebrali: Jerzy Franek - 
członek zarządu stowarzyszenia, soł-
tys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień 

oraz Wójt Gminy Goleszów Krzysztof 
Glajcar.

Przypomnijmy, że w latach ubie-
głych nasza gmina również zdobyła 
uznanie komisji konkursowej. I tak 
w 2017 roku mieliśmy dwóch laure-
atów: gospodarstwo Justyny i Janusza 
Gajdziców z Cisownicy zdobyło dru-
gie miejsce w swojej kategorii, Izba 
Pamięci Jury Gajdzicy z Cisownicy, 
prowadzona przez rodzeństwo Hen-
rykę i Jerzego Szarzec otrzymała wy-
różnienie w kategorii „Przedsięwzię-
cie popularyzujące tradycje, obrzędy 
i zwyczaje”.

W 2016 roku pierwsze miejsce 
w kategorii „Najpiękniejsza zagro-
da wiejska” należało do Małgorzaty  
i Leonarda Musiołów z Puńcowa.

W 2015 roku trzecie miejsce w tej 
samej kategorii przyznano dla gospo-
darstwa rolnego, którego właścicie-
lami są  Jolanta i Janusz  Sikorowie.  
W tym samym roku w kategorii „Naj-
lepsze przedsięwzięcie populary-

zujące tradycje, obrzędy i zwyczaje 
ludowe” wyróżniono skansen/powo-
zownię z Puńcowa, której właścicie-
lem jest Andrzej Lacel.                            

 IF

Nagroda dla dzięgielowskiej strony internetowej

Jerzy Franek z nagrodą
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Tytuł artykułuJan Sztwiertnia - wyjątkowy goleszowianin

11 listopada to dla Polaków dzień 
szczególny. Narodowe Święto Nie-
podległości. Po 123 latach niewoli 
odzyskaliśmy niepodległość. To data 
symboliczna, odzyskiwanie niepod-
ległości było bowiem procesem 
stopniowym. Jako święto państwo-
we ustanowiono je ustawą z dnia  
23 kwietnia 1937 roku.

Jak co roku ulicami przejdą pocho-
dy, defilady, będą manifestacje, prze-
mówienia, również kontrmanifesta-
cje, przekrzykiwania, kordony policji.

A jak było dawniej, zaraz po od-
zyskaniu niepodległości? Oto jeden 
z wielu sposobów uczczenia pierw-
szych dziesięciu lat niepodległości 
Polski: książka pod tytułem „Księga 
ta to kronika pierwszych dziesięciu lat 
II Rzeczpospolitej”. 

W pierwszych czterech działach 
opisano geografię, historię i ustrój. 
Pokazano odbudowę kraju po woj-
nie, rozwój szkolnictwa i piśmiennic-
twa. Dział piąty to, między innymi, 
zagadnienia związane z ustrojem 
społecznym, Polakami na obczyźnie. 
Szósty traktuje o sprawach gospo-
darczych.

„Wydanie tej książki było potrzebą 
obywatelską, może nawet konieczno-
ścią.  Z upływem pierwszego dziesię-
ciolecia odzyskanej niepodległości 
należało zrobić narodowy rachunek 

sumienia; zestawić cenę krwi przela-
nej i rezultaty dokonanej pracy – zbi-
lansować dorobek wielkiego okresu”.

To pierwsze słowa redakcji dzien-
nikarzy opiniotwórczego wówczas 
„Ilustrowanego Kuryera Codzienne-
go”, „Światowida” i „Na szerokim 
świecie” w zamieszczonej w księdze 
przedmowie.

Dlaczego o niej piszę? Przeglą-
dając setki stron, tysiące zdjęć i fo-
tografii, szukałem czegoś lub kogoś  
z naszego terenu, a najlepiej z rodzin-
nego Goleszowa. Jakże byłem dumny, 
gdy na stronie 999 w dziale VI pod 
tytułem „Gospodarka Narodowa, 
Rolnictwo”, znalazłem zdjęcie Jana 
Sztwiertni (pomógł mi Paweł Stanie-
czek, dziękuję) z podpisem: „Prezes 
Śląskiej Izby Rolniczej”. Rodowity go-
leszowianin!

Z opisu dowiadujemy się, że  
w owym czasie na terenie II Rzecz-
pospolitej działały trzy takie izby: 
Wielkopolska, Pomorska i Śląska. 
Tymczasowa Izba Rolnicza Śląska  
z komisarycznym zarządem została po-
wołana rozporządzeniem wojewody  
3 października 1922 roku i działała do 
1926 roku. 24 czerwca 1925 roku Sejm 
Śląski podjął najważniejszą decyzję  
w sprawach rolnictwa: powołał Śląską 
Izbę Rolniczą. Według jej sprawozdania 
za rok 1926, 11 grudnia tego roku od-
były się wybory i Jan Sztwiertnia został 
wybrany prezesem Śląskiej Izby Rolni-
czej. W skład zarządu izby wybrany zo-
stał także jeszcze jeden przedstawiciel 
Goleszowa: Karol Palarczyk, poseł do 
Sejmu Śląskiego. Izba działała bardzo 
prężnie, powstawały nowe komisje, 
nowe sekcje. Otwierano szkoły rol-
nicze, organizowano szkolenia, kur-
sy rolnicze. Prowadzone co tydzień  
w Polskim Radiu Katowice przez re-
ferenta ogrodniczego izby pana Wło-
sika wykłady ogrodnicze pod tytułem 
„Pogadanka ogrodnika śląskiego” były 
pierwszą i jedyną taką audycją w owym 
czasie w Polsce.

Jan Sztwiertnia urodził się w 1881 
roku w Goleszowie, jako syn Jana  
i Zuzanny z domu Pasterny, w rodzi-
nie rolniczej. Uczył się w Państwo-
wym Liceum Realnym w Bielsku, 
które ukończył w 1896 roku. Później 
kontynuował naukę w zimowej szkole  

rolniczej w Cieszynie, której dyrek-
torem był Władysław Szybiński. Wy-
dawnictwo stowarzyszenia byłych 
uczniów tej szkoły wydało w 1902 
roku jego książeczkę pod tytułem 
„Dojenie krów”. Był jedynakiem, oj-
ciec widział w nim następcę i dziedzi-
ca swojego gospodarstwa. Młody syn 
zdobytą wiedzę wprowadzał w czyn. 
Stosował jako jeden z pierwszych na-
wozy sztuczne. Prowadził hodowlę 
trzody chlewnej. W swym gospodar-
stwie zaczął wykorzystywać młockar-
nię napędzaną energią parową.

CDN w następnym wydaniu PG
Jan Cichy

Jan Sztwiertnia (1881-1956)

Księga ma wymiary 30x40 cm, grubość 
54,5 mm, 1209 stron i waży 6 kg
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Zakończyli rozgrywki 

W piątek, 12 października, na 
goleszowskim „Orliku” zakończy-
ły się rozgrywki Goleszowskiej Ligi 
Piłkarskich Szóstek. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 12 drużyn: Prin-
ter Team, Nieckarz Team Między-
świeć, Goleszów, 4 Korony Cieszyn, 
FC Cisownica, Trafin Oil Ustroń, CDF 
Cieszyn, Canea, Ogniodporni Ustroń, 
FC Kurtis Międzyświeć, Żeliwni FC 
Skoczów, BeskidzkaPilka.pl.

Każda z drużyn zgłosiła do udzia-
łu w turnieju po kilkunastu zawodni-
ków, w związku z czym na sztucznej 
nawierzchni boiska w ciągu sześciu 
miesięcy zmagań sportowych rywa-
lizowało ponad 200 piłkarzy.

Tytuł mistrza wywalczył Trafin Oil 
Ustroń, który wyprzedził CDF Cie-
szyn i Nieckarz Team Międzyświeć. 
W klasyfikacji na najlepszego bram-
karza wygrał Dariusz Glet (Goleszów), 

zaś najlepszym strzelcem okazał się 
Tomasz Podgórski (CDF Cieszyn - 38 
goli). Puchary, statuetki i dyplomy 
wręczał wójt Krzysztof Glajcar.

Organizator turnieju, Urząd Gmi-
ny Goleszów, serdecznie dziękuje 
sędziom piłkarskim - Dawidowi Ni-
klowi i Damianowi Kożdoniowi oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do  
jego przeprowadzenia.

Tomasz Lenkiewicz

Zakończyli rozgrywki 

11 października w Urzędzie Gmi-
ny Goleszów odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Na zaproszenie wójta Krzysztofa 
Glajcara przybyli dyrektorzy jedno-
stek oświatowych oraz nauczyciel 
wyróżniający się znacznymi osiągnię-
ciami. Wręczonych zostało 7 nagród, 
kwiaty i dyplomy uznające ciężką pra-
cę na drodze edukacji i kształtowania 
młodego pokolenia.

Wszystkim pracownikom oświaty 
złożono podziękowania, a także naj-
serdeczniejsze życzenia: wielu suk-
cesów zawodowych oraz spełnienia 
marzeń, a także satysfakcji z podej-
mowanego trudu.

Renata Rzymanek

Dzień edukacji
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Tytuł artykułuWyróżniono gminę

15 października w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach odbyła się „Gala 
Wzorowych”, w trakcie której przy-
znane zostały nagrody dla najlep-
szych samorządów województwa 
śląskiego. Gmina Goleszów otrzyma-
ła tytuły Lidera Integracji Europejskiej 
oraz Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. Konkurs „Wzorowa 
Gmina” organizowany był pod patro-
natem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego Wojciecha Saługi 
oraz Przewodniczącego Konwentów  
Powiatów Województwa Śląskiego 
Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki.

Gmina Goleszów została no-
minowana do wąskiego grona 21 
laureatów śląskiej edycji konkursu.  
W jego ramach zostało nagrodzonych 
10 miast oraz 10 gmin wiejskich,  
a także wręczono tytuł „Wzorowego 
Samorządowca”.  Warto zauważyć, 
że województwo śląskie składa się ze 

167 gmin, w tym 49 gmin miejskich, 
22 gmin miejsko-wiejskich oraz 96 
gmin wiejskich.

Wyróżnienie w konkursie można 
było otrzymać m. in. w kategoriach: 
bezpieczeństwo, edukacja, kultura, 
służba zdrowia,  sport, turystyka, 
współpraca zagraniczna, wykorzy-
stanie  środków czy współpraca 
z organizacjami pozarządowymi. 
Nominowane do konkursu gminy 
oceniała kapituła, w skład której 
wchodzili przedstawiciele patronów 
honorowych oraz grono niezależnych 
ekspertów z instytucji nadzorujących 
wykorzystanie funduszy unijnych. 

Tytuł Lidera Integracji Europej-
skiej gmina Goleszów otrzymała  
w uznaniu współpracy z gminami 
partnerskimi Reiskirchen, Wędrynia 
i Bystrzyca. Grono oceniające doce-
niło również poziom współpracy gmi-
ny z organizacjami pozarządowymi  

w zakresach dot. pomocy społecznej, 
podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, działalności na 
rzecz języka regionalnego, realizacji 
inicjatyw wspierających rozwój de-
mokracji, wspólnot i społeczności 
lokalnych, działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży (w tym ich wypoczynku), 
kultury czy przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym. 
Obecnie na terenie gminy prężnie 
działa: 11 stowarzyszeń, 1 fundacja,  
8 klubów sportowych, 9 jednostek 
OSP i 7 KGW. Zdarza się, że w działania 
na terenie gminy angażują się również 
organizacje spoza jej granic admini-
stracyjnych. Dzięki zaangażowaniu 
trzeciego sektora w życie publiczne  
w 2017 r. możliwe było wspólne zre-
alizowanie 61 zadań w różnych dzie-
dzinach życia społecznego.

