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Stolica?! Tak, bo chodzi tu o pojęcie Małej Ojczyzny. Jedni mają 
piknik, festyn, czy Świynto Dziedziny, a Stowarzyszenie Miłośników 
Cisownicy wraz z Izbą Regionalną „U Brzezinów” ma po prostu swoje 
coroczne lipcowe święto. W pejzażu Małej Czantorii wyczuwa się maje-
stat przyrody. Zaś wśród społeczności dostrzega się głębszą duchowość. 
Stąd święto. Konieczność zwrócenia uwagi na ojczyznę najbliższą, którą 
jest za co miłować.

Organizatorzy, Henryka Szarzec i Stanisław Brzezina, osobiście 
witali przybyłych. Wśród gości obecni byli Wójt Gminy Krzysztof Glaj-
car, przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki, radna Aleksan-
dra Chmiel, sołtys Cisownicy Karol Macura, pastor Marek Twardzik 
wraz z małżonką, Cieszyński Ośrodek Kultury - Dom Narodowy re-
prezentował Arkadiusz Sztwiertnia, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
z Zebrzydowic przybyło z delegacją, na czele której stała prezes Helena 
Bartoszek oraz Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Henryk 
Franek. Przybył również Leszek Richter, prezes Sekcji Ludoznawczej 
przy PZKO w Czeskim Cieszynie, który przy okazji zaprosił wszystkich 
zebranych na Gorolskie Święto w Jabłonkowie. 

Dzieci ćwiczące od roku w gminnej świetlicy pod okiem Grażyny 
Brachaczek debiutanckim występem rozpoczęły XIV świętowanie. No-
woczesność tańca estradowego pozwoliła zebranym uświadomić sobie, 
że Cisownica nie jest skansenem, że młodzież ma wybór. Ma prawo 
sięgać po wszystko, co modne. W konfrontacji z tradycją rodzi się refleksja: co jest nam bliższe, bardziej umiłowane. Bardzo profesjonalnie, wręcz jako wizytówka 
regionu, pokazał się Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” pod kierunkiem Barbary Gacek. Jurne przyśpiewki, elegancja cieszyńskich tańców i świetna kapela. Drugi 

występ tego zespołu, już w strojach góralskich udowodnił, że repertuarowo i artystycznie jest 
w stanie zadziwić publikę.

Seniorki z grupy „Beskuryje” swoim występem zachęcały do biesiadnego śpiewania. Tak 
więc pod wzgórzem Cis, nad Cisówką śpiewało się „W zielonym gaju...”, „Chodzi dziewczę 
po lesie...”, „Za stodołóm na rzyce...”, „Wczoraj była niedzieliczka...” i inne. Liderka grupy, po-
etka Helena Wróbel, występująca w czepcu i pięknym cieszyńskim stroju, swoją witalnością 
uwiarygodniła pojęcie „bezkuryja”, oczywiście, w tym pozytywnym znaczeniu. To tyle, co siła 
ducha, a jednocześnie wewnętrzna pogoda i humor, którym można pokonać wszelkie prze-
ciwności.

W Cisownicy jest dobry klimat, zwłaszcza dla poetów. Już na samym wstępie świętowania 
Krystyna Morys-Grochal przywitała nas uroczyście swoimi wiesiołymi rymami, a Teresę Wa-
szut goście z Zebrzydowic uhonorowali bukietem róż za międzygminną integrację. 

Biesiadowali u Brzezinów, incognito, również autentyczni miłośnicy i  znawcy lokalnej 
mowy - Henryk Nowak i Jan Puczek. Pamięć po Jurze Gajdzicy, bibliofilu, przywoływała 
swoją obecnością jego praprawnuczka Małgorzata Gross. Można było u niej zamówić rysun-
kowy portret własny. W sąsiedztwie portretów swoją urodą nęciły ręcznie robione serwetki. 
U schyłku dnia duże zainteresowanie świętem okazali młodzi ludzi. I to oni przejęli kontrolę 
nad rytmem biesiady, a swoją obecnością udowodnili, że należą do miłośników Cisownicy. 

W organizację święta zaangażowało się wielu członków i sympatyków stowarzyszenia. 
Dzięki temu nie zabrakło strawy dla ciała oraz ducha i tu należy wspomnieć koniecznie o nie-
zastąpionej Alinie Brzezinowej. Gościnność pozwoliła obcym czuć się u siebie, a starym zna-
jomym dała szansę na odnowę znajomości. Zresztą, spotkać się już można w najbliższym cza-
sie na Gorolskim Święcie albo za rok, w stolicy Małej Ojczyzny, na XV święcie w Cisownicy.

Tekst i foto Stachu Malinowski

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Cisownicy i zapro-
szonym gościom za udział w XIV Święcie Stowarzyszenia 
Miłośników Cisownicy. Szczególnie gorąco pragniemy 
podziękować ofiarodawcom licznych nagród na „Cegiełkę 
z niespodzianką”. Jesteśmy bardzo wdzięczni ekipie DJ Ja-
nusza Gawlika za nagłośnienie naszego świętowania i całą 
oprawę muzyczną.

Fragment wiersza Krystyny Morys-Grochal pt. „Nasza Cisow-
nica” 

A dzisio...
My wszyscy, kierzy prziszli do Brzeziny
Razym bydymy świyntować czternoste
Stowarzyszynio Miłośników Cisownicy urodziny
Tóż się bowmy wszyscy razym, bo je czas ku tymu
Zatańcujmy, zaśpiywejmy, rzóńdźmy po naszymu.
Chróńmy to, co najcynniejsze, góry, lasy i naszóm przirode
Ale też to, co fórt nas łónczy, naszóm cieszyńskóm mowe.

Cisownica to stolica

Helena Wróbel

Od lewej: wójt Krzysztof Glajcar,  
Henryka Szarzec, Stanisław Brzezina

Kapela ZPiT „Goleszów”
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 Na sesji
24 czerwca na sesji Rady Gminy Goleszów podjęto uchwały 
w sprawie:
-  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
(utworzenie w Gminie Goleszów obwodu głosowania nr 12 
z siedzibą obwodowej komisji do spraw referendum w Ewan-
gelickim Domu Opieki „EMAUS” w Dzięgielowie ul. ks. Ka-
rola Kulisza nr 47, obejmującego część sołectwa Dzięgielów: 
Ewangelicki Dom Opieki „EMAUS” w Dzięgielowie ul. ks. 
Karola Kulisza nr 47 i nr 70 oraz Diakonat Żeński „Eben - 
Ezer” w Dzięgielowie ul. ks. Karola Kulisza nr 45),

-  wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyj-
nych w miejscowości Bażanowice,

-  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczy-
cieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli obowiązującego w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę,

-  powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję 01.01.2016 - 
31.12.2019 w składzie: Cywka Marek – przewodniczący ze-
społu, Chmiel Aleksandra, Duraj Elżbieta – członkinie,

 -  powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia 
komunalnego w składzie: Bihun Grażyna, Branny Dorota, 
Kożdoń Janusz,

-  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie-
la nieruchomości.

Od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Werner Zając, Jan Poloczek  
i Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner i Wójt Gminy Goleszów  
Krzysztof Glajcar podpisują porozumienie o współpracy

24 czerwca podczas sesji Rady Gminy Gole-
szów uhonorowano byłych już sołtysów – Jana 
Poloczka (Goleszów Górny) i Wernera Zająca 
(Dzięgielów), którzy odpowiednio 17 i 16 lat 
pełnili tę funkcję w swoich miejscowościach.

Praca sołtysa wiąże się olbrzymim zaangażowa-
niem w życie wsi i poszczególnych mieszkańców. 
Jest to praca na rzecz lokalnej społeczności. Bę-
dąc sołtysem, wraz z radą sołecką i mieszkańcami, 
rozwiązuje się najważniejsze problemy danej 
miejscowości, ale również kreuje jej przyszłość.

Obaj panowie otrzymali z rąk wójta Krzysztofa 
Glajcara oraz przewodniczącego rady Bogusława 
Koneckiego pamiątkowe tabliczki, na których wid-
nieje napis „Za dbałość o dobro lokalnej społecz-
ności i podejmowanie działań i inicjatyw służących 
rozwojowi sołectwa”. Następnie byli już sołtysi po-
dziękowali za wspólne lata pracy na rzecz swoich 

miejscowości i życzyli swoim następcom wielu sił i wytrwałości w pełnie-
niu funkcji sołtysów.

Drugim wyjątkowym wydarzeniem było podpisanie porozumienia 
o współpracy pomiędzy Gminą Goleszów a Polskim Związkiem Nar-
ciarskim. Przed podpisaniem porozumienia wójt Krzysztof Glajcar oraz 
prezes Apoloniusz Tajner odnieśli się do wieloletniej historii skoków nar-
ciarskich w Goleszowie.

LKS „Olimpia” Goleszów to historia, teraźniejszość, przyszłość. Chluba 
naszej Gminy. Dzięki zaangażowaniu całych rodzin, poszczególnych ludzi, 
przy goleszowskich skoczniach dzieje się wiele dobrego i za to im dziękuję. 
Szczególne podziękowania kieruję do Prezesa LKS „Olimpia” Goleszów Stani-
sława Dudy, który wkłada w klub całe serce i wiele zaangażowania – powie-
dział wójt Krzysztof Glajcar.
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WYNIKI KONSULTACJI
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie § 1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz.3913) informuję, że 
w dniach od 29 maja do 8 czerwca 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W tym czasie nie zgłoszono żadnych opinii. 

I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Goleszów informuje, że rozpoczynają się prace przygotowawcze nad budżetem gminy na rok 2016.

Wszelkie wnioski do budżetu należy składać do dnia 15 września 2015 r. 

SPROSTOWANIe
W artykule pt. „25-lecie samorządu w Goleszowie” autorstwa Kazimierza Wisełki pojawił się błąd. Pracownica Urzędu 
Gminy, która obsługiwała komisje i sesje rady gminy to Janina Smolik, a nie jak napisano Joanna Smolik. Przepraszamy!

SPROSTOWANIe
Zdjęcia do fotoreportażu „Łamiemy języki, recytując wierszyki” o konkursie logopedycznym, który odbył 
się 11 maja br. wykonała Anna Gańczarczyk z Przedszkola Publicznego w Goleszowie, filia Bażanowice.

WYNIKI KONSULTACJI
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie § 1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz.3913) informuję, że 
w dniach od 29 maja do 8 czerwca 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tym czasie nie zgłoszono żadnych opinii. 

