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W sobotę 21 maja br. w Transgranicznym Centrum Szkolenia Strażaków w Lesznej 
Górnej odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Goleszowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawi-
ciele OSP gminy Goleszów, członkowie ustępujących władz Oddziału Gminnego i Komi-
sji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 

Sprawozdania z działalności zajęły większość czasu przewidzianego na oficjalną 
część, omówiono też plany na kolejne lata.

W spotkaniu uczestniczył obecny wójt Krzysztof Glajcar oraz radna sejmiku Sylwia 
Cieślar. Podczas zjazdu uhonorowano zasłużonych strażaków. 

Podczas obrad wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszowie, 
w skład którego weszli druhowie:

Jan Szczuka – prezes,
Rafał Glajcar – wiceprezes,
Zbigniew Wacławik – wiceprezes,
Marian Machalica - komendant gminny,
Sławomir Gaszek – sekretarz,
Mirosław Skiba - skarbnik
Janusz Konecki - członek prezydium,
Aleksander Szarzec - członek zarządu,
Mirosław Śliwka - członek zarządu
Roman Kluz - członek zarządu,
Jacek Klein - członek zarządu,
Janusz Michalik - członek zarządu,
Bogusław Bolek - członek zarządu,
Leszek Szlauer - członek zarządu,
Andrzej Banot- członek zarządu,
Władysław Cieślar - członek zarządu,
Adam Kulak - członek zarządu,
Wojciech Brachaczek - członek zarządu,
Leonard Musioł - członek zarządu,
Grzegorz Kopieczek - członek zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
przewodniczący dh Marek Gazur,
wiceprzewodniczący dh Andrzej Lanc,
sekretarz dh Gustaw Broda.

Redakcja
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Nowy zarząd wybrany

Uczestnicy zjazdu
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Paweł Glajcar – wspomnienie

Paweł Glajcar odznaczony podczas uroczystości 120- lecia OSP Puńców, rok 2013

Urodził się 4 lipca 1936 r. jako najstarszy syn Zuzanny i Jana 
Glajcarów, właścicieli kilkunastohektarowego gospodarstwa rol-
nego. Jego życie nie było jednak związane z pracą na roli. W latach 
1952-1956 pracował w cieszyńskiej „Celmie”. Po odbyciu dwulet-
niej zasadniczej służby wojskowej w jednostce w Żaganiu zatrud-
nił się w Fabryce Automatyki Chłodniczej „FACH” w Cieszynie, 
gdzie pracował do 10 kwietnia 1969 r. jako tokarz, instruktor za-
wodu i kontroler techniczny. Od 11 kwietnia 1969 r. aż do przej-
ścia na emeryturę w dniu 30 września 1992 r. pracował w Polskim 
Związku Motorowym jako instruktor nauki jazdy.

W rodzinnym domu Pawła Glajcara znaczące miejsce zawsze 
zajmowała straż pożarna i krzewienie bezinteresownego niesienia 
pomocy potrzebującym. Jego ojciec Jan w latach 1957-1967 pełnił 
funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńcowie. Jego 
pasja była kontynuowana tylko przez jednego z pięciu synów - 
Pawła, który wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńcowie 
w 1955 r. Stosunkowo szybko stał się jednym z najbardziej ak-
tywnych członków jednostki, nie tylko wypełniającym statutowe 
obowiązki, ale także starającym się w nią tchnąć nowego ducha. 
Zyskał tym sympatię i uznanie członków jednostki i w 1964 r. zo-
stał wybrany do Zarządu OSP Puńców, w którym nieprzerwanie 
sprawował różne funkcje aż do roku 1990.

Jednym z pierwszych jego sukcesów było doprowadzenie do 
powstania w 1964 r. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 
OSP Puńców, w której swą przygodę z ochotniczą strażą pożarną 
rozpoczynali m.in. przyszli prezesi i naczelnicy jednostki (Stani-
sław Filip, Henryk Sobel, Grzegorz Kopieczek i syn Rafał 
Glajcar). Po raz pierwszy został odznaczony za zaanga-
żowanie i poświęcenie w 1964 r. Do klapy jego munduru 
przypięto odznakę „Strażak Wzorowy”, którą bardzo ce-
nił i uznawał za jedno z najważniejszych wyróżnień dla 
strażaka-ochotnika.

5 lipca 1966 r. objął funkcję Komendanta Gromadz-
kiego Straży Pożarnych Gminy Puńców, którą pełnił do 
31 grudnia 1972 r. Ze swoich obowiązków wywiązywał 
się wzorowo, za co był wielokrotnie nagradzany.

W 1972 r. Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Puńcowie powierzyło mu odpowiedzialną funkcję 
Naczelnika OSP, którą sprawował tylko przez jeden rok, 
jego dowódcze predyspozycje szybko bowiem zostały 
docenione przez osoby działające w strukturach zawodo-
wej straży pożarnej. 20 lutego 1973 r. decyzją Naczelnika 
Gminy Ludwika Hławiczki został na wniosek Komen-
danta Powiatowego Straży Pożarnej w Cieszynie powoła-
ny na stanowisko Komendanta Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Goleszów. Funkcję tę sprawo-

wał nieprzerwanie do 31 marca 2001 r., ciesząc się szacunkiem 
strażaków, władz samorządowych i społeczeństwa. Jako komen-
dant przyczynił się do rozwoju jednostek OSP w gminie Gole-
szów. Kiedy w 2001 r. zrezygnował z tej funkcji, wszystkie jed-
nostki posiadały typowe samochody pożarnicze (w 1973 r. tylko 
OSP Goleszów i OSP Puńców dysponowały takimi pojazdami) 
i wyposażone były w nowoczesny sprzęt ratowniczy.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stan wyposa-
żenia i poziom wyszkolenia pozwolił, przy sporym zaangażowa-
niu komendanta Pawła Glajcara, włączyć trzy ochotnicze straże 
pożarne (Goleszów, Puńców, Cisownica) do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, a więc swego rodzaju elity ochotniczych 
straży pożarnych w Polsce. Poza tym skutecznie wspierał budowę 
nowych strażnic (Kozakowice, Kisielów, Dzięgielów, Cisownica). 
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jako 
mieszkaniec Puńcowa, kierował Społecznym Komitetem Bu-
dowy Strażnicy w Goleszowie. Jego postawa, bezinteresowność 
i bezgraniczne oddanie sprawie niewątpliwie przyczyniły się do 
tego, że system ochrony przeciwpożarowej w gminie Goleszów 
nie był ani przez moment zagrożony. Paweł Glajcar dbał o rozwój 
ochotniczych straży pożarnych, kładąc nacisk zwłaszcza na ko-
nieczność pracy z młodzieżą. W sposób bardzo zdecydowany wy-
muszał na jednostkach OSP (zwłaszcza włączonych do KSR-G) 
tworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. W ten sposób 
przyczyniał się też do kształtowania świadomości pracy społecz-
nej wśród młodych mieszkańców gminy. 

Paweł Glajcar był jednym z inicjatorów współpracy pomiędzy 
ochotniczymi strażami pożarnymi gminy Goleszów i przygra-
nicznych gmin Republiki Czeskiej. Stosunki nawiązane pomiędzy 
obiema stronami w latach dziewięćdziesiątych są obecnie konty-
nuowane i przynoszą bardzo dobre efekty.

W latach 2001-2002 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Goleszowie. Z funkcji tej zrezygnował, rekomendując jako 
swojego następcę ówczesnego wójta Zbigniewa Wacławika, gdyż, 
jak sugerował, nieodzowna jest obecność w strukturach Związ-
ku OSP RP osoby, od której zależy funkcjonowanie i przyszłość 
ochotniczych straży pożarnych w gminie.

Działalność Pawła Glajcara w ochotniczym ruchu pożarni-
czym nie ograniczała się wyłącznie do poziomu gminy. Charakte-
rystyczny styl kierowania działalnością operacyjną OSP w gminie 

Paweł Glajcar
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Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goleszów Rafała Glajcara, 
a także całej Rodziny składają: Wójt, Przewodniczący Rady, Radni, Pracownicy Urzędu i podległych jednostek oraz Sołtysi

Goleszów, autorytet wśród szerokiej rzeszy mieszkańców i pełne 
niekłamanej pasji zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa oby-
wateli znalazły uznanie na poziomie powiatowym i wojewódz-
kim. W latach 1978-1987 był członkiem Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Bielsku-Białej, 
a w latach 2000-2001 – członkiem Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Cieszynie. 

Pełniąc różne funkcje w strukturach Związku OSP, nigdy 
nie zapomniał o swojej macierzystej, puńcowskiej straży. Kiedy 
w 1985 r. znalazła się ona w trudnej sytuacji organizacyjnej, sta-
nął na jej czele i tchnął w nią nowego ducha. Nawiązał współpra-
cę z miejscową szkołą i reaktywował działalność młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. Swoją determinacją przyczynił się do tego, 
że w 1988 r. odniosła ona ogromny sukces, zajmując trzecie miej-
sce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Strażacka aktywność Pawła Glajcara imponowała wielu oso-
bom. Jego postawę i stosunek do służby wielokrotnie doceniły naj-
wyższe władze ochotniczego ruchu pożarniczego. Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał mu w 1990 r. 
godność „Członka Honorowego Związku za wybitne zasługi dla 
rozwoju strażactwa ochotniczego i ochrony przeciwpożarowej”. 

Pięć lat później otrzymał najwyższe odznaczenie w ochotni-
czym ruchu pożarniczym – Złoty Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, zaś w 2008 r. Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP przyznało długoletniemu Komendantowi Gminnemu 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleszowie Me-
dal Honorowy im. Bolesława Chomicza „w uznaniu szczególnych 
zasług w rozwoju i umacnianiu Związku”. W 2014 r. jako pierw-
szy strażak-ochotnik ze Śląska Cieszyńskiego został uhonorowa-
ny Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego za wybitne osiągnięcia 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w 2015 r. odebrał ostat-
nie odznaczenie: „Medal im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla 
pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego, które wręczył mu w Cieszynie 
jego syn, Rafał – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Cieszynie. 