Krystian Grzybek

Między 31 sierpnia a 27 września 
2018 r. „Głos Ziemi Cieszyńskiej„ 
prowadził plebiscyt na najlepszego 
samorządowca z terenu powiatu 
cieszyńskiego. Czytelnicy mieli możli-
wość wybrania najlepszego szefa i rad-
nego samorządu kadencji 2014-2018.

Pierwsze miejsce i tytuł najlep-
szego włodarza z terenu powiatu cie-
szyńskiego zdobył Krzysztof Glajcar -  
Wójt Gminy Goleszów, a najlepszym 
radnym, według czytelników, został 
Bogusław Konecki, przewodniczący 
Rady Gminy Goleszów.

9 września w Urzędzie Gminy  
w Goleszowie laureaci otrzymali pa-
miątkowe statuetki z rąk Redaktor 
Naczelnej  „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. 
Fakt ten dla obu laureatów był miłym 
zaskoczeniem.

Trudno chyba o lepszą ocenę mo-
jej pracy, tym bardziej, że kończy się 
kadencja. To moja druga kadencja na 
stanowisku wójta, czyli już osiem lat 
pracuję dla tego samorządu. Dla mnie 
to potwierdzenie tego, co robiłem do 
tej pory i nie ukrywam, że napawa 
mnie to nadzieją na przyszłość, po-
nieważ staję też do  wyborów na ko-

lejną kadencję wójta. Dziękuję 
wszystkim, którzy na mnie gło-
sowali, że dostrzegli moją pra-
cę. Dziękuję też moim współ-
pracownikom, bo rozumiem, 
że szef samorządu to nie tylko 
wójt, ale i szef urzędu gminy. 
Być może wśród pracowników 
były osoby, które oddały na 
mnie swoje głosy - zaznaczył 
wójt Krzysztof Glajcar. 

Przewodniczący Rady Gmi-
ny Goleszów Bogusław Konecki 
również nie ukrywał pozytyw-
nego zaskoczenia: 

Moja przygoda z samorzą-
dem zaczęła się w 2002 roku, nato-
miast w gminie Goleszów – konkretnie 
w Cisownicy – mieszkam od 1984 roku. 
Czyli w 18. rocznicę zamieszkania na 
terenie gminy otrzymałem zaszczyt-
ną funkcję radnego, która świadczy  
o zaufaniu, jakim obdarzyli mnie 
mieszkańcy. 

Laureat podkreślał, że jest mu 
tym bardziej miło otrzymać tak sym-
patyczny wyraz świadczący o zaufa-
niu i uznaniu dla jego pracy na rzecz 
mieszkańców, że nie pochodzi „stela”.

Warto wspomnieć, że po raz 
pierwszy w plebiscycie GZC zwycięz-
cami zostali dwaj przedstawiciele sa-
morządu tej samej gminy.

Wójt oraz przewodniczący rady 
pragną podziękować wszystkim, któ-
rzy oddali na nich głos w plebiscycie  
i deklarują swoje dalsze zaangażowa-
nie w służbę publiczną, jaką pełnią. 
Statuetki traktują jako wyraz uznania 
i poparcia mieszkańców dla ich co-
dziennej pracy.

Krystian Grzybek

Nagrodzili samorządowców
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Tytuł artykułuBicie rekordu w Bażanowicach 

16 października, w Europejskim 
Dniu Przywracania Czynności Serca, 
uczniowie bażanowickiej szkoły po 
raz kolejny wzięli udział w ogólno-
polskiej akcji bicia rekordu w jedno-
czesnym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej.

Grupa 42 uczniów (w tym dzie-
siątka należąca do Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej z Bażanowic) przez 
30 minut bez przerwy prowadziła na 
fantomach treningowych resuscyta-
cję krążeniowo-oddechową (1 cykl 
takiej czynności to 30 ucisków klatki 
piersiowej i 2 wdechy ratownicze). 
Osobami nadzorującymi całość i jed-
nocześnie współuczestniczącymi byli 
druhowie miejscowej OSP: Mariusz 
Żwak, Łukasz Supiński, Aleksander 
Szarzec i Andrzej Haratyk.

W ubiegłorocznej edycji akcji pro-
wadzonej na terenie całej Polski wzię-
ło udział 85 100 uczestników. W tym 
roku – jak czytamy na stronie główne-
go organizatora, tj. Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy - było 
z nami aż 105 902 rekordzistów.

Rok temu po raz pierwszy przystą-
piliśmy do akcji zainicjowanej przez 
WOŚP. Wtedy było z nami 30 uczniów, 
dziś 42. Bardzo cieszy, że dzieci na-
szej szkoły fachowo umieją prowa-
dzić resuscytację krążeniowo-odde-

chową i robią to  
z fantastycznym za-
angażowaniem, co 
pokazała dzisiejsza 
akcja – mówi An-
drzej Haratyk, po-
mysłodawca tego 
wydarzenia. 

Zgodnie z re-
gulaminem akcji 
cała próba była 
nagrywana, a film 
zostanie przesłany 
do WOŚP. W tym 
samym czasie, tj. 
od godz. 12.00 do 12.30, w 1142 zgło-
szonych instytucjach zlokalizowanych 
na terenie całej Polski prowadzone 
były identyczne działania ratowni-
cze. Czy ubiegłoroczny rekord został 
pobity, dowiemy się już niebawem.

Zgodnie z zainicjowanym kilkana-
ście lat temu przez WOŚP programem 
szkoleniowym pod nazwą „Ratujemy 
i uczymy ratować” w klasach 1-3 
uczniowie aktywnie uczą się zasad 
postępowania w sytuacji nagłego za-
trzymania krążenia i innych stanów 
zagrożenia życia. Sprzęt do ćwiczeń 
w postaci fantomów, ale także pod-
ręczniki i materiały promocyjne nie-
odpłatnie przekazała kilka lat temu 
szkole w Bażanowicach Fundacja 

WOŚP. Dla bażanowickich uczniów 
dzisiejszy dzień był dodatkową oka-
zją do utrwalenia nabytej wcześniej 
wiedzy, która może w przyszłości ura-
tować czyjeś życie. Bardzo dziękuję 
miejscowym strażakom za pomoc 
w organizacji całości oraz Jadwidze 
Pipień - koordynatorce z ramienia 
szkoły – mówi dyrektorka szkoły pod-
stawowej Dorota Gaś.

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku strażacy z OSP Bażanowice 
otrzymali od Fundacji WOŚP ratow-
niczy sprzęt medyczny, który również 
w tym roku pomógł przeprowadzić 
akcję bicia rekordu.

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuDzień Tabliczki Mnożenia

28 września już po raz ósmy od-
był się obchodzony Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. 

Uczniowie klasy 3a z goleszow-
skiej podstawówki wzięli udział  
w rozwiązywaniu zadań konkurso-
wych związanych z mnożeniem. 

Zadanie konkursowe polegało na 
obliczeniu kilku działań w ciągu 3 mi-
nut. Bezbłędnie zadanie wykonało 5 
uczniów, za co otrzymało tytuł Króla 
Tabliczki Mnożenia. Byli to: Lena Siko-
ra, Wiktoria Podżorska, Zuzanna Ku-
bica, Michał Krupski oraz Aleksander 
Chruszcz. Pozostali uczniowie zmie-
ścili się w wyznaczonym czasie, ale 
popełnili od jednego do kilku błędów. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we medale i certyfikaty udziału  

w konkursie. Całość odbyła się 
pod okiem wychowawczyni Lucyny  
Gołyszny.

Na stronie internetowej www.
goleszow.pl (baner Gminny Portal 
Mapowy) oraz pod adresem www.
goleszow.e-mapa.net został udo-
stępniony System Informacji Prze-
strzennej Gminy Goleszów (SIP).

Zawiera on m.in. następujące in-
formacje:
1. Gmina Goleszów

- granice administracyjne wsi,
- ulice i punkty adresowe,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- warstwy tematyczne.
2. Powiat cieszyński

- mapa ewidencyjna.
3. Wody Polskie.
4. Open Street Map.
5. Państwowy Instytut Geologiczny.
6. Narodowy Instytut Dziedzictwa.
7. Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska.
8. Obwody łowieckie.
9. Bank danych o lasach.
10. Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej.

Podstawowe funkcje portalu oraz 
instrukcja obsługi znajdują się w gór-
nym pasku narzędzi, oznaczone sym-
bolem pytajnika.

Portal umożliwia wyszukiwanie 
na mapie m. in. punktów adreso-
wych i numerów działek. W tym celu 
należy wejść na stronę goleszow.pl  

i kliknąć w baner Gminny Portal Ma-
powy lub bezpośrednio na www.go-
leszow.e--mapa.net i kliknąć w okno 
„Szukaj” umieszczone w prawym 
górnym rogu. Tam należy wybrać 
daną miejscowość w gminie Gole-
szów i wpisać dokładny adres lub 
numer działki. 

Analogicznie postępować z wy-
szukaniem innych warstw tematycz-
nych dotyczących gminy. Obiekty 

ewidencyjne zawierają krótką infor-
mację, z którą można się zapoznać 
po wybraniu obiektu.

Dane zawarte w Systemie Infor-
macji Przestrzennej Gminy Goleszów 
są stale uzupełniane i mają jedynie 
charakter poglądowy. 

Szczegółowe informacje: Urząd 
Gminy Goleszów, Marzena Gorycz-
ka, tel 33 4790510 wew. 32.

MG

Zwycięzcom gratulujemy, zaś 
wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w konkursie.    SP Goleszów

Nowy portal mapowy
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Tytuł artykułuObchodzili diamentowe i złote gody

3 października w Goleszowie od-
była się uroczystość wręczania wy-
różnień parom małżeńskim, które 
w tym roku obchodzą 50 i 60-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Diamentowe i Złote Gody to jubi-
leusz obchodzony w naszej polskiej 
tradycji szczególnie uroczyście. Jubi-
leusz, za sprawą którego patrzymy 
na Was z podziwem i chylimy przed 
Wami głowy z szacunkiem i pokorą. 
Państwa obecność dowodzi, że do-
chowaliście przysięgi małżeńskiej, 
bo przecież miłość jest dawaniem, 
nie braniem, budowaniem, nie nisz-
czeniem, zaufaniem, nigdy zwo-
dzeniem, cierpliwym znoszeniem  
i wiernym dzieleniem każdego suk-
cesu i każdego smutku. Nie wystar-
czy pokochać, trzeba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją 
przez całe życie – mówiła kierownik 
goleszowskiego USC, Joanna Pilch, 
witając jubilatów.

W imieniu wszystkich mieszkań-
ców gminy Goleszów słowa uznania 
oraz życzenia zdrowia, błogosławień-
stwa Bożego i wielu radosnych chwil 
życzyli wójt Krzysztof Glajcar, prze-

wodniczący rady gminy Bogusław 
Konecki oraz kierownik USC.

Po tej części spotkania odbył się 
występ Dziecięco – Młodzieżowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”. 
Specjalnie dla solenizantów najmłod-
si przy akompaniamencie skrzypiec  
i pianina zaśpiewali kilka pieśni re-
gionalnych, za co otrzymali duże bra-
wa. Występ zakończył się wykonaną 
wspólnie pieśnią „Ojcowski dom”.