Porozumienie otworzy nam drogę do modernizacji skoczni 
narciarskich w Goleszowie. Na kompleksie tym co roku odbywają 
się międzynarodowe zawody, w których startują dzieci i młodzież. 
Chcielibyśmy wyremontować ten obiekt, żeby zapewnić młodym 
skoczkom odpowiednie warunki do uprawiania skoków narciar-
skich. Mam tutaj na myśli również ich bezpieczeństwo. Zdaję so-
bie sprawę, że modernizacja będzie trochę kosztować. Chciałbym, 
by skocznie w przyszłości wyglądały tak, jak chociażby ta w Wiśle 
Centrum. To takie moje marzenie. Wiadomo, że do tego trzeba się 
będzie odpowiednio przygotować, ale przede wszystkim pozyskać 
zewnętrzne środki. Mam nadzieję, że zawarte dziś porozumienie 
da nam pewne możliwości, które pozwolą pozyskać środki ze-

wnętrzne np. od marszałka województwa śląskiego – dodał wójt.
Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Związku Narciarskie-

go Apoloniusz Tajner, który przypomniał swoje rodzinne, gole-
szowskie korzenie i początek swojej kariery związanej ze skoka-
mi narciarskimi.

Celem tego spotkania jest podpisanie porozumienia z Gminą 
Goleszów, a to na pewno pozwoli otworzyć drogę do różnego ro-
dzaju działań formalnych, ale już nie samodzielnie tylko wspólnie 
z nami. Co ważne, porozumienie nie naraża na koszty ani gminy, 
ani związku. Pozwoli zaś na wspólne działania – podkreślił Apo-
loniusz Tajner.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz
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Samorząd terytorialny, z władzami wybieranymi w demokra-
tycznych wyborach powszechnych, przywrócono w 1990 roku po 
40 latach przerwy. Obecną strukturę, obejmującą gminy, powiaty 
i województwa, wprowadziła reforma z 1999 roku. Na terenie całego 
kraju mają miejsce obchody rocznicy pierwszych wyborów samo-
rządowych.

19 czerwca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goleszowie odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia samorządu 
terytorialnego. Udział w niej wzięli prawie wszyscy przedstawiciele 
obecnej i byłych kadencji: wójtowie, radni, sołtysi oraz dyrektorzy 
podległych jednostek i kierownicy referatów.

Wójt Krzysztof Glajcar przywitał wszystkich zebranych, podzię-
kował za dotychczasową pracę i życzył wielu sił oraz determinacji 
w budowaniu teraźniejszości. Odśpiewano hymn Polski i minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli, a w sposób nieszablono-
wy zasłużyli się dla gminy.

Usłyszeliśmy ciekawy wykład dra Rafała Glajcara na temat funk-
cjonowania samorządu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
Śląska Cieszyńskiego. Wiceprzewodniczący obecnej rady rozważał 
funkcjonowanie istniejącego systemu w kategoriach sukcesów, pora-
żek i wyzwań.

Były przewodniczący rady Kazimierz Wisełka przedstawił wyczer-
pującą prezentację dot. wskaźników liczbowych samorządu gminnego 
na przełomie ćwierćwiecza.

Po części oficjalnej w programie znalazły się wystąpienia byłych 
samorządowców, którzy wspominali lata swojej działalności, dorobek, 
największe inicjatywy, ale także porażki, które ponieśli w tym czasie.

Spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach opracowywania lokalnej strategii rozwoju 
przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” na lata 2016-2023 odbędzie się 6 sierpnia 
2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie (2 piętro), ul. Cieszyńska 25 o godz. 17.30.

Serdecznie zapraszamy!

25-lecie samorządu terytorialnego 

Obecnym przedstawicielom władz składano życzenia podejmo-
wania samych trafnych decyzji i wszelkiej pomyślności w pracy dla 
dobra gminy.

W spotkaniu uczestniczyła Sylwia Cieślar, radna Województwa 
Śląskiego. Program artystyczny zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Go-
leszów” pod kierunkiem Barbary Gacek oraz Orkiestra Kameralna 
z Cieszyna.

Uroczystość prowadził Dariusz Grzegorz Gołyszny.

Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Tekst i foto MSF
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Nowy okres świadczeniowy - 
fundusz alimentacyjny

7 sierpnia br. (piątek) w godz. 9.00–17.00 
na placu przy Urzędzie Gminy będziemy mogli 
wziąć udział w projekcie dotyczącym zwiększenia 
świadomości społecznej na temat zmian klimatu 
i działań, jakie można podjąć, aby im przeciw-
działać.

Podejmowanie kroków na rzecz przeciwdzia-
łania zmianom w codziennym życiu i otoczeniu: 
w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku 
jest istotną kwestią. Pomoże nam w tym mobil-
ne centrum informacyjno-edukacyjne (autobus 
miejski), które zostało wyposażone w najnowo-
cześniejsze narzędzia do rozwiązywania proble-
mów związanych z efektywności energetyczną.

Zadaniem kampanii jest docieranie z pro-
gramem edukacyjnym bezpośrednio do odbior-
ców i podnoszenie świadomości ekologicznej 
wśród władz, mieszkańców i przedsiębiorców. 
Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę do-
radczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i naj-
bardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze 
zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. 

Autobus jest wyposażony w modele, tabli-
ce, makiety prezentujące rozwiązania w zakresie 
efektywności energetycznej. Jest w nim m.in.: 
•  model energooszczędnego okna, model 

oszczędzania wody, energooszczędnego 
oświetlenia, model przegrody zewnętrznej, 
rekuperatora, 

•  model prezentujący rozwiązania dla energety-
ki wiatrowej, 

•  model prezentujący system efektywnego za-
rządzania kosztami energii w szkole,

•  model prezentujący nowoczesne rozwiązania 
dla infrastruktury wodno-ściekowej, 

•  model oświetlenia zewnętrznego, model ko-
lektora słonecznego, model ogniwa fotowolta-
icznego. 

Ponadto organizowane będą ciekawe konkursy z nagrodami.
Zapraszamy wszystkich, którzy dbają o domowy budżet! Eksperci podpowiedzą, jak można sporo zaoszczędzić, a zarazem zadbać 

o środowisko. Więcej na stronie www.autobusenergetyczny.pl

„Autobus energetyczny”

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego 

programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki 

edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań 
w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarnoepide-
miologiczne,a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych 
używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety 
w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl
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Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnow-
skiego. Jest on silnie toksyczny oraz alergizujący. Chwast wydziela pa-
rzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon 
śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogo-
dy, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalniają toksyczne 
związki z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych 
mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczegól-
nych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku.

Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparze-
niami pokrzywy.

Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie ro-
śliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach!

Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczanie barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL. Opryski powinno pro-
wadzić się przez okres od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Uwaga! Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci. 
Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny usuwać jak najszybciej lub zgłaszać do władz samorządowych. 

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

Łodyga  -  osiąga od 1 do 4 m wysokości przy średnicy do 10 cm. Jest głęboko podłużnie bruzdowana, zwłaszcza w górnej części, 
wewnątrz pusta, rzadko owłosiona (mocniej owłosione są ogonki liściowe). U góry zielona, ku dołowi zwykle pokryta 
purpurowymi plamkami.

Korzeń  -  palowy osiągający do 200 cm głębokości, największa masa silnie rozgałęziających się korzeni znajduje się w warstwie 
do głębokości około 30 cm.

Liście  -  skrętoległe, pierzastodzielne o średnicy do 150 cm. Składają się z dość szerokich i przeważnie tępo zakończonych lub 
nagle, krótko zaostrzonych odcinków. Wzdłuż brzegu blaszki liściowej znajdują się krótkie, zaokrąglone ząbki. Kształt 
liści jest zmienny.

Kwiaty  -  zebrane w gęsty i duży baldach o średnicy do 50 cm, składający się z 30–75 baldaszków wyrastających na krótko owło-
sionych promieniach. Na jednej roślinie znajdować się może 1–20 tysięcy kwiatów, czasem nawet do 50 tysięcy. Kielich 
jest drobny, pięcioząbkowy, korona składa się z 5 białych, rzadko zaróżowionych płatków osiągających 10 mm długości. 
Słupek pojedynczy.

Owoce  -  jajowata lub owalna rozłupnia o długości 8–10 mm (rzadko do 15 mm) długości. Składa się z dwóch niełupek połą-
czonych karpoforem, z których każda zawiera jedno nasiono. Owoc ma barwę oliwkową z czterema brunatnymi smuga-
mi przewodów olejkowych i za młodu jest gęsto owłosiony.

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy OSP Dzię-
gielów zaprasza druhów i druhny na zawody strzeleckie o Pu-
char Przechodni Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Go-
leszowie 16.08.2015r. o godz. 9.30 na strzelnicy myśliwskiej 
„Hubertus” w Goleszowie przy ul. Olimpijskiej 10.

Zawody przeprowadzone zostaną w dwuboju z broni mało-
kalibrowej pistolet i karabin kal 5.6 mm.

Zawodnicy będą strzelać wyłącznie z broni i amunicji orga-
nizatora, a stanowiska strzeleckie będą losowane.

Klasyfikacja drużynowa i indywidualna w dwuboju (druży-
ny trzyosobowe, można startować indywidualnie).

W zawodach biorą udział druhowie OSP/PSP z Polski, 
Czech i Słowacji oraz zaproszeni goście (mundury koszarowe).

UWAGA! Barszcz Sosnowskiego!

Zawody strzeleckie
Wpisowe w dniu zawodów 35 zł od osoby (amunicja, pucha-

ry, dyplomy, posiłek).

Zgłoszenia do 14 sierpnia 2015 r. do Prezesa KŻR LOK 
druha naczelnika OSP Dzięgielów Janusza Michalika tel. 605 
437 122, mail zwsaturn@wp.pl.

Prosi się o zabranie przyrządów optycznych do podglą-
du tarcz.

Decyzje w sytuacjach spornych podejmować będzie komisja 
sędziowska w składzie: Jan Żarski, Janusz Michalik .

ZAPRASZAMY!

Janusz Michalik
Prezes KŻR LOK OSP Dzięgielów



Panorama Goleszowska – lipiec sierpień  20158

23 marca 2015 r. godziszowianie wybrali na sołtysa Łukasza Żebrowskiego. To już piąty sołtys 
w obecnym 25-leciu samorządu. Pan Łukasz od razu zabrał się do pracy, czego efekty już można oglądać. 

Gmina otrzymała sporządzony protokół z objazdu dróg gminnych oraz powiatowych z uwagami dot. 
stanu ich infrastruktury. Na ukończeniu są już także prace związane z nadaniem ulic w Godziszowie. 

Przed mającym się odbyć Gminnym Piknikiem Sportowym nasz sołtys wspólnie z członkami rady 
sołeckiej i kilkoma innymi osobami przygotowywał drużynę do zawodów. 13 czerwca w Puńcowie 
udowodniła ona, że warto było się przygotować. 

Dzięki obecnej współpracy z Radą Sołecką Godzi-
szowa poprzedniej kadencji zdjęcia z tej imprezy można 
również podziwiać na internetowej stronie Godziszowa 
www.kopernik.netus.pl/godziszow. 

W podziękowaniu dla młodych i starszych zawodni-
ków biorących udział w Gminnym Pikniku Sportowym 
sołtys wraz z grupą kilku godziszowian i działaczy miejscowej straży 26 czerwca zor-
ganizował piątkowe grillowanie. Obecni na spotkaniu mieli możliwość podziwiania 
sprzętu strażackiego oraz ćwiczących strażaków przygotowujących się do gminnych 
zawodów mających się odbyć następnego dnia. 