Całe jego życie związane było ze służbą w straży pożarnej, 
jej poświęcał się bez reszty. Był też wspaniałym mężem i ojcem. 
Z żoną Heleną stworzyli kochającą się rodzinę, a ich synowie 
Adam i Rafał oraz córka Aleksandra kontynuują pasję taty, dzia-
łając w strukturach OSP. 

W tym roku, 4 lipca, obchodziłby swoje 80 urodziny…

Redakcja

Na podstawie zarządzenia nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Gole-
szów z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Goleszów w dniach od 2 czerwca 2016 r. do 
20 czerwca 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu Strategii 
rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026, w celu zebrania uwag, 
wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji. 

W formie elektronicznej ogłoszenie o konsultacjach wraz z pro-
jektem Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026 i for-
mularzem ankiety konsultacyjnej zostało zamieszczone na stronie 
www.goleszow.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz w Aktual-
nościach, a w wersji papierowej dokumenty te były dostępne w se-
kretariacie Urzędu Gminy Goleszów.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 ankiety konsultacyjne, 
w których wniesiono łącznie 18 uwag dotyczących następujących 
części strategii:
1. części analitycznej:

a) 1.2  Uwarunkowania zewnętrzne w wymiarze strategicznym;
b) 2.2  Charakterystyki poszczególnych miejscowości - Godzi- 

  szów;
c) 2.4  Ukształtowanie terenu;
d) 2.8  Infrastruktura techniczna;
e) 3.3  Sport i rekreacja;
f) 3.7  Zdrowie i pomoc społeczna;
g) 5.   Analiza SWOT

2. części realizacyjnej - 9.1. Cele Operacyjne:
a) I.1  Wzmocnienie więzi w lokalnych społecznościach poszcze- 

 gólnych miejscowości gminy;
b) III.4  Aktywna promocja gminy oraz poprawa dostępu do infor- 

 macji turystycznej;
c) IV.1  Odnowa struktury przestrzennej i przestrzeni ogólnodo- 

 stępnych w centrach miejscowości
d) IV.2  Rozbudowa oraz modernizacja sieci dróg gminnych, po- 

 prawa jakości dróg powiatowych, odbudowa komunikacji  
 kolejowej i zadanie IV.2.2;

e) IV.3  Rozwój odnawialnych źródeł energii;
f) IV.4. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i zadanie  

 IV.4.1.
Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i proponowanych zmian 

uznano za zasadne:
1) na str. 19 strategii w części analitycznej 2.4 Ukształtowanie tere-

nu - dopisać, że formy osuwiskowe występują również w części 
północnej gminy;

2) na str. 54 strategii dla celu strategicznego III: Rozwój potencja-
łu turystycznego, rekreacyjnego i sportowego w pozycji III.3.9 
tabeli zmienić nazwę zadania na „Budowa boisk w Kisielowie 
i Dzięgielowie”;

3) na str. 57 strategii dla celu strategicznego IV: Efektywne wyko-
rzystanie środowiska i przestrzeni fizycznej , ochrona przyrody 
i krajobrazu w pozycji IV.4.1. tabeli zmienić nazwę zadania na 
„Budowa kanalizacji w Cisownicy, Dzięgielowie, Bażanowicach, 
Kozakowicach Dolnych, Kozakowicach Górnych, Kisielowie 
i Godziszowie”.

Zgodnie z § 1 ust. 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów informacja 
o wynikach konsultacji:
1) przedstawiona zostanie mieszkańcom Gminy poprzez: wywie-

szenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczenie w Biu-
letynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w terminie do 4 lipca 2016 r. oraz opublikowanie w naj-
bliższym numerze Panoramy Goleszowskiej;

2) przedłożona zostanie Radzie Gminy Goleszów w materiałach na 
sesję w dniu 29 czerwca 2016 r.

Opracowała Grażyna Porębska-Jochacy – Zastępca Wójta

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar

Wyniki konsultacji projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026
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No i doczekaliśmy się! Staraniem Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie 
i Gminnego Ośrodka Kultury 21 maja br. zawitał do nas Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. To naprawdę wielkie 
i ważne wydarzenie artystyczne w Goleszowie dla całej, bez wyjątku, lokalnej społeczności. Zespół przedstawił program pod tytułem 
„Solus Christus”, czyli „Tylko Chrystus”. Hasło to jest kwintesencją teologii reformacji, ale również istotnym przesłaniem w zlaicyzo-
wanym świecie dla nowoczesnego chrześcijaństwa, dla naszej tożsamości. Premiera koncertu odbyła się cztery lata temu w katedrze 
wrocławskiej i jest związana z obchodami 500-lecia reformacji.

Prowadzący koncert gospodarz parafii ewangelickiej bp Adrian Korczago zwrócił między innymi uwagę na to, że pamiątka refor-
macji to również spojrzenie w przyszłość, wspólną przyszłość, bez względu na to, z jakich domów się wywodzimy. Na koncert składały 
się pieśni, które nie były tylko misyjnym przesłaniem, ale melodią wzbogacającą naszego ducha, wznoszącą nas ku radości. 

O podniosłości wydarzenia zaświadczył średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia”, jak również hymn Kościoła napisany przez 
Marcina Lutra z 1529 r. „Warownym grodem jest nasz Bóg”. Obu pieśni wysłuchano na stojąco. To jeden z przykładów, jak emocjonal-
nie słuchacze wypełniający kościół po 
brzegi, odbierali zafundowany im kon-
cert. Z jaką wdzięcznością przyjmo-
wali zespół - solistów, chór, orkiestrę 
i uznanego już za krajana dyrygenta, 
którym jest Jean-Claude Hauptmann. 

Na koncercie zabrzmiało doniosłe 
„Alleluja” Haendla,  miłe uchu „Jesus 
bleibet meine Freude” i nasze, bo An-
drzeja Hławiczki, przepiękne „Królu 
mój, królu chwały”. Naszym jest nie-
zaprzeczalnie „Ojcowski dom”, a stan-
dardem stało się „Za rękę weź mnie 
Panie”.   

Koncert jaki przeżyliśmy, zobowią-
zuje nas, aby nie pozostawać w miej-
scu. Zobowiązani jesteśmy do dal-
szych poszukiwań, do zmian na lepsze, 
by w wierze móc przeżywać wspólnie 
pełnię piękna. 

Stanisław Malinowski
Fotoreportaż autorstwa Małgorzaty Szteler-Furmaniuk na www.goleszow.pl
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P o d z i ę k o wa n i a

Serdeczne podziękowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, sąsiadów oraz innych życzliwych osób za wszel-
ką okazaną pomoc w usuwaniu skutków pożaru, który miał 
miejsce w domu na ulicy Kolejowej w Goleszowie (17.05 br.)

składa
Elżbieta Mańka z rodziną

Zarz d TW „TON” informuje,  
e 2 lipca br. (sobota)

w godz. od 16.00 do 19.00 
przeprowadzone zostan

na akwenie „Ton” w Goleszowie 

„XXV Gminne Dru ynowe Zawody 
dkarskie”

Wpisowe od dru yny (3-osobowej) 75 z
Zg oszenia wraz z wpisowym przyjmuj  cz onkowie

Zarz du TW „TON” w dniach 27.06 – 30.06.2016 r. 
w godz. od 18.00 – 20.00 na terenie Tonu /rybaczówka/

Zbiórka w dniu zawodów o godz. 15.00 

UWAGA! W dru ynie 3-osobowej minimum  
2 zawodników musi by  mieszka cami gminy

Goleszów lub cz onkami TW „TON”. 

Zaprasza  Prezes  TW „TON” 

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Rodziny 

z powodu śmierci 
Jerzego Nieborasa 

składa
Zarząd i działacze LKS „Olimpia” 

Goleszów

„Śląsk” w Goleszowie
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Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

W czerwcu odbył się 36. Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON 2016”. 
3 czerwca Gminny Ośrodek Kultury przepełnił się roześmianymi i pełnymi 
entuzjazmu dziećmi.

Na scenie zaprezentowały się milusińscy ze świetlicy w Cisownicy oraz 
uczniowie uczący się gry na gitarze u Michała Kasztury. W tym dniu rozda-
liśmy również mnóstwo nagród zwycięzcom Międzyszkolnego Czytelnicze-
go Konkursu z Języka Angielskiego. Mieliśmy okazję posłuchać półfinalisty 
Mam Talent - Jacentego Ignatowicza, który opowiedział nam o góralskich in-
strumentach, a także zaprezentował technikę grania na liściu, pile i nie tylko. 
Zwieńczeniem dnia był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”.

Sobotni dzień rozpoczęliśmy od przeglądu piosenki dziecięcej i młodzie-
żowej, nie zabrakło również występów artystycznych dzieci uczęszczających 
na zajęcia do GOK-u, a także z gimnazjum w Goleszowie oraz przedszko-
la w Puńcowie. Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON 2016” zakończył się 
koncertem zespołu „Pogodnej klasyki” z okazji Dnia Matki, w wykonaniu 
pianistki Ingi Madej, sopranistki Joanny Dziwisz oraz barytonu Michała Rud-
kowskiego. 

W sobotę 4 czerwca rozdaliśmy także nagrody zwycięzcom konkursu 
fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Gminy Goleszów”. W jury zasiadła 
fotograf Gabriela Machinko, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Jolanta Warsińska oraz redaktor naczelna „Panoramy Goleszowskiej” Małgo-
rzata Szteler-Furmaniuk. Jury dokonało następującego wyboru:

1. miejsce – Jan Polok,
2. miejsce – Sabina Polok, 
3. miejsce – Justyna Długosz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania swojej pasji!

Sponsorami nagród byli Gabriela Machinko i Gminny Ośrodek Kultury 
w Goleszowie. Wystawę zdjęć konkursowych można obejrzeć w korytarzu 
GOK-u. Zapraszamy!

2 czerwca odbył się drugi wieczorek poetycki, tym razem swoje wiersze 
prezentował Andrzej Macura.

11 czerwca, podczas Święta Trzech Braci w Cieszynie, miał miejsce II etap 
konkursu „Cieszyńska Liga Talentów 2016”. Spośród sześćdziesięciu uczest-
ników wystąpiło jedynie dwudziestu, a wśród nich Szymon Michalik, który 
uczęszcza na zajęcia do GOK-u. Gratulujemy występu i życzymy sukcesów 
w przyszłości!