Następnie odbyła się główna część 
uroczystości. W tym roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 16 
parom z naszej gminy medale za 50 
lat wspólnego pożycia. Wyróżnienia 
otrzymali: 
1. Janina i Jan Berkowie, Goleszów
2. Anna i Piotr Fedrizzi, Goleszów
3. Zofia i Erwin Fobrowie, Dzięgielów 
4. Krystyna i Karol Gazurkowie, Gole-
szów 
5. Halina i Marek Heczkowie, Dzięgielów
6. Emilia i Jan Kawulokowie, Cisownica 
7. Anna i Tadeusz Kozłowie, Goleszów 
8. Helena i Jan Krzyżankowie, Cisownica
9. Lidia i Czesław Luboniowie, Koza-
kowice Górne
10. Zofia i Józef Nowakowie, Puńców 

11. Anna i Karol Plintowie, Cisownica
12. Krystyna i Jan Raszkowie, Cisownica
13. Urszula i Stanisław Walczysko, 
Bażanowice
14. Helena i Jan Wigezzi, Goleszów
15. Helena i Jan Wigłasz, Puńców
16. Bronisława i Karol Zmełty, Goleszów.

Medal za długoletnie pożycie 
otrzymuje się tylko raz – gdy pary 
przeżyją ze sobą 50 lat, jednak  
w naszej gminie istnieje zwyczaj nagra-
dzania listami gratulacyjnymi małżon-
ków obchodzących 60-lecie pożycia.  
W tym roku otrzymali je:
1. Anna i Teofil Jakubikowie, Cisow-
nica
2. Bronisława i Józef Kisiałowie, Lesz-
na Górna
3. Zofia i Edward Rojkowie, Goleszów
4. Wanda i Józef Smolikowie, Kisielów
5. Helena i Jan Urbaczkowie, Puńców

Wszystkim parom kwiaty, wyróż-
nienia oraz kosze ze słodkimi upomin-
kami ufundowane przez Urząd Gminy 
Goleszów wręczali: wójt, przewodni-
czący rady i kierownik USC. Soleni-
zantom życzymy dużo zdrowia. 

Tomasz Lenkiewcz
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Tytuł artykułu

Dwa dni przed przyjściem ka-
lendarzowej jesieni w klasie 3a  
w goleszowskiej podstawówce zor-
ganizowano powitanie tej pory roku. 
Dzieci przygotowały ciekawe przebra-
nia i przyniosły jesienne rekwizyty. 
W wiklinowych koszach znalazły się 
zielone liście, owoce z sadu - jabłka, 
gruszki, śliwki, orzechy, owoce z lasu 
- żołędzie, kasztany, szyszki, a nawet 
dorodne grzyby.

Z jesienią związany jest jeden  
z żywiołów, a mianowicie powietrze. 
Dzieci poznały ten żywioł w formie 
doświadczeń z piórkami, balonikami  
i liśćmi. Były zagadki o jesiennych 
miesiącach, zabawy muzyczno -ru-
chowe i czytanie fragmentów książki 
pt. „Z przygód krasnala Hałabały”. 
Uczniowie na podstawie wiedzy zdo-
bytej w pierwszej i drugiej klasie wy-
konali jesienne lapbooki, w których 
zawarli ciekawostki o jesieni i kolo-
rowali ilustracje wykonane według 
projektu starszej koleżanki - Pauliny 
Tomicy z klasy 7b.

Lapbooki to forma książeczki,  
w której uczniowie mają możliwość 
kolorowania obrazków i wpisywania 
swoich opisów.

Jesienny dzień zakończył się wy-
stawą darów jesieni w klasie i na ko-

rytarzu szkolnym. Całość odbyła się 
pod okiem wychowawczyni Lucyny 
Gołyszny.

SP Goleszów

29 września odbył się nieco-
dzienny mecz. Na boisku w Kisielo-
wie zmierzyli się ze sobą panowie  
w dwóch stanach cywilnych – kawale-
rowie i żonaci. Zmagania, choć zacię-
te, odbyły się w przyjaznej, rodzinnej 
atmosferze, której towarzyszyło mnó-
stwo śmiechu.

Mecz o Puchar Sołtysa rozpoczął się 
po godz. 14.00. Zmierzyły się 6-osobo-
we składy. Chętnych jednak nie bra-
kowało i w rozgrywkach uczestniczyło 
więcej zawodników, którzy dzięki zmia-
nom wchodzili w trakcie gry na mura-
wę. Mecz podzielony był na dwie po-
łowy, po 30 min. każda. Po zakończeniu 
pierwszej części, przed zmianą stron, 
zawodnicy mieli kilka minut na od-
dech. Drużyny rywalizowały z pełnym 
zaangażowaniem, zawodnicy dawali  
z siebie wszystko, dla nikogo nie było ta-
ryfy ulgowej. Po pełnej zaangażowania 
grze wynikiem  12:8 zwyciężyła druży-
na żonatych. Zawodnicy pogratulowali 
sobie wzajemnie, a sołtys przystąpił do 
wręczenia trofeum kapitanowi drużyny 
„mężów”.

Kawalerowie kontra żonaci
Później, już wspólnie, kibice wraz 

z piłkarzami oddali się rozmowie, 
wspominaniu oraz konsumpcji. Kieł-
baski oraz napoje, którymi mogli 
poczęstować się uczestnicy imprezy, 
przygotowali sołtys Karol Szostok 
oraz radna Beata Chruszcz. Zaintere-
sowani mogli również zabrać gadżety 
gminne w postaci smyczy, długopi-
sów i notesików.

Powitali jesień

Tegoroczny mecz między kawale-
rami a żonatymi to kontynuacja ini-
cjatywy podjętej wiele lat wcześniej. 
Mamy nadzieję,  że organizacja tego 
wydarzenia propagującego sport  
i rodzinne spędzanie wolnego czasu 
na stałe wpisze się w rzeczywistość 
lokalnej społeczności i zmotywuje 
kolejne osoby do działania.
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Tytuł artykułuTajemnicza wycieczka

Tak jak w ubiegłym roku również 
i w tym postanowiłem zorganizować 
tajemniczą wycieczkę, której pro-
gram znałem tylko ja. Odbyła się ona 
6 października br.

Po pokonaniu gliwickich skrzy-
żowań dotarliśmy przed bramę 
cudownego świata w miniaturze  
o nazwie „Kolejkowo”. Podzieliliśmy 
się na dwie grupy i przewodniczka 
zabrała nas w podróż przez minia-
turowy świat. Oglądaliśmy zapie-
rające dech w piersiach krajobrazy, 
doświadczaliśmy sielanki wsi, zwie-
dzaliśmy tętniące życiem miasta. 
Jak Guliwer zaglądaliśmy przez okna 
budynków Górnego Śląska, spraw-
dzając, co mieszkańcy robią u siebie 
w domach czy w pracy. Dziwiliśmy 
się ogromowi torowisk, po których 
mkną liczne pociągi osobowe i to-
warowe oraz statkom i barkom pły-
wającym po Kanale Gliwickim. Jest 
tu również sceneria Dzikiego Zacho-
du – miasteczko z dworcem kole-
jowym i saloonem, w którym trwa 
właśnie bijatyka, a szeryf śpi z no-
gami na stole. Najbardziej podobał 
mi się nadchodzący mrok: zapadał 
zmierzch, a panowanie nad okolicą 
przejmowała burza z przeszywają-
cymi grzmotami. Zaczęła się ulewa. 

Stojący bliżej makiet zostali nawet 
spryskani obfitym deszczem... 

Rozbawieni i odmłodzeni tym 
miejscem wyruszyliśmy do następ-
nej niespodzianki, którą była gliwic-
ka Palmiarnia Miejska. Okazało się, że 
niewielu uczestników wycieczki było 
w tym obiekcie i zaznało możliwości 
wczucia się w atmosferę dżungli. Ota-
czały nas ogromne palmy, liany, obfi-
ta ilość egzotycznych roślin i kwiatów, 
lasów bambusowych czy też pampy 
kaktusowej. Obejrzeliśmy również 
dodane niedawno ogromne akwaria 
z dużą ilością kolorowych ryb tropi-
kalnych i innych morskich stworzeń. 
Powrotną drogę tej dżungli pokonali-
śmy dzięki wysokim balkonom i jesz-
cze z góry podziwialiśmy wierzchołki 
roślin. Na  końcu trafiliśmy do ka-
wiarni i sklepu z pamiątkami. Szybka 
kawa i wsiedliśmy do autokaru, któ-
rym tzw. średnicówką dojechaliśmy 
do ogromnego, trzykondygnacyjnego 
„Eurokomisu”. 

Nasz kierowca, Jerzy Cieślar, mó-
wił, że można tu kupić wszystko: od 
igły do samolotu. Z tym samolotem 
to jednak przesadził, ale na przykład 
można było nabyć ogromne działo. 
Faktycznie, były tu rzeczy, jakich jesz-
cze nie widziałem… Na większe zaku-

py niektórzy postanowili wybrać się 
tu prywatnie i to z większą gotówką. 

Kolejnym punktem wycieczki była 
Warownia Pszczyńskich Rycerzy. Zacna 
białogłowa w stosownej szacie powita-
ła nas w ukłonach i przydzieliła książę-
cą izbę, abyśmy mogli spożyć obiadową 
strawę. Wystrój niesamowity – widać, że 
włodarz bardzo o niego dba, a dbałość 
o każdy detal cieszy oko. Obiekt został 
zaprojektowany tak, aby oddać klimat 
średniowiecznego zamku i przenieść 
gości w czasie. Stylizowane sale, otwory 
wentylacyjne skrzętnie ukryte pod ma-
lunkami zdobiącymi powałę… Nawet 
toalety mają swój specyficzny urok. 
Dworki o gładkich licach i epokowych 
przyodziewkach znoszą na stoły to, co 
przyrządził kuchmistrz wraz z kuchcika-
mi. Skrzętnie zjedliśmy to, co nam poda-
no, mlaskając i rękawami ocierając usta, 
a czekał nas jeszcze program artystyczny. 
Pięknie przyodziane pary dworskie przy 
średniowiecznej muzyce zademonstro-
wały nam sztukę ówczesnego tańca.  
Na zakończenie pospacerowaliśmy wo-
kół warowni, udało się nam porozmawiać  
z dworkami i rycerstwem i zrobić wspól-
ne zdjęcia pamiątkowe.

Pora wracać do domu. To, nieste-
ty, koniec ostatniej wycieczki w tym 
sezonie.                        Albin Klimczak 
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Wspomnienia z Indochin. Sajgon

Rzeka Mekong żywi 4 kraje Azji. 
Swój bieg zaczyna na Wyżynie Ty-
betańskiej. Przecina Chiny, Laos, 
Kambodżę, tworząc deltę na terenie 
Wietnamu. Kraje, przez które prze-
pływa, prześcigają się w budowach 
hydroelektrowni. Od wód Mekongu 
uzależnione są połowy ryb a tak-
że uprawy ryżu. Panujące w delcie 
warunki przyciągają ludzi jak ma-
gnes. Wzdłuż wybrzeża stoją setki 
mizernych domków z blachy falistej  
i spróchniałego drewna. Dla miesz-
kańców to dom i równocześnie miej-
sce pracy. Kąpią się tu, myją zęby,  
robią pranie. 

Z rzeką kojarzą się dwa kolory: 
brązowy i zielony. Brązowa jest woda, 
zielony to pola ryżowe przy brzegach. 
Natomiast na pływającym targu od 
barw, zapachów i aromatów kręci 
się w głowie. Dojeżdżamy do przej-
ścia Bavet moc Bai i dzięki odpowied-
niej ilości dolarów przechodzimy bez 
większych problemów. Czeka na nas 
inny, nieco mniejszy i widać dosyć 
mocno już wysłużony autokar. Jutro 
lecimy samolotem do Wietnamu Pół-
nocnego. 