Sołtys przygotował szereg niespodzianek, m.in. na ręce prezesa miejscowej OSP 
Bogusława Bolka przekazał zdobyty puchar za zajęcie pierwszego miejsca przez go-
dziszowski zespół na Gminnym Pikniku Sportowym w Puńcowie oraz tablicę z odlaną 
płaskorzeźbą św. Floriana, która zapewne znajdzie godne miejsce w tutejszej remizie. 

O kolejnych planach sołtysa zapewne dowiemy się z internetowej strony Godziszo-
wa. Życzymy mu wiele zdrowia i wytrwałości w pełnieniu tej niełatwej służby na rzecz 
naszych mieszkańców i Gminy Goleszów. 

Kazimierz Wisełka 

W sobotę 27 czerwca br. na boisku piłkarskim w Kisielowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W konkursie 
uczestniczyły kobiece, młodzieżowe oraz sołeckie drużyny strażaków z terenu gminy.

Po uroczystym rozpoczęciu za-
wodów drużyny startowały w dwóch 
konkurencjach sprawnościowych oraz 
musztrze strażackiej. Wygrał zespół 
z Kisielowa, drugie miejsce zajął Go-
leszów, a trzecie Godziszów. Nagro-
dzona została również żeńska drużyna 
z Kozakowic oraz młodzieżowy zespół 
z Puńcowa. Wszyscy odebrali pamiąt-
kowe dyplomy i puchary. Zwycięskie 
zespoły wystartują w zawodach po-
wiatowych, które odbędą się we wrze-
śniu br. w Wiśle.

Konkurencjom przyglądała się 
licznie zgromadzona publiczność oraz 
zaproszeni goście, z wójtem Krzyszto-
fem Glajcarem na czele. Na każdego 
czekał gorący posiłek oraz napoje. Ki-
sielów, jak zwykle, wykazał się wielką 
gościnnością oraz profesjonalizmem 
w przygotowaniu imprezy.

Krzysztof Tokarek
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Mocne wejście sołtysa 

Gminne Goleszowskie Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Zwycięska grupa z Kisielowa

Płaskorzeźba św. Floriana

Sołtys Łukasz Żebrowski
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Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

23 czerwca goleszowski Gminny Ośrodek Kul-
tury wypełnił się dziećmi i młodzieżą z terenu 
całej gminy. Wszystko zaczęło się od warsztatów, 
na które przybyło łącznie 130 uczniów ze szkół 
podstawowych. Dzieci miały okazję uczestniczyć 
w profesjonalnych warsztatach. Zajęcie taneczne 
poprowadziła nagradzana instruktorka i tancerka 
Zuzanna Gabryś, warsztaty ceramiczne – plastyk, 
pedagog, czynnie działająca w Stowarzyszeniu 
Artystycznym Plessart Anna Haka-Otręba. Na-
tomiast uczestnicy doskonalili swój warsztat wo-
kalny pod okiem utalentowanej wokalistki, front-
menki zespołu „Puste biuro” Karoliny Kidoń.

O godzinie 16.00 rozpoczął się przegląd kultu-
ralny. W krótkich programach artystycznych za-
prezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Goleszowa. Wystąpił również Zespół Wokalno-
-Instrumentalmy reprezentujący Goleszowskie 
Gimnazjum oraz koła teatralne działające w gim-
nazjum i Gminnym Ośrodku Kultury. Zwieńcze-

niem wieczoru był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”.
W drugim dniu na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury. Zaraz po nich konkursy, iluzje, gry 

i zabawy, wystrzały z armaty cukierkowej prowadzone przez Andrzeja Afanasjewa sprawiły dzieciom wiele radości i dostarczyłyby 
niezapomnianych wrażeń.

Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” reprezentuje gminę w regionie!

Kapela oraz soliści ZPiT „Goleszów” zachwycili swoim występem członków oraz gości Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas spotkania w Cieszynie.

Poza tym 19 czerwca Zespół Pieśni i Tańca wystąpił podczas obchodów 25-lecia Samorządu Gminy Goleszów, 9 lipca w Harbu-
towicach na Lipowych Dniach oraz 11 lipca w Cisownicy na święcie Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. 

Decyzją Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Jolanty Warsińskiej podczas akcji „Lato w GOK-u” tj. od 13 lipca do 21 sierpnia 
2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie oraz wypożyczalnia kostiumów będą czynne od 8.00 do 16.00.

Pozostałe dni wakacji bez zmian.

Zapraszamy na Dożynki Gminne - Dni Gminy Goleszów, które odbędą się 29-30 sierpnia 2015 r. Tradycyjnie rozpoczną się 
o 14.00 Korowodem Dożynkowym, a zakończą taneczną zabawą. W drugim dniu czeka na Państwa również wiele atrakcji i niespo-
dzianek. 

Serdecznie zapraszamy na „Pożegnanie Wakacji 
w GOK-u”, które odbędzie się 6 września o godz. 17.00 
na placu obok Urzędu Gminy. Wystąpi Zespół „Universe” 
w pełnym składzie. 

Zajęcia stałe rozpoczną się 7 września 2015 roku. 
Utworzone zostaną również nowe grupy językowe, 

rozpocznie się też kurs tańca towarzyskiego i samoobrony 
dla kobiet. 

Zapisy już od 1 sierpnia 2015!

„Czas to najlepsza cenzura,  
a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel”

Fryderyk Chopin

Z serdecznymi pozdrowieniami dla Czytelników
dyrektor GOK Jolanta Warsińska

Pr z e g l ą d  D o ro b k u  Ku l t ur a l ne g o  TO N  2 0 1 5  j u ż  z a  n am i !

Warsztaty podczas TON-u 

Warsztaty podczas TON-u 
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Rodzinny Rajd Rowerowy
21 czerwca odbył się XVIII Cieszyński Rodzinny Rajd Rowe-

rowy. Start miał miejsce na cieszyńskim rynku, zaś meta zlokalizo-
wana była w Dzięgielowie. Wystartowało 87 uczestników - przed-
stawicieli aż czterech pokoleń! W peletonie, który pilotowany był 
przez policyjny radiowóz, były również drużyny z okolicznych 
klubów turystyki kolarskiej.

Trasa liczyła ok. 15 km i prowadziła przez Puńców do Dzięgie-
lowa. W Puńcowie na boisku LKS „Tempo” Puńców zorganizowa-
no półmetek, gdzie młodzi uczestnicy otrzymali batoniki ufundo-
wane przez organizatora. Metę rajdu na terenie OSP Dzięgielów 
zorganizowali członkowie „Ondraszka” - Krystyna i Ryszard Paw-
liczkowie, przy pomocy gospodarza terenu i Stowarzyszenia Miło-
śników Dzięgielowa.

Kolarzy przywitał komandor rajdu i Prezes TKK „Ondraszek” 
Zbigniew Pawlik, Honorowy Prezes Oddziału PTTK „Beskid Ślą-
ski” Ryszard Mazur, Zastępca Wójta Gminy Goleszów Grażyna 
Porębska-Jochacy, Naczelnik OSP Dzięgielów Janusz Michalik 
i Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa Tomasz 
Lenkiewicz. Na mecie wszyscy otrzymali  ciepły  posiłek przygo-
towany przez panie z miejscowej szkoły podstawowej oraz mogli 
obejrzeć rowery prezentowane przez firmę „Jerzy” z Dzięgielowa. 
Funkcjonariusz policji przybliżył kolarzom zmiany, jakie zaszły 
w przepisach ruchu drogowego dotyczące rowerzystów, a orga-
nizator przestawił wyposażenie jednośladu zgodne z przepisami 
obowiązującymi w Polsce i Republice Czeskiej.

Następnie przystąpiono do rozegrania konkurencji: bieg 
w workach, rowerowy tor przeszkód dla młodzieży i dorosłych, 
rzut oponą oraz konkurs ze znajomości wiedzy o ruchu drogo-
wym dla rowerzystów. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez  sponsorów. Najbardziej oczekiwaną częścią 
imprezy było wręczenie nagród i wyróżnień dla cyklistów. 

Puchary w poszczególnych kategoriach otrzymali:
„Rodzina rajdowa” – 6-osobowa rodzina państwa Holiszów 

z Cieszyna. Puchar ufundował burmistrz Cieszyna, a został on 
wręczony przez Ryszarda Mazura. 

„Rajdowi seniorzy” – Kazimiera Hansel oraz 83-letni Adam 
Poloczek. Puchary ufundował wójt Goleszowa, a wręczała je Gra-
żyna Porębska-Jochacy. 

„Najliczniejsza grupa zorganizowana” – puchar ufundowany 
przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” zdobyła ekipa TKK PTTK 
„Ondraszek”, a wręczył go Honorowy Prezes O/PTTK.

Nagrody rzeczowe otrzymali również najmłodszy rowerzysta 
i najmłodszy uczestnik rajdu. Wśród uczestników był również Le-
szek Szurman, który całą Polskę objechał w ponad miesiąc rowe-
rem z doczepionym wózkiem, pokonując łącznie 3634 km.

Celem rajdu było propagowanie czynnego wypoczynku na 
rowerze jako środka integrującego rodzinę, promowanie oznako-
wanych ścieżek rowerowych, poznanie uroków Ziemi Cieszyńskiej 
oraz realizacja hasła „Rowerzysto – bądź widoczny na drodze”.

Cieszyńskie rajdy tym różnią się od innych, że uczestnicy w ra-
mach wpisowego otrzymują różne przydatne elementy wyposa-
żenia, podnoszące komfort jazdy oraz bezpieczeństwo na drodze. 
Tym razem otrzymali wieloczynnościowe chusty tunelowe, chro-
niące użytkownika przed zimnem oraz wiatrem i okolicznościową 
naklejkę na rower. 

Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Cie-
szyna Ryszard Macura oraz Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glaj-
car. Organizatorem Rajdu był Turystyczny Klub Kolarski PTTK 
„Ondraszek”. 

Redakcja
Foto Tomasz Lenkiewicz

Zastępca wójta Grażyna Porębska-Jochacy z Rajdowymi Seniorami
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Na ten dzień z niecierpliwością czekały zarówno dzieci, jak 
i ich rodzice. 7 czerwca br. Oddział Przedszkolny w Bażano-
wicach zorganizował Piknik Rodzinny pod hasłem „Tęcza dla 
Mamy i Taty”. 

W ten sposób przedszkolaki ce-
lebrowały święto swoich ukochanych 
rodziców. Na scenie zaprezentowały 
się tańczące i śpiewające kwiaty, ka-
czuszki, motylki oraz żabki. Po zakoń-
czeniu występów pociechy wręczyły 
rodzicom własnoręcznie przygotowa-
ne upominki. W dalszej części pikniku 
nie zabrakło kolejnych niespodzianek. 
Dzięki pomocy i wsparciu rodziców, 
firm i instytucji na wszystkich uczest-

ników imprezy czekało wiele 
atrakcji, m.in. dmuchańce, ma-
lowanie twarzy, koło fortuny, 
konkursy z nagrodami, interak-
tywny pokaz zumby oraz bogato 
zaopatrzony bufet. Piknik odbył 
się w ogrodzie OSP Bażanowi-
ce, zgromadził nie tylko rodziny 
przedszkolaków, ale i całą lokalną 
społeczność. Wszyscy doskonale 
się bawili, a przedszkolaki już 
nie mogą się doczekać kolejnych 
okazji do zabawy.