16 czerwca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowali się 
uczniowie goleszowskiego Gimnazjum w towarzystwie goleszowsko-lesz-
nieńskiej scholi w spektaklu „Oskar i pani Róża”. Wzruszająca 
historia Oskara oraz zdolności teatralne i wokalne młodych, 
utalentowanych aktorów zachwyciły publiczność.

Zapraszamy na wakacyjne, niedzielne „Muzyczne wieczory 
przy fontannie”. W każdą niedzielę od godz. 19.00 możemy po-
słuchać muzyki na żywo.

Od 4 lipca przez dwa tygodnie odbywa się również akcja 
„Lato z GOK-iem”, na dzieci czeka mnóstwo atrakcji: ognisko, 
kino, gry i zabawy, basen, kręgle i Leśny Park Niespodzianek. 
Podobną propozycję dla dzieci mamy również w sierpniu.

Wszystkich mieszkańców gminy oraz gości zapraszamy 
na Dożynki Gminne, Dni Gminy Goleszów, które odbędą się 
w dniach 27-28 sierpnia 2016 r.
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6 czerwca br. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, w ramach spotkań autorskich, gościł u sie-
bie rodzimego poetę, autora wierszy Andrzeja Tadeusza Macurę. Autor takich tomików poezji jak 
„Jesienna podróż” czy „Lustro czasu” na co dzień mieszka w Dziegielowie, jest członkiem Zrzeszenia 
Artystów Polskich, Klubu Literackiego „Nadolzie” przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Dla miłośników poezji Andrzej Macura wybrał kilkanaście utworów, które zaprezentował osobi-
ście. Wiersze z tomiku „Lustro czasu” traktują o czasie, istnieniu, przemijaniu. Oddając się atmosfe-
rze, mogliśmy przeglądać się w nich jak w lustrze. 

Każdy znalazł w nich cząstkę siebie. Dostrzeganie najprostszych, małych rzeczy to kwintesen-
cja bytu.

Autor ciekawie opowiadał o oko-
licznościach powstawania wierszy, 
o wspomnieniach, które w nich lo-
kuje. W dwugodzinnej zadumie mi-
nął czas spotkania. Na zakończenie 
uczestnicy stanęli do wspólnego 
zdjęcia, później były jeszcze podzię-
kowania, kwiaty i rozmowy w mniej-
szym gronie.

Spotkanie poprowadziła Graży-
na Brachaczek.

Redakcja

Wieczór poetycki Andrzeja Macury

Podziękowania – Składam serdeczne podziękowania Mirosławowi Śliwce, Marianowi Lupie i sołtysowi 
karolowi alkierowi oraz członkom Straży Pożarnej z Goleszowa, a także wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania akcji „Jabłka” w Goleszowie 17. 06. 2016 r.

„Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera” – Seneka Młodszy
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Warsińska
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Bieżący rok w godziszowskiej straży rozpoczął się bojowo. 
Zgodnie z pomysłem przyjętym na Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczo-Wyborczym powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. 
Pierwsze spotkanie najmłodszych ochotników Godziszowa miało 
miejsce 22 kwietnia, przybyła na nie całkiem spora grupa młodzie-
ży. Mieli okazję z bliska zapoznać się ze sprzętem pożarniczym, 

w który wyposażona jest tutejsza jednostka oraz wysłu-
chać szeregu informacji na temat zadań ochotniczych 
straży pożarnych. 

7 maja na placu za remizą zorganizowano uroczy-
ste spotkanie z okazji Dnia Strażaka, na które zapro-
szono również członków MDP. Zainteresowanie rosło 
z dnia na dzień. Postanowiono zatem przeprowadzić 
pierwsze zajęcia praktyczne. Mimo nie najlepszych 
warunków atmosferycznych, 13 maja młodzież po raz 
pierwszy zetknęła się z obsługą podstawowego sprzętu 
pożarniczego. Frajda była nie byle jaka! Rozpoczęły się 
przygotowania do zbliżających się Gminnych Zawo-
dów Pożarniczych.

14 maja Zarząd OSP zorganizował dla członków 
OSP, młodzieżowej drużyny i mieszkańców Godziszo-
wa wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach, gdzie można było podziwiać sprzęt 
wykorzystywany w walce z pożarami na przestrzeni 
wieków. W drodze powrotnej zatrzymano się w Ty-
chach, gdzie młodzież korzystała z atrakcji znajdują-
cych się w tamtejszym parku, a starsi poznawali histo-
rię Muzeum Tyskich Browarów Książęcych i proces 
powstawania piwa. Następnie grupa zatrzymała się 
na wspaniałym pszczyńskim rynku, gdzie był czas 
na posiłek i odpoczynek. A przed strażakami kolej-
ne zajęcia: udział w Gminnych Zawodach Pożarniczo 
Gaśniczych, w zawodach Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, w Pikniku Gminnym i Dożynkach, gdzie 

Od pomysłu do realizacji w OSP Godziszów

Pierwsze zajęcia MDP w Godziszowie

CMP w Mysłowicach - sikawka będąca elementem wyposażenia  
jednostki zakładowej OSP w Cementowni Szczakowa

tutejsi strażacy od lat aktywnie reprezentują społecz-
ność Godziszowa. 

Więcej zdjęć OSP Godziszów można znaleźć na 
profilu www.facebook.com/godziszowosp 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka 
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wykłady biblijne
 Był sobie człowiek… ks. Jan Kurko
 4–9.07, godz. 10.30
warsztaty
 Gospel, Pomoc dla Afryki i Mark Drama
 3–8.07, godz. 14.15
Seminaria
 o tematyce biblijnej, społecznej, psychologicznej,  

poradniczej
 3–10.07, godz. 15.15
Spotkania ewangelizacyjne
 z Dickiem Dowsettem ze Szkocji
 w oprawie muzycznej Zespołu CME
 2–10.07, godz. 17.00
koncerty
 2.07 Tomasz Żółtko
 3.07 Exodus 15
 4.07 Kolah
 5.07 Koncert finałowy warsztatów muzycznych  

Cieszyn 2016
 6.07  Mate.O
 7.07 Wieczór modlitw z zespołem „Cześć”
 8.07 Koncert gospel
 9.07 Zespół CME
 godz. 20.30
dla dzieci
 Spektakle Teatru Dobrego Serca z Warszawy
 Baśniowy pokoik 3.07, godz. 14.00
 Kolorowy śmietnik 4.07, godz. 10.30
 Zagubieni przyjaciele 5.07, godz. 10.30
 Zwierzątka z polany 6.07, godz. 10.30
 Bajka kosmiczna 7.07, godz. 10.30
 Księżniczka i rycerz  8.07, godz. 10.30
 Janosik i Dobry Pasterz  9.07, godz. 10.30
 Po spektaklach zajęcia biblijno-artystyczne.
Strefa dzieci 5–12 lat
 4–10.07, godz. 15.15
Spotkania ewangelizacyjne
 w 3 grupach: 3–6, 7–10, 11–13 lat
 2–10.07, godz. 17.00
nabożeństwa z wieczerzą Pańską
 3.07 i 10.07, godz. 10.00 
 W tym samym czasie szkółki dla dzieci.

Transmisja audio i wideo oraz więcej  
informacji na www.te.cme.org.pl.

Kawiarenka i księgarnia, miejsce dla rodzi-
ców z małymi dziećmi, strefa gier, sporty 

drużynowe, grupy dyskusyjne. 
Wstęp wolny. 

Zaprasza Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego



Panorama Goleszowska – czerwiec  201610

Malowali pomniki przyrody
14 czerwca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gole-

szowie rozdano nagrody dla najlepszych uczestników konkursu 
„Poznajemy pomniki przyrody w Gminie Goleszów”, zorganizo-
wanego dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy przez 
cieszyńską Komisję Ochrony Przyrody działającą przy PTTK 
oraz gminę Goleszów. 

Zebranych przywitała Zastępca Wójta Gminy Goleszów 
Grażyna Porębska-Jochacy, Przewodniczący KOP Jan Machała 
oraz Prezes Zarządu Oddziału PTTK Jacek Tyczkowski. W uro-
czystości oprócz nagrodzonych dzieci wzięli udział również na-
uczyciele/opiekunowie z poszczególnych szkół, członkowie KOP 
i PTTK: Piotr Stebel, Sabina Firkowska, Beata Tyrna oraz Tomasz 
Lenkiewicz, który koordynował konkurs z ramienia gminy. 

Na konkurs napłynęło 50 prac: 16 z Dzięgielowa, 15 z Go-
leszowa, 11 z Cisownicy i 8 z Bażanowic. Komisja konkursowa 
w składzie: przewodniczący - Jan Machała, członkinie: Sabina 
Firkowska i Beata Tyrna przyznała następujące nagrody:

Klasy III i IV:
I miejsce Julia Pisiut – SP Cisownica,
II miejsce Mikołaj Brożkowski - SP Cisownica,
III miejsce Ksawery Kokot - SP Dzięgielów.

Wyróżnienia:
Kinga Jaroszewicz - SP Goleszów,
Julia Wantulok - SP Cisownica,
Tymoteusz Siekierka - SP Dzięgielów,
Karolina Smolik - SP Dzięgielów.

Nagrody specjalne Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Re-
gionalnej „Olza”

Wiktor Brudny - SP Cisownica,
Pola Giemza - SP Dzięgielów,
Zuzanna Madzia - SP Dzięgielów.

Klasy V i VI:
I miejsce Justyna Rozmus – SP Bażanowice,
II miejsce Sara Glajcar – SP Dzięgielów,

III miejsce Hanna 
Cichocka – SP Cisow-
nica.

Wyróżnienia:
Martyna Gruca 
- SP Goleszów,
Jakub Drózd 
- SP Cisownica,
Anna Długosz 
- SP Bażanowice,
Patrycja Gawlik 
- SP Bażanowice.

Nagrody specjalne Sto-
warzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej 
„Olza”:

Dagmara Panek 
- SP Dzięgielów,
Ilona Sztwiertnia 
- SP Dzięgielów,
Agata Haratyk 
- SP Bażanowice,
Karolina Pawińska 
- SP Bażanowice.