Bezpośrednio z granicy udaliśmy 
się do miasta Tay Ninh, aby zwiedzić 
największą świątynię kaodaizmu. 
Kaodaiści uważają, że wszystkie reli-
gie pochodzą z tego samego źródła  

i opierają się na tej samej etyce miło-
ści i sprawiedliwości. W czasie sean-
sów spirytystycznych Ngo Van Chieu 
otrzymał wizję lewego oka Boga 
wpisanego w trójkąt, które jest teraz 
symbolem Cao Day. Założenie religii 
nastąpiło w 1926 r. Istnieje tu kult 
świętych (Wielkich Natchnionych), 
a ich wykaz jest szokujący. Świętym 
może zostać każdy, kto wniesie du-
chową lub intelektualną wartość do 
świata. Wśród Jezusa, Buddy i Ma-
hometa na liście znajdują się: Wiktor 
Hugo, Lew Tołstoj, Joanna d’Arc, Mark 
Twain, Maria Skłodowska-Curie,  
a także Juliusz Cezar, Napoleon  
i Lenin. 

Cała budowla pomalowana jest 
w charakterystyczne dla religii jasne 
kolory. Najciekawsze jest jednak bo-
gato zdobione wnętrze świątyni, któ-
rą kaodaiści uważają za swoją stolicę 
apostolską. Świątynia przypomina 
połączenie francuskiej katedry, islam-
skiego meczetu i chińskiej pagody. 

Zdjęliśmy buty i skierowano nas 
na drugie piętro, skąd w ciszy mo-
gliśmy obserwować trwające akurat 
nabożeństwo. Wnętrze świątyni Cao 
Day ozdobione jest fantastycznymi 
symbolami, abstrakcyjnymi wzora-
mi, smokami, wężami i wizerunkami 
świętych. Wysoki sufit to pomalowa-
ny na niebiesko gwiaździsty niebo-
skłon. Najważniejszym symbolem 
jest jednak lewe oko Boga, umiejsco-
wione na ołtarzu na tle błękitnego 
globu. 

W drodze do miejsca walk Wiet-
kongu zatrzymaliśmy się na chwilę, 
by podziwiać sztukę obróbki masy 
perłowej. Chciałoby się stąd przy-
wieźć na pamiątkę choćby przecud-
nie intarsjowane obrazki, lecz ceny są 
bardzo wysokie... 

Tunele Cu Chi to jedno z najcie-
kawszych miejsc związanych z woj-
ną w Wietnamie. Zawsze marzyłem  
o odwiedzeniu tego miejsca. To pod-
ziemny system korytarzy łączących 
podziemia Sajgonu z granicą Kam-
bodży (najkrótszy ma długość 60 
km), skąd zaopatrywano się głównie  
w broń i materiały wybuchowe. Party-
zanci Wietkongu (komuniści) walczyli 
przeciwko Armii Południowego Wiet-
namu wspieranej przez Amerykanów. 
Do dziś zachowała się jedynie połowa 
tuneli, które łącznie miały dł. 200 km.

Po zakupie biletów ścieżką  
w dżungli udaliśmy się do bungalowu, 
gdzie wyświetlono nam filmy z cza-
sów wojny pokazujące codzienność 
tuneli. Dżungla nie była tak gęsta 
jak dzisiaj, w czasie walk i nalotów 
wiele drzew spłonęło. Wejście do tu-
neli dobrze maskowano, a całe życie  
toczyło się pod ziemią na czterech 
poziomach. Wejścia i korytarze do-
stosowane były do drobnego ciała 
Wietnamczyków. A wszędzie pełno 
pułapek. Kopce termitów często 
pełniły funkcję kominów wentyla-
cyjnych. 

c. d. w następnym numerze PG
Albin Klimczak
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 14

ciąg dalszy z wcześniejszych 
numerów PG

19 czerwca 1988 r. mieszkańcy 
naszej gminy wzięli udział w wybo-
rach przedstawicieli do Gminnej Rady 
Narodowej w Goleszowie. Wybrano 
42 radnych, którzy nie wiedzieli wów-
czas, że będzie to tylko dwuletnia ka-
dencja. Wśród tej grupy z Godziszo-
wa znaleźli się tylko Jan Lach i Jerzy 
Miech (senior). Przewodniczącym 
Gminnej RN został Jan Białoń, a za-
stępcami - Gabriel Sztwiertnia i Pa-
weł Glajcar. Rada powołała 5 komisji,  
w których znalazły się 4 osoby spoza 
niej. Jerzy Miech został wybrany do 
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospo-
darczego i Gospodarki Przestrzennej, 
a Jan Lach znalazł się w Komisji ds. 
Samorządów i Czynów Społecznych.

W czasie kolejnych wyborów do 
samorządu wiejskiego, 25 listopada 
1988 r., sołtysem  Godziszowa wybra-
no Gustawa Marka. Dla samorządu 
wiejskiego była to również dwuletnia 
kadencja.

Nadszedł rok 1990. 27 maja 1990 
r. przeprowadzone zostały pierwsze 
wolne wybory samorządowe. Nowa 
ustawa wprowadziła podział na gmi-
ny, a ich przedstawicielami stała się 
rada gminy. W taki sposób zaczęła 
funkcjonować rada wybrana na lata 
1990-1994. W jej składzie znalazło 
się 22 radnych. Przewodniczącym 
został Janusz Gabryś, jego zastępca-
mi - Wiesław Lisowski i Edward Pala. 
Godziszów był reprezentowany przez 
Bogdana Rymorza. Rada powołała  
3 komisje, w skład których spoza rady 
powołano 7 osób. Bogdan Rymorz zo-
stał z-cą przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej, a członkiem tej komisji spoza 
rady został Jerzy Miech (senior).

Jan Sztwiertnia wybrany został 
przez radę gminy na stanowisko 
wójta. Sekretarzem został Jan Bu-
dzyński. Do zarządu gminy weszli: 
Jan Sztwiertnia jako przewodniczący, 
Jerzy Urbaczka – z-ca przewodniczą-
cego oraz członkowie: Wanda Bere-
żańska, Halina Kowalczyk, Grażyna 
Foltyn-Skutek i Jerzy Sikora.

Na sesji 21 sierpnia 1990 r. wśród 
powołanych na członków Kolegium 

ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejono-
wym w Cieszynie znalazł się Euge-
niusz Lach z Godziszowa.

W Godziszowie w czasie wyborów 
9 listopada 1990 r. do rady sołeckiej 
zostali wybrani: Eugeniusz Lach (soł-
tys), Jan Lach (z-ca), Krystyna Bujok 
(sekretarz), Irma Podżorska (skarb-
nik) oraz Irena Krzemień. W składzie 
komisji rewizyjnej znaleźli się: Halina 
Miech, Grzegorz Ząbek i Ewa Wisełka.

Po kolejnych wyborach, 19 czerw-
ca 1994 r., przedstawicielem Godzi-
szowa w radzie był Jerzy Miech (ju-
nior, syna Jana). Przewodniczącym 
rady ponownie został Janusz Gabryś, 
a zastępcami - Edward Gruszczyk  
i Stanisław Ernst, który 13 lutego 
1996 r. zrezygnował z tej funkcji. Do 
składu zarządu gminy weszli: Wanda 
Bereżańska, Grażyna Foltyn-Skutek, 
Jan Morys, Edward Pala, Jerzy Sikora  
i Jan Sztwiertnia jako przewodniczą-
cy. Na sesji 2 lipca 1996 r. z członko-
stwa w zarządzie zrezygnowali Wan-
da Bereżańska i Jerzy Sikora.

Do 4 powołanych komisji spoza 
rady weszło 7 osób. Jerzy Miech zo-
stał z-cą przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej. W roku następnym zmieniona 
została uchwała określająca ilościowe 
składy komisji i w ten sposób do skła-
du Komisji Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej spoza rady powołany 
został Bogdan Rymorz z Godziszowa. 
Na sesji 25 października 1994 Euge-
niusz Lach ponownie został wybrany 
do Kolegium ds. Wykroczeń przy Są-
dzie Rejonowym w Cieszynie.

Wójtem Gminy Goleszów kolejny 
raz został Jan Sztwiertnia, a funkcję 
tę pełnił do 2001 r. Na sesji lutowej 
1996 r. na stanowisko z-cy wójta po-
wołano Bogusławę Podżorską.

Kolejne wybory do samorządu 
wiejskiego przypadły na 2 grudnia 
1994 r. W składzie Rady Sołeckiej Go-
dziszowa znaleźli się: Eugeniusz Lach, 
który ponownie został sołtysem oraz 
Krystyna Bujok, Stanisław Rymorz, 
Kazimierz Wisełka i Irma Podżorska. 
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
Jolanta Tajner, Grzegorz Ząbek i Re-
nata Cieślar.

Wśród licznej grupy społecz-
ników Godziszowa nie może za-

braknąć osób, które przyczyniły się 
do budowy naszej nowej remizy.  
16 lutego 1998 r. został powołany 
Społeczny Komitet Budowy Strażnicy. 
Jego trzon stanowili: Jolanta Tajner, 
Stanisław Pinkas - Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej, Bogusław Bo-
lek - skarbnik straży, Lesław Jonkisz 
- sekretarz straży i Irma Podżorska 
- przewodnicząca miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Robert Frysz  
i Irma Podżorska pełnili obowiązki go-
spodarza obiektu. Członkami Komisji 
Rewizyjnej zostali Jan Miech i Kazi-
mierz Wisełka, zaś Stanisław Franek 
został społecznym Inspektorem nad-
zoru budowy remizy. Wśród licznej 
grupy mieszkańców, którzy w trakcie 
budowy użyczyli swojego sprzętu do 
realizacji różnego rodzaju zadań, zna-
leźli się m. in.: Stanisław i Grzegorz 
Franek, Adam Niemiec, Kazimierz 
Wisełka, Rafał i Józef Szczotka, Adam  
i Leszek Niemiec, Rafał Niemiec, Bog-
dan Rymorz, Roman Jaworek, Rudolf 
Szoblik, Andrzej Sikora, Janusz Miech, 
Grzegorz Ząbek i Jerzy Sikora.

W czasie kolejnych wyborów do 
rady gminy, 11 października 1998 r., 
przedstawicielem Godziszowa został 
Kazimierz Wisełka. Na pierwszej sesji, 
30 października 1998 r., przewodni-
czącym rady został Janusz Gabryś, 
a jego z-cą  Janusz Machalica, który 
w związku z wyborem na dyrekto-
ra Gimnazjum w Goleszowie zrzekł 
się mandatu radnego. 28 sierpnia  
2001 r. na wakujące miejsce wybrano 
Kazimierza Wisełkę. 

Wójtem gminy ponownie został 
Jan Sztwiertnia. Do zarządu gminy 
weszli: Jan Sztwiertnia jako przewod-
niczący, Bogusława Podżorska jako 
z-ca oraz Edward Pala, Janina Niemiec 
i Kazimierz Wisełka, który 23 lutego 
1999 r. zrezygnował z członkowstwa 
w zarządzie, a w wyniku przeprowa-
dzenia wyborów uzupełniających do 
jego składu wszedł Karol Stanieczek 
z Goleszowa Górnego. 

Wójt gminy Jan Sztwiertnia z ra-
cji wyboru na posła do Sejmu RP 30 
października 2001 r. złożył rezygnację  
z zajmowanego stanowiska. Na 
XXXIII Sesji RG, 20 listopada 2001 r., 
wakujące stanowisko objął Zbigniew 
Wacławik. Rada powołała 5 komisji,  
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w składzie których spoza rady zna-
lazło się 8 osób. Kazimierz Wisełka 
został przewodniczącym Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, do którego 
spoza rady powołano Stefanię Nowak 
z Godziszowa.