Tekst i foto 
Anna Gańczarczyk

Przedszkolaki świętowały

W imieniu grona pedagogicznego Oddziału Przedszkolnego w Bażanowicach pragniemy złożyć gorące podziękowania firmom i in-
stytucjom, które bezinteresownie wsparły nasze działania, w szczególności: PEARL STREAM, DIEHL METERING Sp. z o.o, MAX 
POWER Sp. z o.o, MOKATE S.A., SM BAŻANOWICE, HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK LANGHAMER, HURTOWNIA 
BESKID, HURTOWNIA SPOŻYWCZA MAREK MACURA, ZAKŁAD MIĘSNY JUR – GAST W WIŚLE, OSP BAŻANOWICE – 
MIROSŁAW ŚLIWKA, STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BAŻANOWIC – ANDRZEJ SZCZYPKA, FIRMA CANEA, SKLEP 
DELIKATESY CENTRUM, CUKIERNIA DELICJE, RADA SOŁECKA BAŻANOWIC, KRYSTYNA GAŁUSZKA – WRZOSOWA 
CHATA I SŁAWOMIR GAŁUSZKA. Dziękujemy również naszym wspaniałym, zaangażowanym rodzicom, dzięki którym nasz 
piknik uatrakcyjniły dmuchańce, oprawa muzyczna, liczne upominki oraz miła obsługa bufetu.
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Zdjęcia absolwentów gimnazjum
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Konkurencja toczenia opony traktorowej
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18 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie 
została zorganizowana II SPARTAKIADA   SPORTOWA – 
ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO. Celem imprezy było 
propagowanie zdrowego trybu życia poprzez ruch na świe-
żym powietrzu, dostarczanie pozytywnych przeżyć przez 
udział w różnorodnych konkurencjach sportowych, współ-
zawodnictwo drużynowe oraz integracja dzieci ze wszyst-
kich oddziałów przedszkolnych. W zawodach brały udział 
cztery drużyny, każda złożona z czterech zawodników re-
prezentujących poszczególne oddziały przedszkolne:
•  Cisownica – drużyna pod opieką nauczycielki Beaty 
 Klimczak,
•  Bażanowice – drużyna pod opieką nauczycielki Anny 
 Gańczarczyk,
•  Dzięgielów – drużyna pod opieką nauczycielki Anity Sa-

łaciak i z-cy dyrektora Jolanty Iskrzyckiej,
•  Goleszów – drużyna pod opieką nauczycielki Barba-

ry Chwastek.
Spartakiada składała się z czterech konkurencji przepro-

wadzanych na kolejnych stacjach: Stacja nr 1 - bieg slalo-
mem, stacja nr 2 - skoki w worku, stacja nr 3 - tor przeszkód, 
stacja nr 4 - strzelanie z łuku do tarczy.

Nad poprawnością zawodów czuwała komisja pod prze-
wodnictwem dyrektora przedszkola mgr Haliny Szczypior. 

W skład komisji weszły: 
-  zastępca Wójta Gminy Goleszów Grażyna Porębska-Jo-

chacy,
-  mistrzyni Europy w łucznictwie bloczkowym Anna Sta-

nieczek,
-  radna, a zarazem pielęgniarka środowiskowa Graży-

na Bihun,
-  logopeda Aleksandra Wrońska-Żelazna.

Fotoreporterem imprezy był Tomasz Lenkiewicz, który 
uwiecznił zmagania naszych zawodników na pamiątkowych 
zdjęciach. Zagrzewani do rywalizacji zawodnicy dzielnie 
walczyli o nagrodę główną – Puchar Przechodni Dyrektora 
Przedszkola. Dopingowali ich młodsi koledzy, kibice, na-
uczyciele oraz jurorzy.

Po zakończeniu trzeciej konkurencji komisja przyznała 
nagrody drużynowe dla wszystkich uczestników.
I   miejsce zdobyła drużyna z Dzięgielowa – złote meda-

le otrzymali: Katarzyna Rakowska, Nadia Cieślar, Igor 
Kempa, Samuel Nieboras;

II  miejsce drużyna z Bażanowic – srebrne medale otrzy-
mali: Nikola Stabrawa, Julia Ciapka, Adam Paprota, Na-
tan Klajsek;

III miejsce drużyna z Goleszowa – brązowe medale otrzy-
mali: Maja Kurlanc, Maja Siedlok, Szymon Kafka, Ty-
moteusz Sikora;

IV miejsce drużyna z Cisownicy – nagrody książkowe 
otrzymali: Julia Gajdzica, Martyna Siedlok, Michał Ma-
kieła, Łukasz Szarzec.
Po zakończeniu konkurencji drużynowych i rozdaniu 

nagród zawodnicy rozpoczęli, na stacji nr 4, rywalizację in-
dywidualną w strzelaniu z łuku do tarczy z odległości 5 me-
trów.

Przedszkolna spartakiada 

Zdjęcia przedszkolaków podczas konkurencji
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Zawody odbyły się pod kierownictwem mistrzyni 
Europy w łucznictwie bloczkowym Anny Stanieczek 
i przebiegały w dwóch kategoriach: chłopcy i dziew-
częta.

Każdy zawodnik oddał po trzy strzały. Po kilka-
krotnej dogrywce i podliczeniu punktacji przez Bar-
barę Chwastek, komisja przyznała następujące nagro-
dy ufundowane przez mistrzynię:

Kategoria dziewczęta:
złoty medal – Nadia Cieślar
srebrny medal – Katarzyna Rakowska
brązowy medal – Maja Siedlok

Kategoria chłopcy:
złoty medal – Szymon Kafka
srebrny medal – Natan Klajsek
brązowy medal – Samuel Nieboras.

Pozostali zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i kolorowe piłki.

Po zakończeniu spartakiady 
wszy scy udali się na zdrowy, owo-
cowy poczęstunek. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim zawodnikom, 
nauczycielom i komisji oceniającej 
za udział w spartakiadzie, życząc 
bezpiecznego i aktywnego wypo-
czynku wakacyjnego.

Elżbieta Biegun

Fotoreportaż Tomasza Lenkiewicza 
 na www.goleszow.pl
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W tym roku imprezę związaną z akcją „Cała Polska czyta 
dzieciom” nazwaliśmy „Spotkanie Nocnych Marków”. Rozpoczę-
ła się ona 19 czerwca o godz. 18.00 i trwała do godzin porannych 
następnego dnia. Przybyły na nią prawie wszystkie dzieci naszej 
szkoły. Na początku imprezy zaproszeni goście, przebrani w baj-
kowe postacie, przeczytali nam baśnie z różnych stron świata. Do 
przeczytanych opowieści zorganizowaliśmy konkursy sprawdza-
jące zapamiętane szczegóły. Wszystkie dzieci słuchały uważnie, 
więc zostały nagrodzone słodkościami.

Po kolacji na uczestników spotkania czekało jeszcze wie-
le atrakcji.

Najpierw odbyły się zabawy sprawnościowe, gdzie naj-
większą popularnością cieszyły się konkursy: trąba słonia 
i bitwa na poduszki, następnie w ramach wieczornej gim-
nastyki sala klasy 3 zamieniła się w parkiet taneczny. Noc-
ną atrakcją było oglądanie filmu przygodowego pt. „Małpi 
kłopot”. Cisza nocna zapadła dopiero koło godziny drugiej. 
Do tego czasu sporo było wygłupów i chichotów, a jednak 
z pobudką nie było kłopotów.

Dziewczynki z klasy 3 skoro świt rozpoczęły poranną 
gimnastykę, a po przygotowanym przez starsze dziewczynki śniadaniu uczniowie posprzątali swoje sale. 

Uczestnicy „Spotkania Nocnych Marków” wrócili do domów ok. godz. 8.00. Jak sami przyznali, byli troszkę zmęczeni i niewy-
spani, ale szkolne nocowanie będą miło wspominać.

Nauczycielki SP w Kisielowie

27 i 28 czerwca br. przeprowadzona została druga runda Pucharu Polski 
w Łucznictwie Polowym FIELD WA 2015. Łucznicy Ludowego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Orlik” pojechali na zawody, które rozgrywane były 
w Legnicy. W swoich kategoriach Anna Stanieczek tym razem musiała zado-
wolić się srebrnym medalem, a Przemysław Konecki przywiózł kolejne złoto. 
Do rozegrania pozostała jeszcze jedna runda w ostatni weekend lipca na Ma-
zowszu. Życzymy powodzenia!

Redakcja

Spotkanie Nocnych Marków w Kisielowie

Kolejne medale goleszowskich łuczników

Zawodnicy podczas zawodów w Legnicy

Anna Stanieczek i Przemysław Konecki z medalami
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Piknik spadochroniarski 
W pierwszą sobotę lipca tradycyjnie już zebraliśmy się na pikniku 

spadochroniarskim w Goleszowie Równi. Organizatorzy, XVIII Od-
dział Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy z radnym 
Karolem Lipowczanem na czele, dołożyli wszelkich starań, by uatrak-
cyjnić sobotnie popołudnie. Pomagali im w tym sołtys i rada sołecka. 
O godzinie 15.00 odbył się pokaz akrobacji powietrznych. Wykonane 
piruety i pikowania zebrały mnóstwo oklasków, niestety, nie usłysze-
li ich powietrzni wykonawcy. W tym roku oddano tylko jeden skok 
z samolotu, ale składanie czaszy wzbudziło wielkie zainteresowanie 
wśród najmłodszych.

Pokaz militariów zgromadził wielu widzów. Najczęściej byli to ta-
tusiowie z synami, ale płci żeńskiej także nie brakowało, ze względu na 
prezentujących broń umięśnionych żołnierzy.

Największą atrakcją było strzelanie. Strzelali dorośli, młodzież, a nawet dzieci! Pod czujnym okiem ekspertów każdy mógł spró-
bować swoich sił. Na najlepszych cze-
kały puchary. W zawodach wziął udział 
również Wójt Gminy Goleszów Krzysz-
tof Glajcar.

Ogromny model samolotu, najwięk-
szy w Polsce, to prawdziwe dzieło. W tym 
roku dotarł również do Równi. Na liczne 
pytania odpowiadali jego konstruktorzy.

Dmuchańce dla dzieci, karuzele, pa-
ralotnie, zabawa przy muzyce na żywo 
i dobra kuchnia to kolejne piknikowe wa-
biki.

Tym razem przybył również lokal-
ny portal OX.PL, którego dziennikarze 
przeprowadzili wywiad z Karolem Li-
powczanem. 

O imprezie w Równi coraz głośniej, 
zatem do zobaczenia za rok, w pierwszą 
sobotę lipca!