Nagrodzone prace można 
zobaczyć w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Goleszowie (GOK, 
I piętro, w godzinach pracy bi-
blioteki).

Redakcja

Fotoreportaż autorstwa  
Małgorzata Szteler-Furmaniuk  

na www.goleszow.pl

Julia Pisiut podczas wywiadu

Justyna Rozmus

Wręczenie dyplomów i odznaczeń

Uczestnicy konkursu
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Takimi pytaniami zaskoczeni zostali uczestnicy konkursu „Co 
pływa, co tonie - wodne wariacje”, który odbył się w cisownickim od-
dziale przedszkolnym 24 maja br.

W kilku turach pytań, doświadczeniach i zagadkach konkurowały 
ze sobą przedszkolaki z terenu gminy Goleszów. Ośmiu zawodników 
w czterech grupach zmagało się z nie lada wyzwaniami. Temat kon-
kursu ściśle związany był z zagadnieniem wody.

Uczestnikami konkursu byli reprezentanci: 
Przedszkola w Bażanowicach: Paweł Beczała i Adam Juranek,
Przedszkola w Dzięgielowie: Tytus Fober i Maja Przeliorz,
Przedszkola w Cisownicy: Malwina Wnętrzak i Wiktor Adamczyk,
Przedszkola w Goleszowie: Kinga Stanieczek i Sonia Korbus.
Dzieci nie tylko posiadały ogromną wiedzę, ale i chętnie się nią dzieliły, zaskakując czasem obecnych dorosłych! Bardzo cieszy fakt, że 

poziom wiedzy znacznie przekracza zainteresowania dzieci w tym wieku.
Zmaganiom przyglądało się jury w składzie: dyrektor przedszkoli Halina Szczypior, nauczycielka Beata Szwed oraz oficer Zawodowej 

Straży Pożarnej Aleksander Szarzec.
Niespodzianką były zjawiskowe doświadcze-

nia chemiczne przygotowane i przeprowadzone 
przez Beatę Szwed, z kolei pan strażak przepro-
wadził krótkie szkolenie na temat, jak zachowy-
wać się w czasie zagrożenia, jak i kiedy wzywać 
pomocy oraz przypomniał najważniejsze zasa-
dy bezpieczeństwa.

Po zaciętej walce na tablicy z punktami naj-
więcej gwiazdek znalazło się przy grupie z Baża-
nowic, ale wszyscy zawodnicy spisali się świetnie. 
Konkurs zakończył się wręczeniem dyplomów, 
nagród i słodkim poczęstunkiem.

Organizatorem było Przedszkole Publiczne 
w Goleszowie Oddział Zamiejscowy w Cisowni-
cy, a pytania konkursowe przygotowały wycho-
wawczynie Beata Klimczak i Wioletta Szarzec, 
które czuwały też nad przebiegiem imprezy.

Gratulujemy małym uczestnikom konkurso-
wej rywalizacji!

MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Klasyfikacja końcowa „XVIII Dziecięco-Młodzieżowych Za-
wodów Wędkarskich” 4 czerwca 2016 r. na akwenie wodnym Towa-
rzystwa Wędkarskiego „TON” w Goleszowie
Grupa wiekowa do 12 lat
Klasyfikacja indywidualna

1. Natalia Grzegorz - 219 pkt.
2. Grzegorz Winiarski - 162 pkt.
3. Bartek Grzegorz - 139 pkt.
4. Natan Cis  - 128 pkt.
5. Kuba Kubaczka - 110 pkt.
6. Patryk Płoskonka - 84 pkt.
7. Bartek Szczypka - 80 pkt.
8. Oliwia Chmiel - 63 pkt.
9. Tymoteusz Cis - 62 pkt.
10. Kamil Trąbała - 48 pkt.

Grupa wiekowa 13 do 16 lat
Klasyfikacja indywidualna

Dariusz Winiarski - 84 pkt.
Kamila Fober  - 42 pkt.
Tomasz Nowak  - 25 pkt.

Dawid Rakowski - 24 pkt.
Wiktoria Pszczółka - 23 pkt.

Klasyfikacja złowionej największej ryby
Dariusz Winiarski - karp 43 cm długości
W zawodach udział wzięło 58 dzieci i młodzieży. Wszyscy star-

tujący otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze ufundowane przez 
sponsorów. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe, pozostali uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi. 
Udział w zawodach z okazji „Dnia Dziecka” był bezpłatny.

Sponsorzy zawodów:
Gmina Goleszów, Rolniczy kombinat Spółdzielczy Gole-
szów, ochotnicza Straż Pożarna Goleszów, Barbara Mi-
zia, wanda i karol Hławiczkowie, Urszula i Jerzy kenigo-
wie, Jarosław Bodak, Henryk Tajner, Mariusz Lachendro, 
Piotr Cieślar, Tomasz Ciapka, andrzej Ćwiartka, włady-
sław wigłasz, Stanisław Pęczkowski, Jacek Ciemała, Sta-
nisław Bujok, Tomasz duda.

Fotoreportaż z zawodów można zobaczyć na naszej stronie 
www.nadtonem.teltom.com.pl

TW „TON”w Goleszowie

Co pływa, co tonie?

Zawody nad Tonem

Konkursowe potyczki

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i jury
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Kolejny piknik za nami, Godziszów najlepszy!
W sobotę, 18 czerwca, na obiektach sportowych LKS „Gole-

szów” odbył się coroczny Piknik Sportowy Gminy Goleszów. Zma-
gania sportowe zostały poprzedzone Gminnymi zawodami Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych (fotoreportaż).

Uroczystego otwarcia pikniku dokonał wójt Krzysztof Glajcar, 
następnie głos zabrał starosta Wędryni Bogusław raszka, który po-
dziękował za zaproszenie i możliwość wspólnej rywalizacji.

Gdy pierwsi zawodnicy przygotowywali się do startu, publicz-
ność miała okazję zobaczyć występ grup tanecznych MDK „Praża-
kówka” z Ustronia.

Zawodnicy zacięcie walczyli w poszczególnych konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych, poniżej prezentujemy wyniki:
Sadzenie ziemniaków (kl. I-III)

1. Serafin Cichocki – Cisownica,
2. Sylwester Kożdoń - Goleszów Górny,
3. Oliwier Ambo - Goleszów Górny.

Tor przeszkód – unihokej (kl. IV-VI)
1. Michał Popiel – Kisielów,
2. Adrian Andraszek – Wędrynia,
3. Natalia Skiba – Kisielów.

Przenoszenie worków z piaskiem (mężczyźni)
1. Mirosław Gniadek – Godziszów,
2. Wojciech Herzyk – Godziszów,
3. Jakub Wiśniowski – Bażanowice.

Piłkarski tor przeszkód (mężczyźni)
1. Jakub Molin – Cisownica,
2. Piotr Felis – Goleszów Górny,
3. Krystian Czudek - Goleszów Dolny.

Rzut damskim butem - szpilką (kobiety) 
1. Justyna Kukuczka – Godziszów,
2. Urszula Żmija – Godziszów,
3. Dorota Żebrowska – Godziszów.

Bieg z jajkiem (kobiety)
1. Dorota Żebrowska – Godziszów,
2. Aneta Szczyrba – Godziszów,
3. Urszula Żmija – Godziszów.

Rzuty woreczkiem do pachołka (open)
1. Adam Kukuczka – Godziszów,
2. Jarosław Szczyrba – Godziszów,
3. Wojciech Herzyk – Godziszów.

Rzuty do kosza (open) 
1. Adrian Franek – Bażanowice,
2. Krzysztof Bojda – Goleszów Dolny,
3. Dawid Szymański – Godziszów.

Na najlepszych zawodników czekały nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez gminę.

W trakcie trwania pikniku na „Orliku” został rozegrany Turniej 
Mistrzów w Amatorskiej Piłce Nożnej 6-osobowej (w godz. 14.30-
18.00). Zorganizowało go przy współpracy z Ludowym Klubem 
Sportowym „Goleszów” Starostwo Powiatowe w Cieszynie. W tur-
nieju wzięły udział 4 najlepsze drużyny reprezentujące amatorskie ligi 
piłkarskie rozgrywane w 2015 roku na terenie powiatu cieszyńskiego:

1. Do przerwy 0,7,
2. 4 Korony,

3. Epompa.pl,
4. Orlik Strumień
Turniej na boisku Orlik w Goleszowie. Drużyny rywalizowały ze 

sobą systemem „każdy z każdym”. Wyniki poszczególnych meczów:
Do przerwy 0,7 - 4 Korony 3:5
Epompa.pl - Orlik Strumień 2:0
Do przerwy 0,7 - Epompa.pl 3:2
4 Korony - Orlik Strumień 3:0
Do przerwy 0,7 - Orlik Strumień 4:1
4 Korony - Epompa.pl 8:0

Miejsca końcowe w turnieju:
1 miejsce - 4 Korony,
2 miejsce - Do przerwy 0,7,
3 miejsce - Epompa.pl,
4 miejsce - Orlik Strumień.
4 Korony to zwycięzca Goleszowskiej Ligi Szóstek w sezonie 

2015. Drużyna ta wystąpiła w Turnieju Mistrzów w następującym 
składzie: Grzegorz Korzec, Dawid Zawada, Michał Kasztura, Jakub 
Kasztura, Bartłomiej Pieczonka, Maciej Pieczonka, Maciej We-
nglorz, Stanisław Możdżeń.

Po zakończonej rywalizacji sportowej i rozdaniu pucharów wi-
dzowie i zawodnicy mogli obejrzeć maraton zumby.

Zawodnicy startujący w poszczególnych konkurencjach zdo-
bywali punkty do drużynowej generalnej klasyfikacji. W rywaliza-
cji drużynowej wzięło udział 10 sołectw oraz drużyna z Wędryni. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, zaś trzy najlepsze - pu-
chary oraz nagrody Wójta Gminy Goleszów w wysokości 2.000 zł, 
1.000 zł i 500 zł.