15 lutego 1999 r. w wyniku prze-
prowadzonych kolejnych wyborów 
do samorządu wiejskiego członkami 
Rady Sołeckiej Godziszowa zostali: 
Adam Liboska (sołtys), Jan Raszka  
(z-ca), Jolanta Tajner, Stefania Nowak 
i Irma Podżorska. W Komisji Rewizyj-
nej znaleźli się: Henryk Tajner, Zdzi-
sław Markocki i Zuzanna Krużołek.

W kolejnych wyborach do Ko-
legium ds. Wykroczeń przy Sądzie 
Rejonowym w Cieszynie ponownie 
wybrano Eugeniusza Lacha.

W czasie wyborów do Rady Gmi-
ny Goleszów, 27 października 2002 r., 
przedstawicielem Godziszowa został 
ponownie Kazimierz Wisełka, którego 
w czasie pierwszej sesji, 13 listopada 
2002 r., wybrano jej przewodniczą-
cym.  Wiceprzewodniczącym został 
Rafał Glajcar, który 25 stycznia 2005 
złożył rezygnację z tej funkcji. Na 
jego miejsce powołano Dariusza Go-
łysznego, a po jego rezygnacji - An-
drzeja Lacela. Wójtem gminy został 
Zbigniew Wacławik. Rada powołała  
3 komisje. Od tego roku do ich składu 
nie były już powoływane osoby spoza 
rady.

W wyborach samorządowych na 
kadencję 2003-2007, 17 lutego 2003 
r., członkami Rady Sołeckiej Godziszo-

wa zostają: Krystyna Bujok (sołtys), 
Stanisław Pinkas (z-ca), Grażyna 
Podżorska (Pasterna, sekretarz) oraz 
Stefania Nowak i Bogdan Rymorz. 
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Henryk 
Cieślar, Karol Czermak i Zuzanna Kru-
żołek (juniorka) jako przewodnicząca.

Kolejne wybory do samorządu 
gminy miały miejsce 27 listopada 
2006 r.

CDN.
Źródła opracowania:

- Archiwum Państwowe w Kato-
wicach, Oddział w Cieszynie - zbiory 

14/232/15, 16, 17, 18,
- materiały własne.

Opracował Kazimierz Wisełka

Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 14

Rozpoczął się kolejny sezon 
sportowy tenisistów stołowych  
z LKS „Lesznianka” z Lesznej Górnej. 
Wśród sportowców, którzy bronią 
barw tego klubu, są mieszkańcy 
Goleszowa, Dzięgielowa, Ustronia, 
Cieszyna, Bielska-Białej i, oczywi-
ście, Lesznej Górnej. 

Naszych zawodników moż-
na spotkać w „Domu Ludowym”  
w Goleszowie Równi oraz w sa-
lach gimnastycznych goleszowskiej  
i dziegielowskiej podstawówki, 
gdzie trenują i przygotowywują się 
do kolejnych spotkań. 

Swoje mecze ligowe rozgrywają  
w dziegielowskiej szkole, a rywalizują 
z tenisistami z całego województwa 
śląskiego.

W sezonie sportowym 
2018/2019 naszych barw bronią 
3 drużyny – jedna rozgrywa swoje 
mecze w 3 lidze, natomiast dwie 
pozostałe rywalizują w lidze okrę-
gowej. Celem wszystkich drużyn jest 
uzyskanie jak najlepszych wyników 
końcowych, a co za tym idzie awans 
do wyższych kategorii - mówi Ma-
teusz Lorc 

Składy drużyn przedstawiają się 
następująco:

- 3 liga: Dawid Dytko, Dawid 
Dziembała, Dominik Dziembała,  

Nowy sezon tenisistów stołowych

Dariusz Walarus, Witold Nowakow-
ski, Grzegorz Libiszewski

- liga okręgowa - „Lesznianka” 2: 
Mateusz Lorc, Robert Bałoń, Sławo-
mir Brak, Jacek Balcar, Jacek Sztuka

- liga okręgowa - „Lesznianka” 3: 
Andrzej Siedlaczek, Andrzej Sztwiert-
nia, Artur Jahn, Daniel Kuraś, Adrian 
Wiecheć, Paweł Jędrulek, Wojciech 
Czendlik, Kacper Czendlik, Piotr Wa-
szut.

Obecnie 25 zawodników „Lesz-
nianki” czynnie uprawia tę dyscy-

plinę sportu, a do grona tenisistów 
przyjmowani są nowi zawodnicy. Za 
stołami można zobaczyć sportowców  
w przedziale 9-16 lat, którzy pod okiem 
starszych tenisistów i rodziców przygo-
towują się do turniejów. Nad całością 
czuwa trener Andrzej Pustówka. 

LKS „Lesznianka” serdecznie za-
prasza do wstępowania w szeregi 
klubu. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać, dzwoniąc pod numer te-
lefonu 669189267. 

Tomasz Lenkiewicz
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Wyniki wyborów samorządowych

Składam serdeczne podziękowanie Józefowi Legierskiemu z Kozakowic 
za bezpłatne wykonanie prac ziemnych (minikoparką) na boisku przy ul. Sło-
necznej w Kozakowicach Dolnych pod zamontowanie urządzeń naziemnych 
do ćwiczeń. 

Dziękuję za pomoc w zamontowaniu tych urządzeń Jarosławowi Czako-
nowi, Zdzisławowi Grzegorzowi, Karolowi Krużołkowi, Dariuszowi Rymorzowi 
i Januszowi Kamieniorzowi

Sołtys Kozakowic Krzysztof Kohut

W niedzielnych wyborach samo-
rządowych KWW Sylwia Cieślar zdo-
był 12 z 15 miejsc w goleszowskiej 
radzie. 

Liderka tego ugrupowania - Syl-
wia Cieślar - pokonała urzędującego 
wójta Krzysztofa Glajcara. Pani Sylwia 
zdobyła 3 880 głosów, zaś ustępujący 
wójt 1880. Zaprzysiężenie nowej rady 
odbędzie się w połowie listopada,  
a powołanie na stanowisko wójta od-
będzie się w podobnym terminie. 

Skład rady gminy:
Okręg 1 - Sikora Janusz 
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Okręg 2 - Maciejczek Andrzej 
Okręg 3 - Duraj Elżbieta 
Okręg 4 - Hławiczka Wojciech 
(KWW Wojciecha Hławiczki)
Okręg 5 - Lipowczan Karol 
Okręg 6 - Brudny Piotr 
Okręg 7 - Tomica Edward 
Okręg 8 - Pońc Krzysztof  
(KWW Razem dla Gminy Goleszów)
Okręg 9 - Żmija Sławomir 
Okręg 10 - Skark-Pieprzka Dorota 
Okręg 11 - Kożdoń Janusz  
(KWW Razem dla Gminy Goleszów)
Okręg 12 - Hanus Renata 

Okręg 13 - Florczykiewicz Ryszard 
Okręg 14 - Samosiuk Magdalena 
Okręg 15 - Macura Karol. 

W wyniku wyborów do rady powiatu, 
nasz okręg wyborczy - gminy Dębo-
wiec i Goleszów reprezentować będą: 
Jerzy Sikora (Goleszów), Stanisław 
Kubicius (Dębowiec), Renata Michnik 
(Dębowiec). 
Szczegółowe informacje na temat 
wyborów samorządowych www.pkw.
gov.pl

Tomasz Lenkiewicz

Podziękowania

Apel mieszkańców i dyrekcji szkoły
W jedną z październikowych nie-

dziel wybraliśmy się z rodziną na 
poszukiwanie kasztanowca jadalne-
go, który, jak donosił niegdyś „Ka-
lendarz Goleszowski”, rośnie ponoć  
w okolicach cisownickiego cmentarza. 
Owszem, kasztanowiec znaleźliśmy 
(Uwaga, zielony jeżyk baaardzo kłu-
je!), ale piękno tego jesiennego spa-
ceru przyćmił bałagan, jaki zastaliśmy 
pod wiatą przy szkolnym placu zabaw. 
Butelki po alkoholu, pety, puszki po 
piwie… Widać, że balanga się udała.

Jako rodzice dzieci często korzy-
stających z placu zabaw prosimy 
mieszkańców naszej wsi i gości o dba-
nie o to jedyne w Cisownicy miejsce, 
gdzie maluchy mogą aktywnie spę-
dzać czas. Plac zabaw, wiata, boiska 
należą do nas wszystkich, ale czy to 
znaczy, że możemy z nich korzystać, 
jak chcemy, bez ponoszenia za to od-
powiedzialności? 

Nie jest tajemnicą, że owa week-
endowa impreza nie była jedno-
razową. I nie chodzi o pilnowanie, 

monitoring czy zamykanie obiektu. 
Najzwyczajniej w świecie chodzi  
o przestrzeganie regulaminu tego 
miejsca, o dbałość o nasze dobro  
i kulturę osobistą. 

Cisowniczanie

Do prośby tej przyłącza się dyrek-
cja szkoły w Cisownicy. W przypadku 
braku zmian w tej kwestii zajdzie ko-
nieczność monitoringu tego miejsca.
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Złoto dla Anny Stanieczek

7-8 września w Żywcu odbyły się 
Mistrzostwa Polski w łucznictwie. 

Dobrze zaprezentowały się dwie 
zawodniczki z goleszowskiego klubu 
łuczniczego - Marzena Daduń i Anna 
Stanieczek. Ostatnia z wymienionych 
potwierdziła dobrą formę, zajmując 
pierwszą lokatę. Druga nasza zawod-
niczka wywalczyła 8 pozycję. Warto 
wspomnieć, że pani Marzena w tych za-
wodach poprawiła swój rekord życiowy.

Nieszczęśliwy traf sprawił, iż  
w początkowej rywalizacji sportowej 
nasze zawodniczki trafiły na siebie. Bra-
tobójczy pojedynek wygrała pani Anna. 

Był to bardzo trudny pojedynek,  
w którym każda z nas miała takie 
same szanse, jednak duże doświad-
czenie pozwoliło mi go wygrać – 
mówi Anna Stanieczek, trenerka 
Marzeny Daduń. 

W półfinale goleszowska zawod-
nicza pobiła rekord Polski - zdobyła 
146 punktów na 150 możliwych, a w 
finale pokonała Małgorzate Kapustkę 
i tym samym stanęła na najwyższym 
stopniu podium.

Dodatkowym zmaganiom, które 
obejrzeli kibice było tradycyjne strze-
lanie z 18 metrów do kura – sylwetki 
koguta. Tu również bezkonkurencyj-
na okazała się nasza zawodniczka, 
zdobywając puchar Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego.

Jestem bardzo zadowolona ze 
swojego rezultatu, ale jednocześnie 
z występu mojej zawodniczki - Ma-
rzeny. Jest ona zawodnikiem bardzo 
ambitnym, z ogromnym potencjałem  
i bardzo ciężko pracuje - podsumo-
wuje zawody trenerka LUKS „Orlik” 
Goleszów.

Osoby zainteresowane uprawia-
niem tej dyscypliny sportu proszone są  
o kontakt telefoniczny: 507 480 376

T. Lenkiewicz

8 października w sali sportowej 
Gimnazjum w Goleszowie odbył 
się turniej piłki siatkowej, którego 
organizatorem był LKS „Olimpia” 
Goleszów.

W rozrywkach uczestniczyły trzy 
drużyny: klasa VII i VIII Szkoły Pod-
stawowej w Goleszowie oraz Gimna-
zjum w Goleszowie.

Rozgrywki rozegrano systemem 
„każdy z każdym”.