Tekst i foto MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Na zaproszenie pastora kościoła ewan-
gelickiego w Kaliszu ks. Michała Kühna 
Chór Mieszany z Goleszowa o godz. 6.00 
rano 5 czerwca br. wyruszył na 3-dniowe  
zwiedzanie Ziemi Kaliskiej. Zarząd chóru, 
a w szczególności sprawdzony już w orga-
nizacji wielu wycieczek nasz chórzysta Jó-
zef Habarta, opracował program wycieczki, 
tak abyśmy mogli dużo zwiedzić i w wielu 
miejscach zaśpiewać nasze pieśni religij-
ne. W Częstochowie zatrzymaliśmy się 
przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie czekał 
na nas miejscowy pastor ks. Adam Glaj-
car. Weszliśmy do środka, aby wysłuchać 
historii ewangelicyzmu i samego kościoła. 
Trzy lata temu kościół obchodził 100-lecie 
Poświęcenia kamienia węgielnego, chociaż 
pierwsze wzmianki o ewangelizacjach na 
tych ziemiach pochodzą już z roku 1786. 
Oczywiście, pozostawiliśmy w tym koście-
le echa naszych pieśni. Udaliśmy się do 
budynku parafialnego na kawę i ciastka, 
a później spacerkiem z ks. Adamem, który 
służył nam za przewodnika, poznaliśmy za-
bytki i historię Częstochowy.

U bram Zespołu Klasztornego O. Pauli-
nów na Jasnej Górze czekał na nas miejscowy przewodnik, któ-
ry poprowadził grupę do bazyliki, najważniejszej części zespołu 
klasztornego. Kiedy weszliśmy, wielu z nas oniemiało, widząc to 
zjawisko piękna i przepychu zarazem.

Ogromna jasność bijąca z ołtarza głównego, sufitu, złocenia 
bocznych ścian, wielka ilość figur postaci świętych, bocznych 
ołtarzy, wspaniałe organy to naprawdę wielki kunszt architektu-
ry sakralnej. Niemały talent objawił architekt forteczny rodem 
z Włoch – Giacomo Antonio Buzzini. Przewodnik poprowadził 

Ewangelicki Chór Mieszany w Kaliszu

nas pod ołtarz i zaproponował zaśpiewanie pieśni z naszego re-
pertuaru. Chętnie to uczyniliśmy, a błyskawicznie przed nami 
utworzył się tłum widzów. Po zakończeniu usłyszeliśmy grom-
kie brawa. 

Zwiedziliśmy również salę Golgoty Jasnogórskiej autorstwa 
Jerzego Dudy Gracza, następnie: Kaplicę Adoracji, Skarbiec, Salę 
Rycerską, Muzeum 600-lecia, Bastion Świętego Rocha i wiele in-
nych ciekawych pomieszczeń. 

Do Kalisza dojechaliśmy z niewielkim opóźnieniem. Ulica 
o dziwnej nazwie „Niecała” okazała się kompletnie rozkopana. 

Trwał tam aktualnie remont kapi-
talny: koparki, spycharki wywrotki 
i głębokie wykopy. Zrobiliśmy więc 
jeszcze jedną rundę, jakby samolo-
tem i czekaliśmy na zezwolenie na 
lądowanie. 

Oczekujący na nas ks. Michał 
Kuhn wraz z małżonką Marzeną, 
telefonicznie udzielił nam rady, by 
pomimo wszystko wjechać w re-
montowaną ulicę i wypakować na-
sze bagaże. 

Udał się szybki rozładunek i au-
tokar odjechał na inne miejsce par-
kingowe. Przydział pokoi odbył się 
na sprytnie adaptowanym strychu 
parafii, który został zamieniony na 
pensjonat właśnie dla chórów i mło-
dzieży ewangelickiej chcącej bli-
żej poznać to jedno z najstarszych 
miast. 
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7 maja, zaraz po zebraniu Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej 
TMZG spragnieni poszerzenia swojej wiedzy wyruszyliśmy na 
wycieczkę. Na naszą prośbę kolega dr Tomasz Beczała zgodził 
się podzielić swoją ogromną wiedzą na temat otaczających nas 
roślin. 

Nasz naukowy przewodnik rozpoczął, przyklękając i po-
kazując nam niepozorne, wyrastające spomiędzy płytek trotu-
aru roślinki, reprezentujące rodzaj sagina czyli karnik. Są one 
odporne na deptanie, stąd niegroźne dla nich nawet trasy re-
gularnie uczęszczane przez przechodniów. Roślinka ta przypo-
minająca mech, darń wysokości 2,5 cm, posiada żywo zielone 
listki, pokrywa się drobnymi, ale pachnącymi miodem białymi 
kwiatkami. 

Następnie przewodnik odkrył przed nami ciekawe roślinki 
takie jak: bluszczyk kurdybanek – zioło używane do poprawy 
apetytu, ułatwiające trawienie, wrotycz pospolity, bodziszek 
cuchnący, parzydło leśne, czosnek niedźwiedzi. Czosnek niedź-
wiedzi to prawdziwy cud natury, pierwsza naturalna nowalijka, 
pojawia się już w marcu. Spożywany we wczesnym stadium 
dojrzałości od wieków traktowany jako antidotum na wszyst-
kie choroby, prawdziwa bomba witaminowa. W Chinach jest to 
jedna z podstawowych przypraw. W szybkim czasie 
jednak traci swoje właściwości smakowe, zaczyna 
matowieć, stając się łykowatym. U niemieckich sąsia-
dów w Austrii oraz Szwajcarii cieszy się obecnie nie-
zwykłą popularnością. U nas wyparty, niestety, przez 
leki syntetyczne. 

Na skraju lasu spotkaliśmy stare, opuszczone 
mury, na których znaleźliśmy zbiór paprotnicy kru-
chej i zanokcicy skalnej. Weszliśmy do lasu, a tam 
cała gama storczyków: młode okazy gniezdników, 
podkolany i listery. Niejako na drugim biegunie chro-
nionych storczyków znajduje się rdestowiec japoński 
– gatunek bardzo inwazyjny. Jeśli już zadomowi się 
w glebie, to naprawdę bardzo ciężko się go pozbyć. 
Jego pędy przypominają bambus, a kwiaty zdobią 
szczyt rośliny pod koniec lata. 

Arystokraci europejscy zachwyceni tą szybko 
rosnącą rośliną z Dalekiego Wschodu, sadzili go 
w ogrodach i parkach dworskich. Szybko jednak ro-

Po rozpakowaniu udaliśmy się na kolację do pobliskiej jadło-
dajni. Do posiłku modlitwą służył nam chórzysta Gustaw Broda. 
Po kolacji czas wolny wykorzystaliśmy na rozpoznanie terenu. 
W pobliżu znajdował się duży park nad rzeką Prosną z boczny-
mi kanałami i niewielkimi jeziorkami. 

Rano czekał na nas przewodnik Gustaw Elb, który prowa-
dząc nas po ulicach miasta wskazywał ciekawsze obiekty, tłu-
macząc ich pochodzenie. Dalej już autokarem dojechaliśmy do 
Russowa, gdzie znajduje się  dworek pisarki Marii Dąbrowskiej. 
Zwiedziliśmy dwie kondygnacje tego zabytkowego obiektu, po-
znając historię, obyczaje, kulturę, ubiory, meble z czasów życia 
pisarki. 

Zabytkowe budynki przeniesione tutaj z okolic usytuowano 
pomiędzy stawami, co daje ciekawy efekt architektoniczny. Wró-
ciliśmy do Kalisza zwiedzając ciekawsze obiekty, między innymi 

Cerkiew Apostołów Piotra i Pawła, gdzie miejscowy kapłan po-
prosił o krótki koncert, na co z chęcią przystaliśmy. 

Po obiedzie zwiedziliśmy Muzeum im. G. J. Osiakowskich, 
w którym znajduje się dziesięć sal tematycznych: okupacja Ka-
lisza, czasy PRL, Żydzi w Kaliszu, Kaliska wieś, Stara apteka, 
Szewc i Stolarz, Podróże i inne. Gospodarze przygotowali dla 
nas piknik, na którym nastąpiła integracja chórzystów z miej-
scowymi parafianami. Wspólnym rozmowom i śpiewom nie 
było końca. W ostatnim dniu po śniadaniu odbyła się krótka 
próba chóru i wyruszyliśmy do kościoła, gdzie swoimi pieśnia-
mi uświetniliśmy nabożeństwo. Przyjęliśmy również wszyscy 
komunię. Po obiedzie i serdecznych pożegnaniach zmęczeni, 
ale w pełni zadowoleni, wróciliśmy do Goleszowa.

Tekst i foto Albin Klimczak

Ogrodnicy spragnieni wiedzy
ślina ta wymknęła się spod kontroli i, zarastając wielkie pałacie 
terenu, wypierała wszystkie inne gatunki. Dzisiaj w większości 
krajów europejskich  uważana jest za gatunek mocno inwazyjny, 
a umyślna uprawa oraz handel rdestowcem są karane grzywną 
lub nawet więzieniem. Na szczęście w lasach przeważają nasze 
rodzime gatunki. Do nich należą spotkane na naszym szlaku 
kokoryczka wielokwiatowa, groszek wiosenny, miodunka ćma 
czyli po cieszyńsku cygónka. Na Jasieniowej mogliśmy zoba-
czyć większość krajowych gatunków drzew. Do najciekawszych 
należą klony polne zwane też paklonami. Cieszyńskie jest jed-
nym z nielicznych terenów w Polsce, gdzie przybierają postać 
okazałych drzew, a nie krzewów. Widzieliśmy również imponu-
jące jawory, których kora odstaje płatami, co upodabnia je do 
południowoeuropejskich platanów.

Zadziwiający to fakt, że wielokrotnie przechodząc obok 
unikatowych roślin, w ogóle nie zauważamy, że są wśród nas, 
nie wiemy, jak się nazywają i skąd pochodzą. Pan Tomasz obie-
cał nam, że powtórzymy wycieczkę jesienią, w inne tereny na-
szego bogatego w unikatowe okazy goleszowskiego regionu.

Tekst i foto Albin Klimczak

Prelekcja Tomasza Beczały
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W lutym br. minęło 5 lat od śmierci Haliny Wawracz-Pio-
trowskiej, korzeniami związanej z Cisownicą i Śląskiem Cie-
szyńskim.

W Cisownicy ukończyła szkołę podstawową, gdzie jej ro-
dzice byli nauczycielami. Była absolwentką Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie, studiowała na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując stopień ma-
gistra psychologii.

Po studiach zamieszkała w Częstochowie, pracowała we 
Włoszczowej, gdzie zjednała sobie autorytet cenionego pra-
cownika i szacunek wysokiej klasy specjalisty. Nic dziwnego, że 
zapraszano ją na prelekcje, sympozja i konferencje do Krakowa 
i innych miast, by dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem ze 
studentami, nauczycielami, psychologami.

Kilka lat po śmierci swojej matki Bolesławy Wawracz, kiedy 
ojciec Karol Wawracz coraz bardziej niedomagał z powodu sę-
dziwych lat, wróciła do Cisownicy.