Na najwyższym stopniu podium drugi rok z rzędu stanęła dru-
żyna z Godziszowa, drugie miejsce wywalczyła ekipa z Cisownicy, 
a trzecie z Kisielowa.
Poniżej przedstawiamy punktową klasyfikację drużynową:

1. Godziszów - 112 pkt,
2. Cisownica - 73 pkt,
3. Kisielów - 66 pkt,
4. Kozakowice - 64 pkt,
5. Goleszów Dolny - 62 pkt,
6. Bażanowice - 61 pkt,
7. Goleszów Górny - 49 pkt,
8. Dzięgielów - 47 pkt,
9. Wędrynia - 45 pkt,
10. Goleszów Równia - 44 pkt,
11. Leszna Górna - 10 pkt.
12. Sołectwo Puńców nie wystawiło żadnego zawodnika, tym 

samym nie uzyskało żadnego punktu.

Po konkurencjach i innych atrakcjach uczestnicy pikniku mogli 
potańczyć, a przygrywał im DJ Janusz Gawlik z ekipą. Słodki bufet 
zapewniła Rada Rodziców SP Goleszów. Organizację pikniku koor-
dynował Tomasz Lenkiewicz.

Gminny Piknik Sportowy to dobra zabawa dla wszystkich bez 
względu na wiek! Już dziś zapraszamy na następny rok!

Redakcja
Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie dla 
członków LkS „Goleszów” i prezesa Przemysława Misiarza.

Obszerny fotoreportaż na www.goleszow.pl

Składam gorące podziękowania zawodnikom za wzorowe reprezentowanie naszego sołectwa Godziszów w tegorocznym Pikniku Sportowym. Broni-
liśmy tytułu zeszłorocznego i w pięknym stylu go obroniliśmy. Dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowania tej imprezy, druhom 
z OSP Godziszów, kibicom i wszystkim mieszkańcom oraz współzawodnikom z innych sołectw za zdrową rywalizację. Organizatorom zaś gratuluję 
dobrej organizacji.  Sołtys Godziszowa Łukasz Żebrowski 



W sobotnie południe 18 czerwca na boisku w Goleszowie odbyły się gminne zawody 
MDP. Po kilku latach przerwy udało się reaktywować w naszej gminie drużyny młodzieżo-
we. Przy pięknej pogodzie, licznie zgromadzonych kibicach i gorącym dopingu w zawodach 
wzięło udział 6 drużyn: z Bażanowic, Dzięgielowa, Goleszowa, Kisielowa i dwie z Godziszo-
wa. 

Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna Godziszów 1, wyprzedzając dru-
żyny z Kisielowa, Dzięgielowa, Goleszowa, Bażanowic oraz drugą drużynę z Godziszowa. 
Dziękujemy za sportową rywalizację. Liczymy, że w przyszłym roku w jeszcze większym 
gronie spotkamy się ponownie na zawodach. Do zobaczenia za rok! 

Nagrody uczestnikom wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Go-
leszowie Jan Szczuka, komendant gminny Marian Machalica, wójt Krzysztof Glajcar oraz 
przewodniczący rady Bogusław Konecki.

Redakcja
Więcej w następnym numerze
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Gminne 

zawody 

Młodzieżowych 

Drużyn 

Pożarniczych



G m i n n y



Piknik  Sportowy



Wycieczka Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej TMZG
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 PrzyrODa
Kiedy sam jadę po ojczystej ziemi
Podziwiać mogę jej życie codzienne
zmienne obrazy pieszczą moje oczy

z łagodnych wzgórz jak złote kobierce
Spływają kaskadą łany zbóż
Lekki wiaterek głaszcze pełne kłosy

Gdzie indziej świerki podchodzą do drogi
Naturalny to zbiornik zbawiennej wilgoci
Na wiosnę śniegu topnieniem kierują

Szybkości wiatrów znacznie hamują
Żyznej więc gleby przez to szanują
Tlen życiodajny nam ofiarują

Nie tylko ludzie swych wrogów mają
Często korniki ich podgryzają
Susze pokarmu je pozbawiają

Wiatr, kiedy silny, łamie i niszczy
Dwutlenek siarki zżera im igły
a czas ich wzrostu też nie jest mały

Las posadzimy dla naszej chwały
Dzieci i wnuki korzyść będą miały
Drzewa pod wiatrem nam się kłaniają
Więc my też chętnie pokłon oddajmy
    albin Klimczak

Wycieczka Sekcji Ekologiczno-Ogrodniczej TMZG
28 maja br. postanowiliśmy zawitać do ogrodu japońskiego 

w Jarkowie na Ziemi Kłodzkiej, by następnie przekroczyć granicę 
i odwiedzić jeszcze dwa ogrody w Republice Czeskiej. Dla wielu 
uczestników wycieczki była to reminiscencja, jako że 17 lat wcze-
śniej odwiedzili te miejsca, uczestnicząc w podobnej wycieczce.  

Stworzony 35 lat temu przez Edwarda Majchera ogród w Jar-
kowie nie jest zbyt rozległy, jednak jest to prawdziwe, żywe dzieło 
sztuki. Przy wejściu można natknąć się na chińską monetę, do której 
z bambusa wpływa chłodna woda, rzekomo dająca szczęście i pie-
niądze. Obmyliśmy ręce i twarze, a chłodna woda dodała nam sił 
do podziwiania dalszych zakątków ogrodu. Szum wody w strumy-
kach, liczne wodospady dodatkowo pieściły nasze zmysły. Drzewka 
i krzewy specjalnie formowane są dowodem kunsztu właściciela, 
widzieliśmy np. długie pnie jałowca wygięte do wężowatej formy 
zakończonej czupryną igieł. Ta kompozycja uświadomiła nam, że 
nawet roślina nieco obeschnięta i częściowo pozbawiona ulistnie-
nia (co się często zdarza jałowcom) nie tylko nie musi być wycięta, 
ale może stać się nawet inspiracją dla nowego projektu. 

Oprócz roślin – formowanych sosen, modrzewi, bukszpa-
nów, cyprysików, wdzięcznych koronkowych klonów palmowych 
i wspaniale kwitnących azalii – wszystkich zachwyciły elementy 
architektoniczne. Trzeba podkreślić, że misy, pagody i bambusowa 
konstrukcja przelewająca wodę zostały wykonane samodzielnie 
przez twórcę ogrodu, co zostało docenione nawet przez ambasado-
ra Kraju Kwitnącej Wiśni.

W podobnych, ale surowych, naturalistycznych warunkach 
górskich został założony ogród Jaromira Grulicha w Górach Orlic-
kich, w miejscowości Sedlonov. Niestety, twórca ogrodu już nie żyje, 
a jego prochy spoczywają w skalnej niszy ogrodu. W ten sposób da-
lej może „czuwać” nad dobrostanem ukochanego miejsca. Z załom-
ków tej nagiej skały wyrastają, kwitnące delikatnymi pastelowymi 
kwiatkami, rzadkie rośliny o nazwie rewizja liścieniowa. Obecnie 
opiekę nad ogrodem przejęła żona, która opowiedziała nam o po-
czątkach jego powstania. Początkowo był to niewielki skalniak bli-
sko domu. Pewnego dnia potężna wichura wyrwała duże świerki ze 
szczytu pobliskiej skały, zwalając je razem za skalnymi odłamkami 
i odsłaniając strome skalne urwisko. To zainspirowało pana Gruli-
cha. Zwrócił się do władz o zezwolenie na zagospodarowanie prze-
strzeni. Dzisiaj nawet trudno nazwać to miejsce ogrodem, gdyż wy-
gląda ono na ukształtowany przez warunki naturalny górski pejzaż. 
Całość robi niesamowite wrażenie. Przez cały teren wiodą ścieżki, 
jednak nigdzie nie znajdziemy płytek chodnikowych, krawężników 
czy innych sztucznych elementów. 

Atrakcją było wejście na skałkę, skąd rozciąga się piękny widok 
na całą posiadłość. Różnica poziomów wynosi 40 metrów, część jest 
płaska, przechodząc potem w strome, skaliste zbocze o charakterze 
wysokogórskim. Właściciel nieraz używał lin wspinaczkowych, ob-
sadzając niedostępne fragmenty grani. W młodości uprawiał tater-
nictwo, więc bez problemu dawał rady. 

Znaleźliśmy tam wiele uroczych zakątków z mostkiem, wąski-
mi tajemniczymi przejściami i gąszczem iglaków. Przez skraj dol-
nej części przepływa Zlaty potok, a jego zmienna szerokość zależy 

od pory roku i pogody (osiąga nieraz 3 m). Płynie tu jeszcze mały 
strumyk, na którym urządzonych jest kilka małych urokliwych 
oczek wodnych.

Trzecim celem naszej wycieczki było arboretum „Makcu Pikcu” 
w Pasekach. Założył je Radim Slaby w 2008 roku. Ten ogród rów-
nież znajduje się na zboczu górskim, różni się jednak znacznie od 
poprzedniego. Od czasu naszych ostatnich odwiedzin zaszły tutaj 
poważne zmiany. Do przemodelowania zmusiły właściciela znisz-
czenia podczas ulewnych deszczy, które rozmyły i zdegradowały 
zbocze. Przybyły też nowe obiekty – widokowe wieżyczki (bardzo 
pożyteczne podczas nagłej ulewy) oraz zagłębienia w skale, osłonię-
te od opadów przeźroczystymi ścianami – stanowisko dla sekulen-
tów, kaktusiarnia. Arboretum zachwyca ogromną ilością gatunków 
i odmian rozmaitych roślin: krzewów, kwitnących bylin skalnych 
i traw rzadko spotykanych w naszych ogrodach. Zaskoczyły nas 
spore egzemplarze drzewek fig z owockami na gałązkach. Ciekawa 
jest struktura podłoża, której wymaga większość skalnych roślin. To 
drobno skruszona czarna skała bazaltowa, gwarantująca doskonałą 
przepuszczalność. Ten element podłoża dla ukorzenienia rzadkich 
skalnych rarytasów można było kupić na miejscu. Hobbyści posia-
dający skalne ogródki mieli okazję zaopatrzyć się w ciekawe odmia-
ny roślin do swoich skalniaków, zwłaszcza że początek sezonu ofe-
ruje duże możliwości. Wycieczka zostawiła nam miłe wspomnienia 
w postaci zdjęć i egzemplarzy zakupionych roślin.