Wyniki meczów prezentują się 
następująco: 

- SP Goleszów Kl. VIII – SP Gole-
szów Kl. VII  2:0 (25:22, 25:17)

- Gimnazjum Goleszów – SP Gole-
szów Kl. VIII 2:0 (25:19, 25:20)

- Gimnazjum Goleszów – SP Gole-
szów Kl. VII 2:0 (25:19, 25:21)

Wyniki końcowe:
I miejsce – Gimnazjum Goleszów
II miejsce - SP Goleszów Kl. VIII
III miejsce - SP Goleszów Kl. VII
Uroczystej dekoracji zwycięzców 

oraz wręczenia pucharów i nagród 
dokonali trener sekcji piłki siatkowej 
LKS „Olimpia” Goleszów wraz z kie-
rownikiem sekcji - Andrzej Broda oraz 
Marek Czyż.

Statuetkami wyróżnieni zostali 
również następujący zawodnicy:

- Michał Szczotka – najlepszy ata-
kujący turnieju,

- Jakub Prusicki wraz z Sebastia-
nem Gorolem – najlepsi przyjmujący 
turnieju,

- Sebastian Musialik – najlepszy 
rozgrywający turnieju.

Po zakończonej rywalizacji każdy 
zawodnik został obdarowany „paczką 
słodkości”.

LKS „Olimpia” Goleszów pragnie 
podziękować dyrekcji gimnazjum 
za udostępnienie sali gimnastycz-
nej do prowadzenia treningów 
oraz rozgrywania turniejów siat-
karskich.

Kierownik sekcji piłki siatkowej 
oraz sekretarz LKS „Olimpia” Gole-

szów Marek Czyż, Marzena Gomola.

Rywalizacja młodych siatkarzy

Uczestnicy zawodów z Andrzejem Brodą
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Co słychać w GOK-u?

WYSTAWA PRAC ALBINA KLIMCZAKA

PROMOCJA KSIĄŻKI

11 października odbyły się Gmin-
ne eliminacje do Mistrzostw Powia-
tu Szkół Podstawowych w szachach. 
Organizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Szachowym „Olim-
pia”. A oto wyniki:

- grupa młodsza: 1. SP Cisownica 
2. SP Dzięgielów 3. SP Bażanowice

- grupa starsza: 1. SP Dzięgielów 
2. SP Cisownica 3. SP Goleszów

Gratulujemy wyników i życzymy 
sukcesów w zmaganiach na szczeblu 
powiatowym.                                GOK

GRALI W SZACHY

Wszystkich miłośników talentu 
Albina Klimczaka zapraszamy na 
wystawę jego prac malarskich, któ-
re prezentowane są w galerii GOK-u.

 Wystawione prace są wspomnie-
niem artysty z podróży odbytej po 
Indochinach. Obrazy wykonane są 
techniką olejną i przedstawiają życie 
mieszkańców południowo-wschod-
niej części Półwyspu Indochińskiego.

Zachęcamy do odwiedzenia wy-
stawy, która będzie dostępna do  
19 listopada.                                      GOK

17 października w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Goleszowie odbyło się spotkanie autorskie Wiktora 
Pieńkowskiego i Krzysztofa Neściora w ramach pro-
mocji książki „Podchorąży Stanisław Gajdzica w służ-
bie Niepodległej w świetle historii 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Cieszyna”. Publikacja została dofinan-
sowana ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie oraz sponsorów. O publikacji można przeczytać na 
stronie 22. 

GOK

„Życia nie mierzy się ilością odde-
chów, ale ilością chwil, które zapiera-
ją dech w piersiach” 

Maya Angelou
Z pozdrowieniami dla czyteników 

„Panoramy  
Goleszowskiej” Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Goleszowie 

Jolanta Warsińska
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W niewielkiej szkole wiele się dzieje…

Rok szkolny pędzi pełną parą. 
Obecnie w bażanowickiej szkole 
uczy się 86 uczniów w 7 oddziałach. 
3 września ciepło przywitaliśmy  
9 pierwszaków.

W minionych tygodniach oprócz 
codziennych zajęć nasi uczniowie 
wzięli udział w wydarzeniach nie-
zwykłych, takich jak: Dzień Kropki, 
Dzień Tabliczki Mnożenia, wyjazd 
do kina, wyprawa do Państwowego 
Muzeum Auschwitz Birkenau, spo-
tkanie z fizyką na UŚl w Katowicach, 
rajd PTTK „Pożegnanie lata”, zajęcia 
muzyczne w goleszowskim GOK-u czy 
warsztaty drukarskie w Książnicy Cie-
szyńskiej. Mieli też okazję bić rekord 
z WOŚP w jednoczesnej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. A ponie-
waż jesienna pogoda w tym roku nas 
rozpieszcza, sporo czasu spędzili na 
powietrzu, zwłaszcza podczas zajęć 
świetlicowych.

Mamy nadzieję, że  uczniowski 
zapał nie osłabnie. Przed nami sporo 
pracy, którą spróbujemy urozmaicić, 
ale do wszystkich działań potrzebni są 
przede wszystkim chętni uczniowie.

Jolanta Chwastek

„Książka i możliwość czytania, 
to jeden z największych cudów 
 ludzkiej cywilizacji”

Maria Dąbrowska

12 października w Szkole Podsta-
wowej w Dzięgielowie już po raz piąty 
odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy  
„Lektury nie są takie złe…”. 

Uczniowie mieli do przeczyta-
nia dwie książki: „Charlie i fabryka 
czekolady” Roalda Dahla oraz „Ma-
giczne drzewo. Czerwone krzesło” 
Andrzeja Maleszki. Konkurs składał 
się z dwóch etapów: testu oraz czę-
ści ustnej. 

Oto wyniki konkursu: I miejsce 
– Amelia Lankocz SP Dzięgielów,  

II miejsce – Zuzanna Łodzińska SP 
Dzięgielów, III miejsce – Wiktor Brud-
ny SP Cisownica. Wyróżnienia otrzy-
mali: Anna Kiełbicka SP Goleszów, 
Aleksander Kurdun SP Cisownica  
i Oliwia Kaczmarczyk SP Dzięgielów. 

W pracach jury uczestniczyły: 
Anna Szturc – przewodnicząca, Anna 
Dziedzic, Agnieszka Sztwiertnia, Klau-
dia Holisz, Monika, Droździk i Ewa 
Płaza.

Zwycięzcom, wyróżnionym oraz 
pozostałym uczestnikom konkur-
su  gratulujemy i życzymy ciągłego 
kontaktu z książką, a także wielu 
sukcesów w konkursach czytelni-
czych. 

Nagrodami w konkursie były książ-
ki, zaproszenia na „pyszną” czekoladę 
do Cafe „Arkady” w Cieszynie oraz 
czekolady ufundowane przez sklep 
Max w Cieszynie. 

Organizatorzy
SP w Dzięgielowie

Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty
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Nagrodzeni sportowcy

20 września w Starostwie Powia-
towym w Cieszynie odbyła się gala 
wręczania nagród sportowcom, któ-
rzy w 2017 r. osiągnęli znaczące suk-
cesy w kraju i poza jego granicami. 
Wśród 34 zawodników i trenerów, 
którzy otrzymali nagrody i wyróżnie-
nia znaleźli się m. in. Kajetan Kaje-
tanowicz (kierowca rajdowy), Piotr 
Żyła (skoczek), Janusz Rokicki (para-
olimpijczyk). W gronie najlepszych 
znaleźli się również przedstawiciele 
naszej gminy: 

- Mateusz Nieboras z Dzięgielo-
wa – zawodnik JBG-2 Professional 
MTB Team, zdobył złoty medal Mi-
strzostw Polski juniorów w cross-
country;

- Klaudia Szymańska z Godziszowa 
– zawodniczka KS „Shindo” Cieszyn, 
zdobyła srebrny medal Mistrzostw 
Polski w kumite seniorek oraz brązo-
wy medal Mistrzostw Polski w kumite 
młodzieżówek;

- Grzegorz Szczechla – zawodnik 
Misyjnego Klubu Sportowo-Rekre-
acyjnego „Centrum” Dzięgielów, 
trenujący ekstremalne biegi przez 
przeszkody, zdobył I miejsce w zawo-
dach OCR Series w Belgii i w Danii, III 
miejsce w Niemczech, IV miejsce na 
Mistrzostwach Europy w sztafecie w 
Holandii oraz V miejsce na Mistrzo-
stwach Świata w Kanadzie.

Wyróżniono również szkoły po-
wiatu cieszyńskiego, które w roku 

szkolnym 2017/2018 we współza-
wodnictwie sportowym zajęły trzy 
pierwsze miejsca, w kategorii: szkoły 
podstawowe, szkoły podstawowe  
z oddziałami gimnazjalnymi oraz 
szkoły ponadpodstawowe. 

Nagrody, statuetki i wyróżnienia 
sportowcom wręczali starosta Janusz 
Król i przewodniczący rady powiatu 
Ludwik Kuboszek, zaś szkołom staro-
sta i Tadeusz Glos – Przewodniczący 
Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego. Do gratulacji dołączył 
się również wójt Krzysztof Glajcar, 
który przekazał naszym sportowcom 
listy gratulacyjne oraz drobne upo-
minki.

Tomasz Lenkiewicz

Obowiązki w Czechach
CDN z poprzedniego wydania PG
W Republice Czeskiej nie wolno:
- umożliwiać spożywania substancji alkoholowych oso-

bie poniżej osiemnastego roku życia (kara do 5 000 CZK);
- palić na zadaszonych przystankach i poczekalniach 

komunikacji drogowej, kolejowej oraz komunikacji miej-
skiej;

- palić w pomieszczeniach restauracyjnych;
- zakłócać ciszy nocnej (godz. 22-06, kara do 10 000 

CZK, w razie powtórzenia do15 000 CZK);
- wzbudzać zgorszenia publicznego (na przykład leżąc 

na chodniku w stanie silnego upojenia alkoholowego lub 
krzyczeniem niecenzuralnych słów, kara do 10 000 CZK, 
w razie powtórzenia do 15 000 CZK;

- zanieczyszczać miejsc publicznych wyrzucając odpad-
ki lub oddając mocz (kara do 20 000 CZK, w razie powtó-
rzenia do 30 000 CZK);

- obrażać lub ośmieszać drugą osobę (kara do 20 000 
CZK, w razie powtórzenia do 30 000 CZK);

- krzywdzić innych osób lub grozić im uszczerb-
kiem (kara do 20 000 CZK, w razie powtórzenia do 
30 000 CZK);

- czynić innym rozmyślną krzywdę (na przykład wy-
puszczanie powietrza z kół pojazdów, kara do 20 000 CZK, 
w razie powtórzenia do 30 000 CZK).

CDN
Tekst pochodzi z ulotki przygotowanej 

przez czeską policję.
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„Podróże ze Stokłosą”

Rozpoczynamy cykl artykułów 
„Podróże ze Stokłosą”. Mieszkanka 
Goleszowa będzie opisywać swoje  
wrażenia z podróży tanimi liniami 
lotniczymi oraz opowiadać o tym,  
co zobaczyła.

Gdzie szukać tanich biletów lot-
niczych?

Znasz to uczucie, kiedy odpalasz 
Internet, przeszukujesz wyszukiwar-
ki tanich lotów i… jest! Lot w dwie 
strony za mniej niż stówkę! Bez za-
stanowienia kupujesz bilety i od 
tego czasu uśmiech ci nie schodzi  
z twarzy? Albo wpatrujesz się w niebo  
i, widząc samolot, zastanawiasz się  
z zazdrością, dokąd zmierzają ci szczę-
śliwcy siedzący w środku?  Znam to 
uczucie doskonale – ogromna radość 
i podniecenie na samą myśl o tym, że 
już za moment, już za chwilę znów 
wejdę na pokład odrzutowca i pole-
cę tam, gdzie jeszcze mnie nie było, 
znów zobaczę inny kraj, poznam inne 
zwyczaje, posmakuję lokalnej kuch-
ni, a to wszystko kilka razy taniej niż  
z biurem podróży! 