Zrezygnowała z cieszącej, przynoszącej jej wiele zadowolenia 
i radości pracy w poradni we Włoszczowej, by zamieszkać w ci-
sownickim domu nauczyciela wraz z ojcem.

W niepełnym wymiarze godzin podjęła pracę w domu dziec-
ka, która dawała jej najwięcej zadowolenia, ale także w Techni-
kum Mechanicznym, Technikum Budowlanym w Cieszynie, do-
jeżdżając codziennie autobusem do miejsc pracy.

30 marca 1998 r. zmarł ojciec Karol. Do końca roku szkolne-
go zajmowała jeszcze jego mieszkanie. Próbowała zamienić swo-
je mieszkanie własnościowe w Częstochowie na lokum w Cieszy-
nie lub okolicy, ale jej się nie udało. We wrześniu z konieczności 
wróciła do Częstochowy. Z żalem rozstawała się z Ziemią Cie-
szyńską. Pasjonatka turystyki, miłośniczka przyrody uwieńczała 
na zdjęciach osobiste doznania, dzieląc się nimi z bliskimi.

Zmarła w Częstochowie zmagając się z chorobą nowotworo-
wą, nie nabywając nawet uprawnień emerytalnych.

Halina Wawracz-Piotrowska zostawiła po sobie ślad czło-
wieka niepowtarzalnej osobowości, człowieka, który emanował 
osobliwym ciepłem, który dla przyjaciół w Częstochowie wie-
le znaczył.

Przyjaciółka Haliny, emerytowana profesor szkoły średniej, 
znana poetka klubu nauczycielskiego w Katowicach, pisze do 
mnie w liście: Pamięć o Naszej Halinie trwa i będzie tak długa 
i serdeczna, coraz głębsza i Jej życzliwa – mimo upływu czasu – 

Zapisana w sercu i pamięci

im więcej o Niej będzie żyć wspomnień, westchnień i modlitwy. 
Szkoda, że nie ma okazji ani możliwości być bliżej Jej albumów ze 
wspaniałymi zdjęciami…

Zaprzyjaźniona z Haliną Dobrochna Makulec z Cieszyna 
Mnisztwa (zajmująca się pogrzebem) uwieczniła jej pamięć 
symbolem feniksa, w miejscu spoczynku rodziców, na cisownic-
kim cmentarzu. Zdjęcie, które przesłałam przyjaciółce Haliny 
Krystynie Biskup z Częstochowy, bezinteresownie wykonał są-
siad Andrzej Pilch. Poetka zareagowała wierszem „Feniks”, który 
za zgodą autorki trafił do „Panoramy Goleszowskiej”.

Tekst Teresa Waszut, foto MSF
Halinie Piotrowskiej

Feniks
W oczyszczającym ogniu

odmłodzisz się
odrodzisz

popiół ze skrzydeł niby feniks
otrząśniesz

i staniesz jak symbol
jak bajeczny ptak

Wróć Halino
na skrzydlatych 

płatkach kwiatów
na zielone pola

w śpiewie skowronków
rozpoznam Twój głos

Twoje wołanie

Krystyna Biskup z Częstochowy

Feniks na cisownickim cmentarzu
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Wiycie, jak żech był małym klukiym, to mi stareczka wykło-
dała rozmajte bojki, powiastki o łutopcach abo czarownicach.

Tak dycki wieczór kie sie zećmiło, tak mie wziyna na klin i tak 
mi bałuszyła do czepóni. A jo posłuchoł jako świnia grzmióncz-
ki.

Tak roz mi wykłodała jako to letnikorz prziszeł do somsia-
dowej chałupy, kaj  se żyli już stary chłop z babom, kierzi po-
redniesiónt roków żyli społym. Wiycie jako to je, jak już jyny 
kiery gymbe łodewrze, tak tyn drugi uż wiy lepi. I już mu pod-
powiado. Chcieli sie też szykownie przekozać przed letnikiym, 
bo możne od niego jakisi grejcar skapnie. A wiycie, tego nigdy 
ni ma zamoc. 

Tyn panoczek im prawił, że sie mu w ceście zećmiło i kap-
ke sie stracił.  Ale to nic, siednijcie se, wypijcie se kapke mulki 
i se pogwarzymy.

Gaździno wysmyczyła buchtliczki, kiere miała napieczone 
na śniodani. Dała ich na stół. I prawi tymu panoczkowi, spru-
gujcie, jesi mi sie podarziły. Dobrze, żeście do nas trefili. Bo kiesi 
też tak jedyn sie stracił i zaklupoł na łokno do somsioda. Ale ci 
tam mieli biyde. I ni mieli go czym ugościć. 

Nale, prawi gazda, on nie klupoł na łokno, jyny na dźwiyrze. 
Ale oni już byli w łóżku, oni nigdy nie wieczerzali, bo musieli 
szporować. 

Nie rozchodzi sie o szporowani, jyny o zdrowi, bo już byli 
starzi. 

18. 06.2015 r. w sali sportowej w Gimnazjum w Goleszo-
wie odbył się turniej piłki siatkowej, którego organizatorem 
była LKS „Olimpia” Goleszów. W rozrywkach uczestniczyły 
trzy drużyny: Kończyce Wielkie, Szkoła Podstawowa z Ustronia 
a gospodarz LKS „Olimpia” Goleszów.

 Kącik gwarowy Jako byli starzi, kie razym w łóżku lygowali? 
Nale, tóż jako mieli spać, kiej drugigo łóżka ni mieli?
Paniynko świynto, dzierżcie mie, bo nie wydzierżym! Fórt 

mi sie wstyrkosz do rzeczy. Bo wiycie, że staro baba to je dycki 
mondrzejszo od chłopa. Ona go musi dycki poprawiać i sekiyro-
wać. To utrzij se gymbe, zapnij se rozpór, poczosej sie. I dycki na 
nim cosi widzi. I do chłopa hnet może szewsko wleź! 

Chłop kapke se wytchnył i siygnył po buchtliczke. Óna  
z hórta na niego. Tóż nie żer tego, bo nie bydzie na śniodani. Ale 
wy panoczku se weźcie. Bo jo ni ma zowisno. Tyn letnikorz nie 
wiedzioł, co mo ze sobóm poczóńć, bo go było gańba. 

Baba zaczła rozprawiać dali, no wiycie wziyni go do łóżka 
miyndzy siebie. Baba w postrzodku, a tyn letnikorz z lewej stro-
ny. 

Chłop na to. Ni z lewej stróny, jyny z prawej, a baba kole nie-
go sama legła.

Przitkejcie se panoczku uszy, bo od niego sie niczego món-
drego nie dowiycie.

Tu mosz te twojom buchtliczke i zeżer se jom sama, bo mie 
już szmak przeszeł. I prasnył tym babie do pyszczyska. 

Co sie tam dali robiło, tego nie wiym. Jyny letnikorz zebroł 
swoi pytliczki i poszeł po nocy do światu. A rano w chałupie było 
wielki ukludzani. I suszyni mokrych hader na płocie.

Tak se rozważujym, kany sie podzioły ty szumne słówka 
z przed pindziesiyciu roków, kiere do siebie prawili?

 Henryk Nowak

LKS „Olimpia” Goleszów organizatorem wakacyjnego turnieju
Wyniki meczów przedstawiają się następująco: 

Kończyce – SP Ustroń 25:15, 25:17
LKS „Olimpia” – SP Ustroń 25:12, 25:11
LKS „Olimpia” – Kończyce 21:25, 17:25

Wyniki końcowe:
I miejsce Kończyce Wielkie
II miejsce LKS „Olimpia” Gole-

szów
III miejsce SP Ustroń

Rozdano puchary dla zwycięzców 
oraz napoje i słodycze.

LKS „Olimpia” dziękuje dyrekcji 
Gimnazjum w Goleszowie za możli-
wość organizacji turnieju w sali spor-
towej. Zachęcamy młodzież do uczest-
nictwa w treningach, które będą się 
odbywać po wakacjach w poniedział-
ki i czwartki w godz. 17.00 - 18.30 na 
sali gimnazjum.

Kierownik sekcji piłki siatkowej 
LKS „Olimpia” Goleszów

 Marek Czyż
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W ostatnią czerwcową niedzielę do Goleszowa przyjecha-
ło prawie 150 osób. W kolejnym Mokate Open wzięli udział 
amatorzy i profesjonaliści, dzieci, młodzież i ci z wieloletnim 
doświadczeniem. Panie, co sprawia wielką radość, stanowiły 
prawie czwartą część obecnych!

Pojawili się zawodnicy pod szyldem reaktywowanej sekcji 
LKS „Olimpia” Goleszów z Emilem Plintą, najbardziej utytuło-
wanym i nadal najbardziej rozpoznawalnym szachistą z Gole-
szowa, na czele. Razem z Janem Lipowczanem, Januszem Rasz-
ką, Andrzejem Misiugą, Karolem Niedobą, Karolem Wojnarem 
i jeszcze wieloma innymi stanowili przez wiele lat o sile jednego 
z czołowych zespołów na Śląsku. Młodzi zawodnicy to poten-
cjał, pewnie największe sukcesy przed nimi, ale już teraz mają 
dobre wyniki. Tak się zaczyna fascynująca przygoda z drewnia-
ną deską i trzydziestoma dwoma figurkami.

Parę dni wcześniej zakończyły się mistrzostwa Śląska junio-
rów i oczywiście kilkunastu pierwszoplanowych aktorów tego 
festiwalu mogliśmy gościć u nas. W klasyfikacji do 10 lat najlep-
szym był grający w barwach LKS „Olimpia” Goleszów Mateusz 
Myrmus ze Skoczowa, a Mikołaj Polczyk reprezentujący UKS 
„Ognisko” Rydułtowy był najlepszy w kategorii do 14 lat.

Wśród najstarszych zawodników triumfował FM Václav 
Pacl z BŠŠ Frýdek-Místek, a spośród pań pierwsza była aktu-
alna wicemistrzyni Polski w grze błyskawicznej, reprezentantka 
Polski WGM Karina Szczepkowska-Horowska z MKSz Rybnik. 
Pierwsza trójka w generalnej klasyfikacji to: GM Rafał Anto-
niewski, GM Marcin Tazbir i Eneasz Wiewióra. Zaledwie pół 
punktu mniej miało aż pięcioro zawodników: IM Vojtěch Zwar-
doń, WGM Karina Szczepkowska-Horowska, GM Bartłomiej 
Heberla, Michał Jelonek i Arkadiusz Szmyd.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły pokazowe, szybkie 
partie rozgrywane między najlepszymi zawodnikami. Puchar, 
medale, nagrody i produkty firmy Mokate wręczali Wójt Gminy 
Goleszów Krzysztof Glajcar i główny sponsor, członek zarządu 
Mokate, miłośnik szachów i uczestnik tego turnieju Adam Mo-
krysz.

Najbliższe plany Mokate na ten rok to zakup kilkudziesięciu 
zegarów elektronicznych i turnieje: je-
den we wrześniu i drugi kończący sezon 
w grudniu. Będzie to turniej o Puchar 
Adama Mokrysza.