Zakończenie niech stanowi motto Antoniego Kępińskiego (hu-
manisty, lekarza, psychiatry): „Nie można logicznie udowodnić, że 
coś jest piękne, trzeba to po prostu odczuć”.

Albin Klimczak

Wszystkim mieszkańcom Kisielowa, którzy brali udział w Pikniku Sportowym oraz młodzieżowej drużynie Ochotniczej Straży Pożarnej 
za osiągnięte wyniki w rywalizacji sportowej serdecznie dziękuję! 

Sołtys Kisielowa Karol Szostok

Serdeczne podziękowania dla reprezentantów sołectwa Cisownica za udział w Pikniku Sportowym Gminy Goleszów
składa Sołtys wraz z Radą Solecką

P O D z i ę K O W a N i a
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22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Cisownicy 
odbył się kolejny Gminny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny. 
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Cisow-
nicy oraz Urząd Gminy Goleszów. W konkursie wzięły udział 
sześcioosobowe drużyny ze szkół podstawowych naszej gminy 
wraz z opiekunami. 

W pierwszym etapie konkursu zadaniem każdej drużyny było 
przygotowanie plakatu pt.„Matematyczne drzewo zdrowia””. 

Następnie drużyny rozwiązywały test ekologiczny oraz za-
dania matematyczne. Podczas rozwiązywania testu ważny był 
czas i poprawność odpowiedzi. Tematyka zadań związana była 
z ekologią, ochroną przyrody w naszej gminie oraz w całej Pol-
sce. W kolejnym etapie konkursu uczestnicy rozwiązywali po 
pięć zadań matematycznych o treściach ekologicznych, związa-
nych np. ze zbiórką surowców wtórnych, oszczędnością energii 
elektrycznej, ochroną środowiska oraz zdrowym trybem życia. 

Konkurs zakończył się zwycięstwem drużyny z SP 
Dzięgielów, drugie miejsce zajęła drużyna z SP Goleszów, 
a trzecie drużyna z SP Cisownica. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gmi-
ny Goleszów. Słodki poczęstunek dla uczestników konkursu 
przygotowała Rada Rodziców przy SP Cisownica.

Ponadto uczestnicy konkursu oraz uczniowie SP Cisow-
nica obejrzeli scenkę przygotowaną przez uczestników kółka 
przyrodniczego pod kierunkiem Małgorzaty Czyż, pt. „Jak 
rozweselić Ziemię”.

W imieniu organizatorów chciałabym serdecznie po-
dziękować osobom, które pomogły w organizacji i przebiegu 
konkursu, a w szczególności: opiekunom drużyn za przygo-
towanie swoich podopiecznych oraz za ich pracę w komisji 
konkursowej. Dziękuję również Urzędowi Gminy Gole-
szów, wydawnictwu kartograficznemu Beata Piętka oraz 
dyrektorowi i Radzie Rodziców SP Cisownica. 

Opiekun konkursu Beata Pieńkowska

10 czerwca o godz. 10.00 biblioteki szkolne w Polsce ustanawiały rekord czytania książek w jednym momencie. Do akcji przyłączyła się 
także biblioteka gimnazjum w Goleszowie wraz z zaproszonymi gośćmi oraz grupą uczniów ze szkół podstawowych w Goleszowie i Cisow-
nicy, ze swoimi opiekunami.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania tekstów w różnych językach. Alina i Kaleb Rodrigues przeczytali trzeci rozdział Ewangelii 
Mateusza w językach polskim i portugalskim. Następnie wysłuchaliśmy fragmentu „Mistrza i Małgorzaty” w języku rosyjskim, w interpre-
tacji Jolanty i Jerzego Hławiczków. Jedną z przygód „Dzielnego wojaka Szwejka” w języku czeskim przeczytał Paweł Stanieczek, a spotkanie 
„Małego Księcia” z pilotem przed-
stawili w językach polskim i fran-
cuskim Anna Sikora i Jean-Claude 
Hauptmann. Weronika Hławiczka 
zaprezentowała w języku angiel-
skim jeden z ulubionych fragmen-
tów książki „Diabelskie maszyny”.

Później uczniowie mieli czas 
na indywidualne czytanie wybra-
nych przez siebie książek. 

W akcji wzięło udział około 
dwustu osób.

Tekst Elżbieta Stanieczek
Foto Weronika Glajc

XII Gminny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny

Jak nie czytam, jak czytam?!
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Godziszowianie w Bratysławie
Dzięki długoletniej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w Dzięgielowie grupa godziszowian 10 maja 2016 r. udała się na 
autokarową wycieczką do stolicy Słowacji - Bratysławy. Gdyby nie 
napotkany wypadek na drodze na terenie Słowacji, to wycieczkę na-
leżałoby zaliczyć do bardzo udanych. 

Bratysława położona jest w południowo-zachodniej części Sło-
wacji, po obu brzegach rzeki Dunaj, w sąsiedztwie granicy z Austrią 
i Węgrami. Pomimo że jest jedną z najmłodszych stolic kontynen-
tu, a może i świata, warta jest odwiedzenia. Zwrócę uwagę na kil-
ka miejsc, które należy tu zobaczyć. Zazwyczaj są to tereny starych 
części miasta. Wystarczy pojechać tzw. nowym mostem i udać się na 
taras widokowy w kształcie spodka, o którym potocznie mówi się 
ufo, by stamtąd podziwiać panoramę miasta. Wyjazd na platformę 
widokową odbywa się sprawnie funkcjonującą windą, a gdy już je-
steśmy na wysokości 80 m nad lustrem wody, możemy zacząć podziwiać okazałą panoramę. Przed nami, na przeciwległym brzegu wolno 
spływającego w tym miejscu Dunaju, znajduje się budynek Rady Narodowej w Bratysławie, nowoczesny most łączący oba brzegi rzeki. 

Zamek i wiele innych ciekawostek turystycz-
nych. Przechodząc wkoło platformą widokową 
widzimy przystań dla promów wycieczkowych, 
a dalej część mieszkalną stolicy, a na horyzon-
cie granica austriacka. Pomimo że pod nami 
znajdowała się przepaść, trudno nam było 
oderwać wzrok od wspaniałych widoków. Nic 
tylko powrócić tu i ponownie poznawać dalsze 
zakątki Bratysławy, byliśmy zachwyceni!

Dziękujemy paniom z Dzięgielowa za moż-
liwość wspólnego zwiedzania wspaniałości tu-
rystycznych stolicy Słowacji. 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka

Doktor nauk przyrodniczych, wielki miłośnik 
i pasjonat przyrody - Tomasz Beczała zorganizował 9 
czerwca br. wycieczkę dla członków Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Goleszowskiej, Sekcji Ekologiczno-
-Ogrodniczej w Goleszowie.

Od leśniczówki w Cisownicy północno-wschod-
nim stokiem, wąskimi ścieżkami i wydeptanymi przez 
leśną zwierzynę „wekslami” przemierzyliśmy nasz go-
leszowski, jak się okazuje mało nam znany las. Dzięki 
panu Tomaszowi poznaliśmy jego unikalne drzewa 
i mnóstwo mało znanych roślin. Dotarliśmy do wiaty 
jeszcze pachnącej nowością, niedawno wybudowanej 
przez Adama Adamczyka z Cisownicy. Odpoczęliśmy 
przed dalszym zwiedzaniem, słuchając ciekawostek 
o tym terenie. Następnie mogliśmy podziwiać odsło-
nięte zbocze wąwozu Ajsznyt. Odkrzaczanie części 
wyrobisk zostało przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy, w ramach projektu „Goryczki i modraszki 
potrzebują słońca”. 

Doszliśmy do ściany skalnej pod szczytem Jasieniowa, zwanej wyrchgórą. Wokół powstałej polany widać było jakby krąg energetyczny 
utworzony z dużych głazów. Na polanie obficie rozwija się ważna dla motyla modraszka goryczka krzyżowa, ale też wiele innych roślin rzad-
ko spotykanych i chronionych, należą do nich m.in.: storczyk buławnik mieczolistny czy dziewięćsił bezłodygowy. Uroku polanie dodają 
rozmieszczone na drzewach budki o dziwnej budowie. To domki dla nietoperzy, których zawieszono 13 szt. Znajdują się tam również dwie 
budki lęgowe z dużymi otworami wejściowymi, przygotowane specjalnie dla sowy puszczyka, zwanej u nas kuwikiem. W drodze powrotnej 
przeszliśmy suchą nogą przez środek jeziorka „Pod miesiącem”, w którym w młodości nieraz zażywaliśmy kąpieli. Zobaczyliśmy również 
nory borsuków, podobno monitorowane. 

Serdecznie dziękujemy panu Tomkowi za te wspaniałe chwile.
Albin Klimczak

Frajda dla ogrodników

Część uczestników wycieczki

Bratysława

Uczestnicy wycieczki
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Ponad 250 dzieci spacerowało trasami turystycznymi
30 maja w zamku w Dzięgielowie zakończył się XIII Rajd 

Szkolny „Szlakami Gminy Goleszów”. Ponad 250 dzieci ze 
swoimi opiekunami zakończyło rajd na dziedzińcu dzięgie-
lowskiego zamku.

Na mecie młodzi turyści z czterech szkół podstawowych 
(Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Goleszów) mieli oka-
zję zwiedzić zamek w towarzystwie właściciela Edwarda Ma-
zurka, który opowiedział im o historii tego miejsca. Następ-
nie każdy otrzymał ciepły posiłek i napój.

Atrakcją dla wszystkich było przybycie Sznupka (maskot-
ka Śląskiej Policji) wraz z policjantem Tomaszem Pszczółką, 
który rozdał wszystkim dzieciom odblaski i przeprowadził 
pogadankę na temat bezpieczeństwa i uzależnień.

Dwudziestu uczniów stanęło w szranki konkursu z wie-
dzy turystycznej, który przygotował przewodnik Jan Cichy. 
Na sześciu najlepszych uczniów czekały nagrody rzeczowe, 
które otrzymali: 

- I miejsce Wiktor Brudny – SP Cisownica, 
- II miejsce Natalia Sobolewska – SP Goleszów,
- III miejsce Aleksandra Lachendro – SP Goleszów, 
- IV miejsce Aurelia Malec – SP Cisownica, 
- V miejsce Filip Mitręga – SP Bażanowice, 
- VI miejsce Michał Podżorski – SP Bażanowice.