Skąd ta pasja?
Odkąd pamiętam zawsze lubiłam 

oglądać programy podróżnicze, czy-
tać książki, których akcja dzieje się  
w tajemniczych miejscach, na innych 
kontynentach. Każdy na pewno koja-
rzy serię książek Alfreda Szklarskiego 
o przygodach Tomka Wilmowskiego 
– dla mnie, jako dziecka, była to lek-
tura numer jeden. Do tego dochodzi 
jeszcze ogromna chęć  zwiedzania –  

stratą czasu byłyby wyjazdy, których 
głównym punktem programu jest 
wylegiwanie się na plaży czy nad ho-
telowym basenem. Pobudka o 7 rano 
i w drogę – to jest to! 

Jak się zaczęło?
Zaczęło się od wycieczki do Egiptu 

zorganizowanej przez biuro podróży. 
Od pierwszego wejrzenia zakochałam 
się w tym pełnym tajemnic zakątku 
świata, w niezwykle sympatycznych 
ludziach, widokach, a przede wszyst-
kim w niesamowitej historii i zabyt-
kach dosłownie na każdym kroku. Od 
tamtego momentu poszło już z górki. 
Tanim podróżowaniem bawię się od 
jakiegoś czasu. Jeżeli ktoś twierdzi, 
że upolował bilet w dwie strony do 

Norwegii za 78 zł albo na Sardynię 
za 120 zł, to nie wkładaj tego między 
bajki! Tak się da latać! Jak myślisz, za 
ile można spędzić 4 dni w Rzymie? 
Lot i noclegi w hotelu w centrum 
Wiecznego Miasta to, mając szczę-
ście, wydatek mniejszy niż 400 zł od 
osoby! Gdybym jednak zrezygnowała 
z hotelu, a wybrała opcję tzw. couch-
surfingu, czyli noclegu w domu użyt-
kownika tejże platformy, cena spadła-
by  jeszcze o ponad połowę! 

Jeżeli chcecie wybrać się ze mną 
do miejsc, które zwiedziłam dzięki ni-
skobudżetowym  wyjazdom oraz po-
czytać o tym, jak to zrobić samemu,  
zapraszam do lektury w kolejnych 
wydaniach „Panoramy”!

Sylwia Stokłosa

17 listopada w dzięgielowskiej 
sali gimnastycznej odbędzie się 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Wójta Gminy Goleszów.  
W bezpłatnym turnieju będzie można 
rywalizować w 4 kategoriach: kobiety 
16-65 lat, mężczyźni 16-35 lat, męż-
czyźni  36-50 lat, mężczyźni 50 +, open 
(kobiety i mężczyźni). Zapisy w dniu za-
wodów w godz. 9.15 – 9.45, a szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 669189267.  

Zagraj w tenisa stołowego
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

ZAPRASZA  NA

wysmienita zabawa do rana
lampka szampana
pokaz fajerwerków

butelka wina lub wódki 0,5 l na pare

wyborne menu sylwestrowe

plebiscyt
na najlepsze tematyczne przebranie

w cenie biletu:

impreze poprowadzi Dj Pilus

atrakcja wieczoru:

recital imponujacej
mlodej wokalistki

BILETY: przedsprzedaz 250 zl/osoba
w dniu imprezy 270 zl/osoba

liczba miejsc ograniczona

Etno Chata TOPOLEJ
ul.Wiejska 22 a
43-440 Goleszów

tel. 665 668 228
info@topolej.pl
www.topolej.pl

ZAPRASZAMY!

SYLWESTER lata 20 - te

31 grudnia 2018

godz. 19:00

zarezerwuj juz dzis
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GOK, ul. Cieszyńska 25, Goleszów, www.goleszow.com

17.11, godz. 17.00 Występ zespołu MONK
24.11. Dzień artysty gminy Goleszów, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
1.12. Jubileusz 25-lecia ZPiT „Goleszów”
6.12. Mikołajki + Fire Show
14-15.12. Kiermasz bożonarodzeniowy

Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej z Goleszowa zaprasza na wy-
darzenia do Etno Chaty TOPOLEJ, ul. Wiejska 22A, Goleszów, www.topolej.pl

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS z Goleszowa zaprasza na koncerty w wy-
konaniu Orkiestry Kameralnej ARTIS, pod batutą Jeana Claude’a Haupt-

13.11, godz. 17.00 Koncert pieśni patriotycznych - Katowice
Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

24.11, godz. 17.00 „Opowiadaj mi tak” - utwory Zbigniewa Wodeckiego, teatr w Cieszynie
24.11, godz. 20.00 „Opowiadaj mi tak” - Zbigniew Wodecki - I częściowy koncert w teatrze  

w Cieszynie 

Szczegóły: tel. 601 579 649 (informacja o koncertach), tel. 605 119 799 (sprzedaż biletów).

Chór męski „Cantus” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie ser-
decznie zaprasza 3 listopada na koncert z okazji 40-lecia swojego istnienia. 
W goleszowskim kościele ewangelickim będzie można wysłuchać koncertu 
jubilatów oraz chórów z Cieszyna i Skoczowa. Początek uroczystości godz. 
16.00. Wstęp wolny. 

JUBILEUSZ CHÓRU

24.11. Wieczór andrzejkowy
27.12-2.01.2019 Warsztaty jogi, prowadzi: Adam Bielewicz
31.12. Sylwester w stylu lat 20-tych

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika produkcji filmu „Le-
giony” informujemy, że sceny do filmu, które miały być kręcone w Cisownicy  
w drugiej połowie września br. zostały przesunięte na pierwszą połowę 2019 
roku.  

ZMIANA TERMINU KRĘCENIA FILMU
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Tytuł artykułuHistoria podchorążego Stanisława Gajdzicy 

Na przełomie września i paź-
dziernika ukazała się kolejna pu-
blikacja opisująca Śląsk Cieszyński. 
Tym razem czytelnicy mogą zapo-
znać się z postacią podchorążego 
Stanisława Gajdzicy i historią 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich z Cieszyna.   
17 października w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Goleszowie odbyła się 
promocja nowej książki. Autorami 
nowej pozycji wydawniczej są Witold 
Pieńkowski z Cisownicy oraz Krzysztof 
Neścior z Cieszyna, a wydawcą Sto-
warzyszenie Miłośników Cisownicy.  

Skąd pomysł na nową książkę?
Publikacja o podchorążym Stani-

sławie Gajdzicy z 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Cieszyna 
wpisuje się w obchody 
100–lecia odzyskania 
niepodległości Polski w 
1918 roku.

Stanisław Gajdzica 
– syn ziemi cieszyńskiej, 
urodzony w Bystrzycy 
(dzisiejsze Zaolzie), nieraz 
podkreślał, że jest dum-
ny ze swojego pocho-
dzenia. Tu bowiem – na 
Śląsku Cieszyńskim – 19 
października 1918 roku 
ukonstytuowała się Rada 
Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego i doprowa-
dziła do wiecu na Rynku 
cieszyńskim (wcześniej 
podobne wiece odbyły się 

w Orłowej – 13 X i w Boguminie – 20 X), 
w którym uczestniczyło około 40 tysięcy 
osób. Podczas tego wiecu uchwalono 
rezolucję o bezwarunkowej przyna-
leżności Księstwa Cieszyńskiego i jego 
mieszkańców do wolnej, zjednoczonej  
i niepodległej Polski, która przedstawia-
ła program i postulaty miejscowej lud-
ności polskiej. Kilka dni później – 30 paź-
dziernika – Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego uchwaliła proklamację  
w sprawie przynależności Ks. Cie-
szyńskiego do Państwa Polskiego.  
W nocy z 31 października na 1 listopa-
da 1918 r. oficerowie polscy (wchodzący  
w skład austriackiego garnizonu stacjo-
nującego w Cieszynie) dowodzeni przez 
por. Ludwika Skrzypka, por. Franciszka 
Barteczka i por. Klemensa Matusia-
ka przeprowadzili zamach wojskowy  
w cieszyńskich koszarach. Bez ofiar w lu-
dziach polscy oficerowie przejęli władzę 
wojskową na naszym terenie. 

Tak więc tu – na ziemi cieszyńskiej 
– proklamowano po raz pierwszy  
w Polsce niepodległość w 1918 roku 
i to kilkanaście dni wcześniej niż 
Rada Regencyjna – 11 listopada – 
przekazała władzę powracającemu 
z twierdzy w Magdeburgu Józefowi 
Piłsudskiemu jako Tymczasowemu 
Naczelnikowi Państwa, który powołał 
później rząd Jędrzeja Moraczewskie-
go - mówi W. Pieńkowski.

Dlaczego właśnie postać Stanisła-
wa Gajdzicy ?

Ojciec Stanisława – Józef (1890– 
1939), jako żołnierz Legionu Polskiego, 
a później II Brygady i 4. Pułku Piechoty 
walczył w wielu bitwach I wojny świa-
towej. W lutym 1920 roku ochotniczo 
wstąpił do 10. Pułku Piechoty w Cie-
szynie, biorąc udział w obronie Śląska 
Cieszyńskiego przed czeską agresją. Za 
swe zasługi Józef Gajdzica został od-
znaczony m. in.: Krzyżem Niepodległo-
ści oraz Krzyżem Walecznych. Jego syn 
–  Stanisław – wychowany w duchu 
patriotyzmu i umiłowania do ojczyzny 
został bohaterem II wojny światowej – 
można powiedzieć, że poszedł w ślady 
ojca. 

Żołnierz września i Związku Wal-
ki Zbrojnej, internowany w Staro-
bielsku, przeżył 10 ciężkich więzień 
i obozów, m. in.: Moabit, Monte-
lupich, Berlin-Tegel, Rawicz, Coswig 
nad Łabą. Był wielokrotnie odzna-
czany. O jego postawie, drodze ży-
ciowej, „wojennej odysei” pisano 
wielokrotnie, m. in.: w ewangelickim 
„Zwiastunie”, zaolziańskim „Zwro-
cie”, wrocławskim „Głosie Dolmelu”, 
„Sporcie”, „Dzienniku Zachodnim” 
oraz „Panoramie Goleszowskiej”. 
Jego wojenne przeżycia opisywali: 
Apoloniusz Zawilski w książce „Bitwy 
polskiego września” oraz prof. Alfred 
Konieczny w „Śląskim Kwartalniku 
Historycznym”.

CDN w następnym wydaniu PG
Tomasz Lenkiewicz

Spotkanie Stanisława Gajdzicy w cisownickim Klubie 
Propozycji, 21 listopada 2007 r. 

Cynowy kubek S. Gajdzicy z obozu  
w Starobielsku
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W dzięgielowskiej podstawówce

Za nami pierwsze tygodnie roku 
szkolnego. Po dobrze spędzonym 
wypoczynku z zapałem ruszyliśmy 
do nauki, pracy i innych form działań 
szkolnych.  

W naszej dzięgielowskiej szkole 
wiele się dzieje. Już rozpoczęcie roku 
szkolnego przyniosło uczniom klasy 
pierwszej sporo emocji, gdyż to wła-
śnie podczas tego uroczystego apelu 
mieli okazję wykazać się zdobytymi 
w przedszkolu umiejętnościami, a na-
stępnie przeżyli pasowanie na ucznia 
i tym samym zostali włączeni do na-
szej społeczności szkolnej.

Wiele wrażeń towarzyszyło wszyst-
kim uczniom klas IV-VIII 28 września 
podczas międzynarodowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia, a zwłaszcza fina-
listom, którzy przed całą szkołą mieli 
zaprezentować swoje umiejętności. 
Mistrzem Tabliczki Mnożenia SP Dzię-
gielów został Jakub Zorychta, zaś wi-
cemistrzem Adela Czerwińska - trzeba 
przyznać, że ich umiejętności i szybkość 
wykonywania działań były imponujące.