Nowy rok rozpoczniemy od rozgry-
wek dla dzieci, gdzie warunkiem udzia-
łu będzie karnawałowe przebranie.

Czeka wiele atrakcji, bo nagradzać 
będziemy nie tylko wyniki na szachow-
nicach, ale przede wszystkim strój i kre-
atywność.

Organizatorem turnieju była Gmi-
na Goleszów i LKS „Olimpia” Goleszów, 
a sędziami: Karol Linert (sędzia głów-
ny), Łukasz Foltyn i Bartłomiej Linert. 
Podziękowania kierowane są do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Goleszowie 
za udostępnienie sal, w których odbyły 
się zawody.

Redakcja, foto MSF
Zapraszamy do fotoreportażu na www.goleszow.pl

13 września br. Gmina Goleszów zaprasza na kolejny turniej szachowy, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goleszowie. Wszystkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są w ogólnopolskiej bazie turniejów 
szachowych na stronie chessarbiter.com w zakładce Turnieje. Zapraszamy!

XVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy

Organizatorzy wraz z najlepszymi szachistami podczas czerwcowego turnieju 

Pojedynek najlepszych

Wójt Krzysztof Glajcar i Adam Mokrysz wręczają nagrody
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22 czerwca br.   w Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyło sie zakończenie roku 
szkoleniowego Sekcji Samoobrony dla 
dzieci i młodzieży, która działa w Goleszo-
wie od początku tego roku. Dzieci i mło-
dzież gimnazjalna z wielkim entuzjazmem 
uczęszczali na zajęcia, aby doskonalić tech-
niki samoobrony w oparciu o style dju-su 
kung-fu i ju-jitsu. Treningi sztuk walki i sa-
moobrony niosą za sobą liczne korzyści: 
wzmacnia się charakter, nabiera odwagi, 
poczucia bezpieczeństwa i pewności sie-
bie, odreagowuje napięcia i stresy, następu-
je rozwój fizyczny, wzrost siły, poprawia się 
kondycja i wytrzymałość. 

Zajęcia w Goleszowie prowadzi zasłużony instruktor kung-fu, ju-jitsu i samoobrony Ryszard Bochm (7 Dan Kung-fu\Self-De-
fense oraz 5 Dan Ju-jitsu), dwukrotnie odznaczony przez burmistrza Skoczowa za osiągnięcia trenerskie i burmistrza Pszczyny za 
osiągnięcia sportowe. Otrzymał również nadany przez Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi za działania na rzecz kultury fizycznej. 
Jest medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Już od września tego roku w GOK-u w Goleszowie powołana zostanie Sekcja Sa-
moobrony dla kobiet. Serdecznie zapraszamy!

Redakcja

Od początku maja do połowy lipca Stowarzyszenie Miłośników 
Dzięgielowa realizowało projekt pod nazwą „Aktywne spędzanie 
czasu wolnego – nordic walking w Dzięgielowie”. 

Projekt przeznaczony był dla osób  uprawiających nordic wal-
king oraz takich, które chciały pod okiem instruktora nauczyć się 
zasad prawidłowego chodzenia z kijami.

Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział ponad 90 osób, 
które pochodziły z Dzięgielowa, Goleszowa, Cisownicy, Cieszyna 
i Skoczowa. Instruktorem nordic-walking była Agnieszka Pelar-
-Jankowska.

Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie odblask, żeby być 
widocznym i bezpiecznym w ruchu drogowym oraz butelkę wody 
mineralnej, aby móc uzupełnić niedobór płynów podczas wysił-
ku fizycznego.

Realizacja zadania współfinansowana była ze środków publicz-
nych Gminy Goleszów.

Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Samoobrona  
i sztuki walki

Z kijami po Dzięgielowie

W okresie wakacyjnym GOK zaprasza na poniedziałkowe spotkania z szachami od godziny 16.00. W tym czasie, w ra-
mach realizacji zadania „Gry planszowe pomysłem na nudę" dofinansowanego środkami publicznymi Gminy Goleszów, 
prowadzone są szachowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, do uczestniczenia w których serdecznie zapraszamy!

Karol Linert

PODZIęKOwaNIa
Serdeczne podziękowania dla Dyrektor Przedszkola Publicznego w Goleszowie Haliny Szczypior oraz Grona Peda-
gogicznego Oddziału Bażanowickiego: Urszuli Steller, Anny Gańczarczyk, Magdaleny Brudny oraz Wandy Hanslik za 
wyjątkowe zaangażowanie w pracę wychowawczą, cierpliwość oraz serce okazywane naszym dzieciom.

Wdzięczni rodzice

Regulacja kijów przed wyjściem w trasę 
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11 lipca br. w Goleszowie i Cisownicy odbyły się Otwarte 
Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Siatkówce Pla-
żowej. 

W zawodach wzięło udział 32 zawodników. Rywalizacja to-
czyła się na boiskach położonych przy szkołach podstawowych 
w Goleszowie i Cisownicy. 16 drużyn zostało podzielonych na 
dwie grupy, a mecze toczyły się od godz. 9.00 do 16.00 – mówi 
Tomasz Lenkiewicz z Urzędu Gminy Goleszów

Dwuosobowe drużyny (np. koledzy, rodzeństwo, czy ojciec 
z synem) rywalizowały o nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufun-
dowane przez Gminę Goleszów. Siatkarze reprezentowali m.in. 
Cieszyn, Skoczów, Zebrzydowice, Bielsko-Białą, Cisownicę, 
Ustroń oraz Goleszów.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki.

1. Damian Bujok - Adrian Bujok (rodzeństwo)
2.  Tomasz Michalik - Tomasz Michalik (ojciec z synem)
3. Marek Olszowski - Arkadiusz Hławiczka 
4. Michał Buryan - Piotr Paprocki

 
5 - 8 Marek Nogły - Mateusz Krzak
5 - 8 Kamil Kolankowski - Krzysztof Hladky
5 - 8 Rafał Nogły - Daniel Pilarczyk
5 - 8 Paweł Glinka - Sławomir Cichy

 
9 - 12 Łukasz Kolankowski - Wojciech Śliwka
9 - 12 Arkadiusz Kobiela - Philip Stalmach
9 - 12 Arkadiusz Szlajss - Dawid Janoszek
9 - 12 Dawid Sładczyk - Maciej  Rucki

 

Zwyciężyła drużyna Bujoków
13 - 16 Paweł Kamiński – Bartosz Sikora                    
13 - 16 Grzegorz Łomozik – Krystian Kacprzak
13 - 16 Leszek Sładczyk – Michał Czyż
13 - 16 Łukasz Kral – Wojciech Gruszczyk 

 
Nagrody wręczali Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar 

i Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki. Sędziami za-
wodów byli: Andrzej Broda i Adam Żwak. Imprezę koordyno-
wali: Przemysław Misiarz i Tomasz Lenkiewicz.

Organizatorzy turnieju dziękują dyrektorom placówek 
oświatowych Barbarze Romaniuk i Tadeuszowi Gluzie, którzy 
udostępnili boiska i zaplecza sportowe na czas trwania zawodów.

Patronem medialnym zawodów był Głos Ziemi Cieszyńskiej 
oraz portal internetowy www.ox.pl 

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Zawodnicy z sędziami, wójtem Krzysztofem Glajcarem i przewodniczącym rady Bogusławem Koneckim
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4 lipca br. na terenie LKS Goleszów rozegrane zostały 
Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Piłce 
Nożnej Sześcioosobowej. Mistrzostwa otworzył wójt Krzysztof 
Glajcar. W turnieju, na trzech boiskach rywalizowało 12 dru-
żyn podzielonych w losowaniu na 3 grupy. W każdej grupie 
rywalizowano „każdy z każdym”. Mecze trwały 2 x 15 minut. 
Drużyny miały swoich rezerwowych zawodników i tym samym 
prawie 150 zawodników zagrało w Goleszowie, w upale sięgają-
cym ponad 30 stopni Celsjusza! Za-
wodnicy reprezentowali m.in. Gole-
szów, Cieszyn, Ogrodzoną, Skoczów 
i Orzesze.

Po zakończeniu fazy grupowej 
rozpoczął się drugi etap rywalizacji 
o poszczególne miejsca w turnieju. 
2 najlepsze zespoły z każdej grupy 
eliminacyjnej utworzyły grupę fina-
łową, gdzie toczyła się rywalizacja 
o miejsca I-VI. Ponownie obowią-
zywał system „każdy z każdym”,  ale 
mecze trwały już tylko 20 minut.

Zespoły z miejsc 3. i 4. po run-
dzie eliminacyjnej rywalizowały ze 
sobą w drugim etapie o miejsca VII-
-XII w mistrzostwach.

Zwycięzcą został Blaszok, który 
w grupie finałowej wygrał wszystkie 
mecze nie tracąc ani jednej bramki.

Końcowa klasyfikacja:

1. Blaszok
2. Goleszów
3. Skrawmet
4. Żółty Domek
5. Karton-Pak
6. Pogoń Połące
7. Kozakowice
8. Żukiem po placu

Blaszok najlepszy!
9. Odeon
10. Piastowskie
11. Nieckarz
12.  Assistance Martynek

Poniżej prezentujemy składy trzech pierwszych drużyn.

Blaszok:   Mariusz Małkowski, Ireneusz Trojanowski, To-
masz Niedziółko, Mariusz Sawicki, Marcin Strządała, Michał 
Czakon, Andrzej Kowalik, Michał Nawrat,  Tomasz Ziebura, 
Jakub Małkowski

Goleszów: Dariusz Glet, Paweł Górniak, Dawid Nikiel, Je-
rzy Lazar, Łukasz Małyjurek, Patryk Sikora, Tomasz Zachaba

Skrawmet: Rafał Jaszczyk, Mariusz Horny, Michał Banczyk, 
Robert Tkocz, Krzysztof Gajda, Mateusz Kołodziej, Krzysztof 
Langer, Paweł Galuch, Łukasz Bialon.

Wszystkim drużynom dziękujemy za udział w mistrzo-
stwach.

Tomasz Lenkiewicz
Foto Krzysztof Marciniuk i Tomasz Lenkiewicz

Blaszok

Goleszów

Skrawmet
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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

Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com

Przywróciliśmy pamięć…  
5 lipca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie odbyła się 

promocja książki „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” autorstwa Pawła Stanieczka 
- goleszowianina, emerytowanego nauczyciela. 

Publikacja zawiera fragmenty listów więźniów oraz wiele zdjęć, ilustracji pamiątek i do-
kumentów z okresu wojny, a także historie osób, które przeżyły lata okupacji. To historia 
funkcjonowania goleszowskiego podobozu i niewolniczej pracy setek ludzi, w większości 
pochodzenia żydowskiego. 

W goleszowskim podobozie i kamieniołomach cementowni miały miejsce zdarzenia, 
które mocno odbiły się na codzienności mieszkańców gminy. To właśnie oni, często ryzy-
kując swoim życiem, podrzucali jedzenie dla przeraźliwie wychudzonych żywych szkieletów 
– jak wspomina jeden ze świadków tych tragicznych, wojennych lat.