Organizatorami wydarzenia turystycznego było Gminne 
Koło PTTK nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie oraz Urząd Gmi-
ny Goleszów.

Komandorem Rajdu był prezes PTTK „Ślimoki” Zenon Sob-
czyk, natomiast głównym koordynatorem był Tomasz Lenkie-
wicz z urzędu gminy.

Na mecie rajdu swą pomocą służyli członkowie koła: Iwona 
Podżorska, Halina Raszka, Helena Staniek, Joanna Mądry, Sta-

nisław Cieślar, Jan Cichy, Ryszard Cieślar, Jerzy Mrugała, Paweł 
Szarzec, Zenon Sobczyk.

organizatorzy dziękują: Centrum Misji i Ewangeli-
zacji z dzięgielowa, Jerzemu Frankowi – „Fameks”, 
zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz”, Re-
jonowej Spółdzielni „Samopomoc” w Cieszynie – Pie-
karnia Goleszów, właścicielowi dzięgielowskiego zam-
ku oraz dyrektorce SP Goleszów Barbarze Romaniuk.
Całość mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu 
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

Redakcja
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Uczestnicy rajdu

Jan Cichy podczas konkursu
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Uhonorowanie sołtysa
10 czerwca br. w Cieszynie odbyło się spotkanie Koła Emerytów i Ren-

cistów Policyjnych nr 26 z okazji dziesięciolecia jego działalności (2006-
2016). Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
nadał Krzysztofowi Kohutowi, mieszkańcowi naszej gminy, a zarazem soł-
tysowi Kozakowic Górnych, odznakę za aktywną i pełną poświęcenia pracę 
na rzecz środowiska Emerytów i Rencistów Policyjnych wraz z dyplomem.

Na spotkaniu obecni byli również fundatorzy okolicznościowych medali 
z okazji jubileuszu oraz złotych podków dla najstarszych emerytki i emeryta: 
współwłaściciel goleszowskiej kuźni KG FORGE Grelowski w Goleszowie - 
Karol Grelowski oraz główny technolog Roman Gaszek.

Były Komendant Komendy  Powiatowej Policji w Cieszynie, a zarazem 
inicjator powstania koła Krzysztof Mancewicz, a także Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Stowarzyszenia EiRP Piotr Stypa otrzymali ufundowane przez 
kuźnię ciupagi z logo KG FORGE.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!
Redakcja

Niedawno schola młodzieżowa przy parafii św. 
Marcina w Lesznej Górnej wraz z nowo powstałą 
scholą przy parafii św. Michała Archanioła w Go-
leszowie zorganizowały dwa koncerty uwielbienia 
w obu parafiach. Pierwszy z nich był debiutancki 
dla scholi w Goleszowie. Odbył się on 10 kwietnia, 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W leszniańskiej 
i goleszowskiej parafii koncert ten był połączony 
z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia, które ma 
wyjątkowy charakter w roku Nadzwyczajnego Jubi-
leuszu Miłosierdzia. Drugi wspólny koncert odbył się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. W czerwcu uświetniliśmy nimi także spektakl 
„Oskar i pani Róża” przygotowany przez Zespół Teatralny „Ktoś” z naszego goleszowskiego gimnazjum.

Można powiedzieć, że od leszniańskiej scholi  wszystko się zaczęło. Staraniem ks. Mateusza Kierczaka i organistki Weroniki Glajc mło-
dzież parafii św. Marcina spotykała się na próbach i uświetniała swoim śpiewem niedzielne msze i uroczystości parafialne. Debiutem tego 
zespołu był wieczór kolęd w 2015. Następny koncert odbył się już z udziałem scholi goleszowskiej, która w dynamiczny sposób również 
rozwijała się pod okiem pani Weroniki. 

„Kto śpiewa, modli się dwa razy” - słowa św. Augustyna trafiły do serc młodzieży, która chce się spotykać i chwalić  Boga śpiewem. Uwa-
żam, że taka wspólnota pozwala nam zbliżać się do Boga. Teraz możemy to czynić ze zdwojoną siłą, razem z goleszowską scholą.

Bartłomiej Pluta
fot. Henryk Mróz

Pieśnią wielbią Pana 

Krzysztof Kohut otrzymuje odznakę

Oba zespoły po koncercie

Koncert w Lesznej Górnej, foto Czesław Brachaczek



Panorama Goleszowska – czerwiec  201622

Majowe imprezy Koła PTTK „Ślimoki”
Jeszcze nie ucichły echa pięćsetnej imprezy koła, a już w maju 

odbyło się kilka następnych.  Oprócz wycieczek zorganizowa-
na została tradycyjnie jajecznica koła PTTK, w której wzięło 
udział ponad 40 osób, a także wycieczka z okazji Dnia Dziecka 
do ostrawskiego ZOO, w której uczestniczyło blisko 50 osób. Te 
dwie imprezy znalazły także swoich sponsorów, którym chcieli-
byśmy serdecznie podziękować.

Podziękowania dla:  

-  Rejonowej Spółdzielni Samopomoc w Cieszynie za nieod-
płatne przekazanie pieczywa oraz słodyczy dla dzieci,

-  firmie „Fameks” z Dzięgielowa za nieodpłatne przekazanie 
jednorazowych sztućców, 

-  Rolniczemu Kombinatowi Spółdzielczemu w Goleszowie za 
nieodpłatne przekazanie jajek

składa w imieniu członków i zarządu koła PTTK „ ŚLIMOKI” 
Zenon Sobczyk
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SPoRT Mateusz Macura wicemistrzem Polski!
W dniach 27-29 maja w Suchedniowie odbyły się Indywidualne 

Mistrzostwa Polski w Szachach do lat 7. Rewelacyjny wynik uzyskał 
zawodnik Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów - Ma-
teusz Macura, zdobywając tytuł wicemistrza Polski. Mieszkaniec 
Cisownicy wygrał 7 partii, przy jednym remisie i jednej porażce.

Sukces Mateusza to zasługa rodziców, dziadka, a także trene-
rów, z których najwięcej godzin przepracowała z naszym młodym 
mistrzem Monika Sitek.

Kolejne dni należały również do goleszowskich szachistów. 
W sobotę, 4 czerwca, podczas XVIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Szachowego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Gliwicach, 
w grupie zawodników do lat 8 drugie miejsce w rywalizacji dziew-
czynek zajęła Karolina Myrmus, natomiast jest starszy brat Mateusz 
był trzeci w grupie chłopców do lat 10.

Dzień później podczas Pawłowickiego Turnieju Szachowego 
z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze szkół podstawowych, w katego-
rii chłopców z klas I-III, trzecie miejsce wywalczył Mateusz Macura 
z Cisownicy. 

W tym samym dniu, tym razem w Bielsku-Białej, Mateusz 
Myrmus wygrał rywalizację dzieci do lat 10 podczas I Turnieju 
Szachowego z okazji Dnia Dziecka na Torze Kartingowym ZygZak. 
W grupie starszej (do lat 18) drugie miejsce zajął Beniamin Szklorz.

11 czerwca (sobota) na campingu „Olza” w Cieszynie, w ramach Święta 
Trzech Braci, odbył się III Grand Prix Cieszyna Juniorów w Szachach. Cie-
szyńskie grand prix składa się z 4 turniejów. Sobotnie zawody, które zdomi-
nowali nasi szachiści, były drugimi w cyklu.

Obok przedstawiamy najlepsze wyniki szachistów z SSz „Olimpia” Go-
leszów:
- I miejsce Wojciech Kondziela (kategoria do 15 lat),

28-29 maja w Bytomiu Stolarzowicach odbyła się pierwsza runda 
Pucharu Polski w Łucznictwie Polowym FIELD WA 2016. Goleszowski 
Klub Sportowy LUKS „ORLIK” reprezentowali Anna Stanieczek i Prze-
mysław Konecki.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych, burzy i obfitych opa-
dów deszczu zawody dla naszych łuczników okazały się bardzo udane. 
W kategorii kobiet złoty medal wywalczyła Anna Stanieczek. Kroku 
swojej trenerce dotrzymał Przemysław Konecki, który również wywal-
czył złoto w kategorii ka-
detów. 

Dodatkowo Prze-
mysław poprawił rekord 
Polski, który ustanowił 
w minionym roku. Kolej-
na runda Pucharu Polski 
FIELD WA 2016 odbę-
dzie się 18-19 czerwca 
w Jędrzejowie. 

Czekamy na równie 
dobre wyniki!

Redakcja

Łucznicy na podium

Od lewej Kamil Podżorski Adrian Podżorski,  
Maja Nieckarz, Mateusz Macura i Wojciech Kondziela

- I miejsce – Kamil Podżorski (kategoria do 12 lat),
- I miejsce – Mateusz Macura, 
- II miejsce – Maja Nieckarza 
- IV miejsce – Adrian Podżorski (kategoria do 8 lat).

Gratulujemy! Tak trzymać!
Redakcja

Więcej zdjęć z archiwum stowarzyszenia na www.goleszow.pl

Anna Stanieczek na podium Druga kolumna od lewej  
- strzały Przemysława Koneckiego
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Szymańska znów na szczycie
21 maja w Rumii (powiat wejherowski) odbył się Puchar Polski 

Karate WKF (World Karate Federation). W zawodach wzięło udział 
175 zawodników z 29 klubów z całej Polski.

Miło nam poinformować, że mieszkanka naszej gminy Klau-
dia Szymańska wywalczyła 1. miejsce w Kumite indywidualne U-21 
+68 kg.

Klaudia jest zawodniczką cieszyńskiego Klubu Sportowego SHIN-
DO, otrzymała powołanie do kadry narodowej i będzie reprezentować 
Polskę na październikowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się 
w Austrii. Przypominamy, że Szymańska wywalczyła już w tym roku 
m.in. dwa znaczące osiągnięcia sportowe, o których pisaliśmy wcze-
śniej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Tomasz Lenkiewicz
Foto KS Shindo

W sobotę 21. 05. 2016 r. w czeskiej Opawie odbył się prestiżowy MTB SILESIA Bike Marathon, który posiada długoletnią historię i na 
stałe wpisał się w kalendarz startów grupy. Trasa była malownicza, nie brakowało sztywnych podjazdów i technicznych zjazdów. W ten 
dzień dopisało wszystko: świetna pogoda, bardzo dobra organizacja zawodów i rewelacyjna forma chłopaków. Zawody zakończyły się 
wielkim sukcesem grupy. Mateusz Nieboras zwyciężył w swojej kategorii wiekowej oraz zajął 3. miejsce w kategorii open. 