Bardzo miły, a zarazem zabawny 
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
zorganizowali uczniowie klas II i III ze 
swoimi wychowawczyniami. Aktorom 
również towarzyszyły niemałe emocje, 
ale wspaniale poradzili sobie ze sceną, 
tremą i widownią. Uczniowie przed-
stawili zabawne scenki z życia szkoły 
i wyśpiewali życzenia nauczycielom  
i pracownikom szkoły. 

Nasi uczniowie uczestniczą również 
w ciekawych wyjazdach. 14 września 
klasa VIII pojechała do Katowic, by na 
wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego 
uczestniczyć w wykładach i warsztatach 
pt. „Osobliwości świata fizyki”. 

10 października uczniowie klasy III 
byli w goleszowskiej piekarni. Mieli 

możliwość na własne oczy zobaczyć 
jak powstaje chleb, a nawet wykonać 
pewne prace związane z produkcją 
pieczywa. 

Również w szkole organizujemy 
wiele ciekawych warsztatów i za-
jęć. 21 września  uczniowie klas I-III 
spotkali się z policjantami, by przy-
pomnieć sobie zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach. 

24 września przyjechała do nas 
grupa artystyczna z Zamku Przedsię-
biorczości w Cieszynie, która prze-
prowadziła warsztaty dla klas I-IV 
na temat Szklaku Zabytków Techniki 
województwa śląskiego.  

3 października klasa II miała 
wspaniałą lekcję z suczką Zoją i jej 
opiekunką. Dzieci na zajęciach po-
znały przede wszystkim poprawne 
zasady postępowania w obecności 
psa, uczyły się, jak bezpiecznie i od-
powiedzialnie postępować z tymi 
zwierzętami, jak je karmić i dbać  
o nie. Miały okazję również podzi-
wiać „psie sztuczki”.

Z 12 na 13 października kółko 
teatralne spędziło noc w szkole, by 
doskonalić dwie sztuki teatralne, in-
tegrować się i dobrze się bawić. Oka-
zuje się, że szkoła nie jest taka zła, 
jeśli uczniowie nawet noc spędzają 
w niej z ochotą.

W naszej szkole kształcimy posta-
wy patriotyczne nie tylko na lekcjach 
historii. We wrześniu uczniowie klas 
IV- VIII pisali kartki do powstańców 
warszawskich w ramach akcji „Bo-
haterOn – włącz historię”. Każdy 
sam wybrał uczestnika powstania 
warszawskiego i poznał opowiedzia-
ną przez niego historię. Informacje 
uczniowie zdobyli poprzez samodziel-
ne poszukiwanie na stronie projek-
tu bohaterON.

W październiku rozpoczęła się 
realizacja projektu edukacyjnego 
„Krokus”. W ramach projektu szkoły 
otrzymują cebulki żółtych krokusów 
– zasadzone przez uczniów jesienią, 
zakwitają wiosną. Projekt „Krokus” 
pozwala na zapoznanie uczniów  
z tematyką Holokaustu, a także na 
rozbudzenie w nich świadomości 
niebezpieczeństw wiążących się  
z dyskryminacją, uprzedzeniami i nie-
tolerancją. Uczniowie klasy piątej po-

sadzili cebulki krokusów 16 paździer-
nika… a teraz czekamy na wiosnę.

Podczas uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego część naszego pro-
gramu artystycznego poświęciliśmy 
historii: początkom polskiej szkoły 
w Dzięgielowie, jej historii i ważnym 
postaciom z nią związanym, II wojnie 
światowej. Oddaliśmy hołd poległym 
i zabiegającym o polskość na ziemiach 
Śląska Cieszyńskiego na początku XX 
wieku, a także złożyliśmy kwiaty na 
grobie poległych żołnierzy na dzię-
gielowskim cmentarzu.

Od września w ramach kółek: mu-
zycznego, plastycznego i teatralnego 
tworzył się  spektakl na uroczystości 
100 lat niepodległej Polski, którego 
premiera odbyła się już 27 paździer-
nika w OSP Puńców w czasie gmin-
nych obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Wiele działań za nami, a to dopie-
ro początek roku szkolnego. Najlep-
szymi formami edukacji są te inicja-
tywy, które angażują uczniów. Warto, 
a nawet należy doskonalić swoją wie-
dzę poprzez regularną naukę i pracę 
na lekcjach i w domu, jednak udział 
w innych działaniach i akcjach daje 
radość, rozwija umiejętności, kształci 
postawy i wzbogaca nasze doświad-
czenie życiowe. 

Więcej o tym, co słychać w SP 
Dzięgielów można przeczytać na 
www.spdziegielow.pl.

Weronika Glajc
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Nie pal śmieci

Drodzy mieszkańcy!

Wielkimi krokami zbliża się sezon  
grzewczy, a z nim nieunikniony smog. 
Niestety, wiele osób z naszego regio-
nu ulega pokusie pozbycia się śmieci, 
paląc je w piecach domowych. Me-
toda ta nie pomaga zaoszczędzić na 
kosztach węgla, wydajność energe-
tyczna nieposegregowanych śmieci 
nie jest tak wielka, a może stać się 
przyczyną bardzo poważnych i „kosz-
townych" kłopotów.

Temperatura w piecach domo-
wych wynosi zaledwie od 200 do 
500 stopni C. Z domowych palenisk 
do atmosfery wydostają się wte-
dy nieoczyszczone szkodliwe sub-
stancje chemiczne. Spalanie śmieci  
w domowych warunkach powoduje 
uszkodzenia instalacji i przewodów 
kominowych.

Lekarze alarmują

Zanieczyszczenia w powietrzu 
wpływają na nasz organizm i chociaż 
skutki ich oddziaływania nie są wi-
doczne natychmiast, to gromadzące 
się toksyny mają znaczący wpływ na 
nasze zdrowie. Często dolegliwości 
zaczynają się od kaszlu i uczucia dusz-
ności. Szczególnie dzieci są narażone 
na choroby związane z układem od-
dechowym i obniżoną odpornością, 
która objawia się w formie alergii,  
a w dalszej kolejności astmy. Zanie-
czyszczenie powietrza dwutlenkiem 
siarki powoduje trudności w oddy-
chaniu, tlenki azotu podrażniają płu-
ca, tlenek węgla powoduje zatrucia 
i ma negatywny wpływ na centralny 
układ nerwowy. Niekontrolowany 
proces spalania śmieci prowadzi 
do przedostania się do atmosfery 
związków nazywanych dioksynami 
i furanami związanymi z chorobami 
nowotworowymi. 

Regulacje prawne

Przepisy prawne nie wystarczą, aby 
chronić nas przed konsekwencjami 
złych nawyków. W Polsce obowiązuje 
ustawowy zakaz spalania odpadów 
komunalnych w urządzeniach nie-
przystosowanych do tego celu, ale to 
my sami musimy mieć świadomość, 
na co narażamy siebie i sąsiadów, 
paląc śmieci w domowym piecu.  

Statystycznie każdy z nas wyrzuca 
około 300 kg odpadów rocznie. To 
dużo. Problemy z rosnącą ilością od-
padów dotyczą nie tylko nas, dlate-
go Komisja Europejska przyjęła stra-
tegię, która ma rozwiązać problemy  
z odpadami. Chcemy pozbywać się 
ich w sposób efektywny i, co najważ-
niejsze, bezpieczny. 

Bezpieczne spalanie odpadów

Termiczne unieszkodliwianie 
odpadów to zaawansowany tech-
nologicznie proces, który podlega 
ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się 
w bardzo wysokiej temperaturze od 
850 do 1150 stopni C, co ogranicza 
możliwość powstania szkodliwych 
substancji. Spalanie śmieci w spalar-
ni, w przeciwieństwie do domowego 
sposobu, zakłada wieloetapowy pro-
ces oczyszczania spalin dzięki uży-
ciu rozbudowanego systemu filtrów 
i innych zabezpieczeń technicznych. 
One rozkładają i redukują substan-
cje powstające podczas spalania. 
Ciągły monitoring procesu spala-
nia pozwala na jego pełną kontrolę.  
W Europie działa obecnie ponad 400 
takich instalacji. Spalanie śmieci w od-
powiedzialny i kontrolowany sposób 
może w przyszłości stać się metodą, 
która pomoże rozwiązać także nasze 
kłopoty z rosnącą ilością odpadów. 
Spalanie śmieci w domowych pie-
cach i kotłowniach jest źródłem zanie-
czyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi  
i środowiska naturalnego. Substancje, 
które wydzielają się w trakcie spala-
nia śmieci w niskich temperaturach są 
groźne dla zdrowia i życia.

Szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie odpadów z two-
rzyw sztucznych np. butelek typu PET, 
worków foliowych, a także opakowań 
po sokach, mleku, odpadów z gumy, 
lakierowanego drewna, mebli.

W trakcie spalania śmieci w do-
mowych piecach, w niskiej tempe-
raturze (200-500˚C) do atmosfery 
trafiają między innymi:
• tlenek węgla (CO)
• nieorganiczne związki chloru (HCL)
• nieorganiczne związki fluoru (HF)
• tlenki azotu (NOx)
• dwutlenek siarki (SO2)
• metale ciężkie zaliczane do klasy  
I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, 
nikiel, selen), III (ołów, chrom)

Dwutlenek siarki (SO2) powodu-
je: u ludzi trudności w oddychaniu,  
a u roślin zanik chlorofilu (obumiera-
nie liści). Jest przyczyną powstawania 
siarczanów i kwasu siarkowego, co 
prowadzi do suchych i mokrych opa-
dów kwaśnych deszczy. Odkładając 
się w glebie, powoduje jej zakwasze-
nie i zasolenie.

Tlenki azotu (NOx) mogą być 
przyczyną zapalenia płuc i bronchitu.  
U roślin powodują uszkodzenia liści. 
W powietrzu tworzą kwas azotowy, 
który, odkładając się w glebie, pod-
wyższa ich zawartość w produktach 
roślinnych.

Tlenek węgla (CO) jest trujący dla 
ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciał-
ka krwi, utrudniając transport tlenu. 
Oddziałuje także na centralny układ 
nerwowy. Pył, odkładając się w glebie, 
powoduje szkodliwe dla zdrowia czło-
wieka zanieczyszczenie roślin metala-
mi ciężkimi. Przyspiesza powstawanie 
trójtlenku siarki (SO3), który w powie-
trzu atmosferycznym tworzy z parą 
wodną aerozol kwasu siarkowego.

W wyniku samorzutnych reakcji 
chemicznych z emitowanych pyłów 
zawierających węgiel organiczny  
i nieorganiczne chlorki, w obecności 
metali ciężkich (głównie miedzi) jako 
katalizatora oraz tlenu i pary wodnej  
z powietrza, powstają szczególnie 
groźne związki zwane dioksynami i fu-
ranami. Należą one do grupy związków 
kancerogennych, czyli rakotwórczych, 
a powstają jako produkty uboczne 
spalania różnych odpadów. Dioksyny 
to najbardziej szkodliwe substancje, 
jakie zidentyfikowano w środowisku. 
Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej 
trujące od cyjanku potasu!

Pamiętajmy!

Palenie śmieci w domu jest nie-
bezpieczne. Unikajmy domowych 
sposobów pozbywania się śmieci, 
które bez odpowiedniej technologii 
są dla nas po prostu zagrożeniem. 
Spalanie śmieci w naszych domo-
wych piecach nie jest oszczędne, 
tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Główne źródło artykułu: www.
niepalsmieci.pl

Referat Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Goleszów