W krótkim okresie czasu na rynku wydawniczym ukazały się dwie pozycje książkowe 
dotyczące tego samego tematu: „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” oraz „Dopi-
sani do listy Schindlera”.

W trakcie promocji książki wyświetlono film w reżyserii Gustawa Szepke „Dopisani do 
listy Schindlera”, na motywach książki o tym samym tytule. 

Obie publikacje opowiadają o tym samym – goleszowskim podobozie. Zawierają naj-
istotniejsze fakty i wspomnienia świadków tzw. Marszu Śmierci, w którym podczas kil-
kudziesięciostopniowego mrozu prowadzono więźniów z Goleszowa do Wodzisławia. 
Morderczo wycieńczeni, zmarznięci więźniowie, niestety, nie wszyscy doszli do miejsca 
docelowego. Załadowano ich do kolejowych, bydlęcych wagonów i odsyłano w nieznane. 
Większa część z nich trafiła do komór gazowych, reszta do innych obozów, spory odsetek 
więźniów zmarł w drodze, a tylko nieliczni ocaleli, docierając do fabryki Oskara Schindlera, 
który uratował ich od niechybnej śmierci.

Promocja książki „Arbeitslager…” i projekcja filmu to nie tylko ogromny łyk historii, 
ale również okazja do refleksji nad losami ofiar, których nierzadko krótkie życie zostało 
brutalnie przerwane, a kończyło się zwykle podczas niewolniczej pracy, również na naszych 
terenach, w podobozie Golleschau.

Po przywitaniu wszystkich gości przez prowadzącego spotkanie Tomasza Lenkiewicza, 
zabrał głos Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, który podziękował licznie zebranym za 
przybycie. Wzruszony mówił: To, co dzisiaj robimy, ma wpływ na przyszłość.

Następnie ks. Grzegorz Giemza podzielił się swoimi refleksjami na temat odkrywania 
historii przodków, swoich korzeni i wpływu przeszłości na nasze obecne życie. 

To był piękny, upalny, letni dzień. Jednak atmosfera panująca w sali widowiskowej GOK-
-u była daleka od letniego rozluźnienia. Wyczuwało się napięcie z powodu mającej się odbyć 
długo oczekiwanej  prezentacji dokumentów o wydarzeniach sprzed siedemdziesięciu lat. I tak 
właśnie było – uroczyście, dostojnie i z poczuciem wielkiej niesprawiedliwości, jakiej doświad-
czyli więźniowie podobozu w Goleszowie. Dopełnieniem całości tego popołudnia był koncert 
żydowskich melodii i pieśni, który sprawił, że słuchacze przeżyli chwile wzruszenia i zadumy 
- powiedziała dyrektor Biblioteki Publicznej Alicja Danel-Ozga.

Anita Binek czytała fragmenty książki „Lista Schindlera” mówiące o goleszowskich 
więźniach, a Paweł Stanieczek podzielił się swoimi wspomnieniami. Z kolei Gustaw Szepke 
opowiedział o kulisach powstawania filmu.

W niedzielnym spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, m.in. Aleksandra Trybuś-
-Cieślar poseł RP, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Danuta Kożusznik i Jan Ka-
wulok - Radni Woj. Śląskiego, Dorota Wiewióra – przewodnicząca Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Bielsku-Białej, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki 
oraz  czterech naocznych świadków tamtych lat: Paweł Czernek, Paweł Stanieczek, Ernest 
Pinkas i Bronisław Klajsek. 

Popołudnie uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej pod batutą Jean-Claude’a Haupt-
mann’a. W mistrzowskim wykonaniu usłyszeliśmy pieśni w języku jidysz i przepiękne, 
żydowskie melodie. Dopełnieniem był śpiew solistów. Gromkie brawa były dowodem na 
niewypowiedziane uniesienia słuchaczy. Tworzenie dokumentów o tragicznej przeszłości jest 
ważne dla młodego pokolenia – powiedziała Dorota Wiewióra - nawiązując do słów piosenki, 
która kończyła uroczystość, dziękuję Najwyższemu, że przyszło mi żyć w kraju nad Wisłą, na 
Śląsku Cieszyńskim, którego mieszkańcy po dzień dzisiejszy pamiętają o żydowskich sąsiadach 
oraz kontynuują tradycje wielokulturowości regionu.

Natomiast po spotkaniu posłanka Alicja Trybuś-Cieślar podsumowała: Spotkanie pro-
mocyjne książki „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” autorstwa Pawła Stanieczka 
w sali goleszowskiego GOK-u wzbudziło we mnie wiele refleksji. Szczególnie, że dzień wcze-
śniej wróciłam z wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych w Lublinie, gdzie zwiedzaliśmy obóz koncentracyjny w Majdanku i dyskutowaliśmy 

Cd na następnej stronie



Przywróciliśmy pamięć...
nt. edukacji historycznej w miejscach pamięci. Dlatego, bardzo się cieszę, że Gmina 
Goleszów rozumie, jak ważna jest edukacja historyczna młodzieży. Zarówno książka, jak i film „Dopisani do listy Schindlera”, w którym przedstawiono 
udział gimnazjalistów w zajęciach realizowanych w goleszowskiej Izbie Pamięci Oświęcimskiej są dowodem na poważne podejście do pamięci o przeszłości.

Ogromne emocje towarzyszyły mi także podczas koncertu Orkiestry Kameralnej pod batutą Jean-Claude’a Hauptmann’a. Z dumą i radością 
słuchałam wokalistów, którzy są uczniami lub absolwentami Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Wykonywane przez nich utwory 
w piękny sposób dowodzą, że społeczność żydowska stanowiła istotną cześć społeczeństwa przedwojennej Polski. 

Na koniec Tomasz Lenkiewicz poinformował, że w trakcie spotkania miało miejsce wyjątkowe zdarzenie. Pani Jadwiga Mróz, mieszkanka 
Goleszowa, przekazała na ręce Pawła Stanieczka drewniane pudełko wykonane przez więźnia podobozu, które zostało ofiarowane przez kolejne 
pokolenia, jako pamiątka, w podziękowaniu za przekazane głodującym ongiś paczki żywnościowe.

Istniejemy tak długo jak istnieje o nas pamięć, w tym wypadku pamięć o goleszowskich więźniach oraz o tych mieszkańcach Goleszowa, którzy 
karmiąc więźniów, ryzykowali życie swoje i swoich bliskich – te słowa Tomasza Lenkiewicza zakończyły to wyjątkowe spotkanie.

Po spotkaniu była możliwość zwiedzenia znajdującej się w piwnicach budynku GOK-u Izby Oświę-
cimskiej, której kustoszem jest właśnie Paweł Stanieczek.

Publikacja „Arbeitslager 
Golleschau – dzieje podobo-
zu” powstała dzięki staraniom 
Gminy Goleszów, a  współfinan-
sowana była środkami Unii Eu-
ropejskiej pochodzącymi z Eu-
ropejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego  Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

MSF

Od lewej: Ernest Pinkas, Paweł Stanieczek. Bronisław Klajsek, Paweł Czernek i Gustaw Szepke
foto Tomasz Lenkiewicz

Koncert Orkiestry Kameralnej pod dyr. Jean-Claude’a Hauptmann’a

Zebrani podczas spotkania

Okładka publikacji „Arbeitslager Golleschau – 
dzieje podobozu” autorstwa Pawła Stanieczka

Tomasz Lenkiewicz  Wójt Krzysztof Glajcar



Żywiołowa, pełna energii, uśmiechnięta i bardzo otwarta – taka jest 
Danuta Bujok, podopieczna fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. 
Danka trenuje siatkówkę na siedząco, bardzo kocha sport i chciałaby 
kiedyś wystartować na paraolimpiadzie jako sprinterka. 

Danuta Bujok urodziła się bez prawego podudzia, dwóch palców 
w  lewej dłoni i zniekształconą lewą stopą. Pomimo swojej niepełno-
sprawności ma dużo silnej woli i chęci do trenowania sportu, który 
jest jej wielką pasją. Podkreśla także, że najważniejsza jest akceptacja 
siebie i swoich słabości. – Nie licząc osiągnięć sportowych, moim naj-
większym osiągnięciem życiowym jest przełamanie swojej bariery 
psychicznej, związanej z niepełnosprawnością. Prawda jest taka, że 
ludzie potrafią się „zamknąć w sobie”, pomimo tego czy są osobą nie-
pełnosprawną, czy nie – mówi.

Na co dzień goleszowianka trenuje siatkówkę na siedząco, zasa-
dy tej gry są bardzo podobne do „zwykłej” siatkówki, gdyż celem jest 
przebicie piłki nad siatką i spowodowanie, by znalazła się na boisku 
przeciwnika. Gra odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, zaadaptowanymi przez 
Światową Organizację Piłki Światowej dla Niepełnosprawnych. Mecz 
siatkówki na siedząco trwa do trzech wygranych setów - mówi Danu-
ta. Wielkim jej marzeniem jest wystartowanie w paraolimpiadzie jako 
sprinterka. W 2013 roku trenowała bieganie. Niestety, ze względu na  
brak specjalnej protezy do biegania treningi te zostały przerwane. Da-
nusia cały czas stara się o specjalistyczny sprzęt. – Paraolimpiada czy 
Olimpiada to marzenie każdego sportowca, który wie ile w to trzeba 
włożyć wysiłku i pracy, ile wyrzeczeń potrzeba, by dojść do takiego 
wysokiego poziom – dodaje.

Niepełnosprawność w sporcie bywa pewnym utrudnieniem, ponie-
waż często wymagany jest specjalistyczny sprzęt ortopedyczny, który 
umożliwi udział w regularnych treningach czy pozwoli startować w za-
wodach. Będąc osobą niepełnosprawną od początku ze wszystkim jest 
trudniej. Trzeba nauczyć się żyć ze swoją niepełnosprawnością, a następnie można dostosować ją do dyscypliny, którą chce się trenować i 
starać się robić to tak, aby być jak najlepszym, mimo np. braku nogi – mówi Danka. Siatkówka na siedząco to sport, w którym gra się bez protez, 
poruszając na pośladkach po boisku, lecz to wcale nie czyni go prostą dyscypliną. Ostatnimi jej osiągnięciami jest drugie miejsce na Otwartych 
Mistrzostwach Polski w siatkówce na siedząco oraz tytuł Najlepszej Zawodniczki Otwartych Mistrzostw Polski, ponadto, wcześniej startowała 
także w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, zajmując kolejno dwunaste i ósme miejsce.

Plany na przyszłość? Najważniejsze jest teraz dla mnie zdobycie protezy do biegania, aby mieć zapewniony tzw. sprzęt do treningów, 
a  takim moim cichym marzeniem jest udział w zawodach lekkoatletycznych w Polsce i za granicą. Na razie skupiam się nad tym, co czas 
przyniesie – dodaje.

Więcej szczegółów znajdziemy na www.danutabujok.pl lub jej profilu na FB.
Marcela Piekar, foto Tomasz Lenkiewicz

Przekraczać granice