Maraton w Czechach był moim kolejnym startem oraz kolejnym dobrym wynikiem. Trasa fajnie wyznaczona dawała wiele frajdy, pogoda 
wyśmienita i mocno dopingujący kibice - komentował.

Dodatkowo team wywalczył 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej na 30 zespołów, które brały udział w zawodach. 
Kolejny świetny maraton u naszych południowych sąsiadów. Superzawody, szczególnie, gdy na najwyższych stopniach podium stają nasi 

zawodnicy. Zapraszam na maratony do Czech, można poczuć klimat świetnej rywalizacji i superzabawy – zachęcał Marcin Cholewa.
Ostatni tydzień był dla mnie ciężki, gdyż skupiałem się na mocnych i intensywnych treningach przed Trophy. Przystępując do startu byłem 

zmęczony i brakowało mi świeżości. Początek pojechałem nie najgorzej, ale końcówka bardzo mnie zmęczyła. Teraz muszę trochę odpocząć 
przed kolejnymi zawodami i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej - powiedział Rafał Nogowczyk.

Zabrakło nam tylko 8 sekund do pierwszego miejsca, więc to naprawdę 
jest dla nas bardzo dobry wynik i już wiemy, że za rok musimy powalczyć 
o pierwsze miejsce drużynowe. Na ostatnim kilometrze wyprzedziłem jesz-
cze 4 czeskich zawodników i do samego końca jechałem już na odcięciu! To 
była ostra walka. Organizacja zawodów - rewelacja! Trasa w 100% zabez-
pieczona przez policję, bardzo dobre oznaczenia, mnóstwo kibiców na trasie 
z dzwonkami i tubami, to musiało się dobrze skończyć! – skwitował Remi-
giusz Ciupek.

To był udany mój start, starałem się trzymać równe tempo od samego 
początku do końca. Na podjazdach, oczywiście, wykorzystałem swoją moc 
i wykręcałem, ile tylko mogłem. Mocny doping, świetna atmosfera na trasie 
i każdy podjazd był dla mnie przyjemnością. Na mecie potrójna radość: trzy 
pudła dla naszego zespołu – szok! Cieszę się bardzo! A to dopiero początek 
sezonu... Będzie się działo – cieszył się Artur Olszak.

Sukces drużynowy zawdzięcza się trójce: Mateuszowi Nieborasowi, 
Rafałowi Nogowczykowi, Remigiuszowi Ciupkowi, którzy najszybciej po-
konali dystans 55 km i sumę przewyższeń 1200 m.

Poniżej szczegółowe wyniki całej grupy.
Zaś w niedzielę, 5 czerwca, w Lubaszowej oraz Siedliskach odbył się 

Puchar Polski MTB XCO Tuchów 2016. Tam Mateusz Nieboras wywalczył 
3. miejsce w kategorii Junior, uzyskując czas 01:19:41. Do drugiego zawod-
nika stracił tylko 26 sekundy!

Bardzo cieszę się z osiągniętego wyniku. Było to moje pierwsze podium 
w zawodach Pucharu Polski MTB XCO. Trasa bardzo wymagająca, ale spra-
wiła mi dużą radość. Szczególne podziękowania kieruję dla mojego trenera 
Rafała – mówi mieszkaniec Dzięgielowa.

Gratulujemy i życzymy następnych sukcesów!
Redakcja

Sukces grupy kolarskiej Kreidler Fan-Sport MTB Racing Team w Opawie

Dzięgielowianin Mateusz Nieboras  
zdobywa pierwsze miejsce



Panorama Goleszowska – czerwiec  2016 25

Tenis stołowy w Dzięgielowie
W sobotę 21 maja w Dzięgielowie odbył się Gminny Turniej 

Tenisa Stołowego. W sali gimnastycznej dzięgielowskiej szkoły 
rywalizowało trzydziestu zawodników w pięciu kategoriach. Or-
ganizatorem zawodów był Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka” 
z Lesznej Górnej oraz Urząd Gminy w Goleszowie. Nad prawi-
dłowością rozgrywek czuwał sędzia Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego Andrzej Pustówka. 

Największą niespodzianką był pojedynek wygrany przez naj-
młodszą uczestniczkę turnieju Ilonę Sztwiertnię z Dariuszem 
Walarusem, zwycięzcą w kategorii Open I. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary i dyplomy, które wręczali: Wójt Gminy Go-
leszów Krzysztof Glajcar, Mateusz Lorc (LKS „Lesznianka”), To-
masz Lenkiewicz (Urząd Gminy Goleszów).

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach:

Amatorzy 16–35 lat
1. Kacper Bojda,
2. Andrzej Adamczyk,
3. Bartosz Byczyński.

Amatorzy 36–50 lat
1. Zbigniew Byrtek,
2. Paweł Górniak,
3. Przemysław Misiarz.

Kategoria 50+ (weterani)
1. Ryszard Grądkowski,
2. Stanisław Ślęczka,
3. Jacek Tarnawiecki.

Kategoria Open I 
1. Dariusz Walarus,
2. Dawid Dziembała,
3. Dominik Dziembała.

Dobre wyniki Ilony Sztwiertni  
i Dawida Dziembały

Drugie miejsce Ilony

Dawid Dziembała w środku

Nastał dobry czas dla zawodników LKS „Lesz-
nianka” Leszna Górna. Świetna forma sprzyja suk-
cesom. 

Ilona Sztwiertnia na Mistrzostwach Polski 
Młodzików, które odbyły się 8 maja w Krośnie, 
w kategorii młodzików zdobyła brązowy medal 
w grze podwójnej z Laurą Kałużny z Jastrzębia 
Zdroju, docierając do ćwierćfinału debla dziewcząt. 

Natomiast 28 maja w Łaziskach Górnych odby-
ły się Mistrzostwa Śląska LZS w tenisie stołowym. 
Pierwsze miejsce w kategorii juniorów wywal-
czył tam Dawid Dziembała z Dzięgielowa, a Ilona 
Sztwiertnia zajęła drugie miejsce w kategorii mło-
dziczek. 

4 czerwca w sali gimnastycznej II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszy-
nie rozegrano czwarty i zarazem ostatni turniej 

I Grand Prix Po-
wiatu Cieszyń-
skiego w tenisie 
stołowym, gdzie 
Ilona zwyciężyła 
w swojej katego-
rii wiekowej. 

W dniach 
18 – 19 czerw-
ca w Pleszewie 
(Zielona Góra) odbyły się Mistrzostwa Polski LZS. Pierwsze 
miejsce w swojej kategorii młodziczek, a tym samym tytuł 
mistrzyni Polski, wywalczyła właśnie Ilona Sztwiertnia! Ser-
decznie gratulujemy! Więcej na ten temat w następnym nu-
merze.

Dodatkowo możemy się pochwalić wyróżnieniem dla 
trenera Andrzeja Pustówki, który otrzymał medal z okazji 
70-lecia Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe podczas tur-
nieju w Łaziskach, ale to nie koniec, ponieważ Miasto Wisła 
również uhonorowało go pucharem za dobrą współpracę. 
Uroczystego wręczenia dokonano 21 maja podczas turnieju 
w Dzięgielowie.

Redakcja

Na pucharze: Miasto Wisła
„Serce ma tylko ten, kto je ma dla innych” – 

F.CH. Hebbel. 
Dla Prezesa LKS Lesznianka Andrzeja Pustówki 

w podziękowaniu za możliwość rozwoju  
i doskonalenie gry w tenisa stołowego – 

wdzięczni wiślanie. 
Wisła, maj 2016



Panorama Goleszowska – czerwiec  201626

www.goleszow.pl/panorama- 
goleszowska

wydawca: Gmina Goleszów
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

Redaktor naczelny:
Małgorzata Szteler-Furmaniuk
inspektor ds. org. pozarządowych i prasy lokalnej
UG Goleszów, budynek GOK, II piętro
tel./fax: 33 479 05 20, panorama@goleszow.pl

współpracują: A. Binek, J. Cichy, J. Gawlik,  
W. Glajc, A. Haratyk, J. C. Hauptmann,  
A. Klimczak, A. Krzywoń, T. Lenkiewicz,  
S. Malinowski, P. Małysz, P. Misiarz, H. Mróz, 
B. i W. Pieńkowscy, A. Pieszka, A. Sikora,  
Z. Sobczyk, P. Stanieczek, L. Tyrna, T. Waszut, 
D. Wisełka, K. Wisełka

zdjęcie na okładce: Jan Polok

nakład: 2000 egzemplarzy

Skład i druk: Drukarnia Wydawnictwa ARKA
www.arkadruk.pl

Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów  
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania  
i opracowywania redakcyjnego.

Materiały do kolejnego numeru  
Panoramy Goleszowskiej  

prosimy składać do 29 lipca 2016 r.

wykaz telefonów Urzędu Gminy  
i jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
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Staje się już tradycją, że w czerwcową niedzielę rodziny z Puńcowa i okolicznych wio-
sek biorą udział w bezalkoholowym pikniku, pełnym atrakcji. I tym razem Wspaniałe 
mini zoo z gospodarskimi zwierzętami czekało przed wejściem na boisko na wszystkie 
dzieci i ich rodziców.

Zebranych przywitał ks. Dariusz Kowala, następnie rewelacyjny, niespełna godzinny, 
popis dały dzieci z Punktu Przedszkolnego w Puńcowie. Później wysłuchaliśmy czeskich 
dechówek  w wykonaniu Naladička - Family Band i koncertu Orkiestry Dętej KWK 
„Pniówek”.

W międzyczasie pokaz tresury psa znajdującego wyroby tytoniowe zgromadził naj-
młodszych uczestników pikniku. 

Stargany z rękodziełem, grille i słodki bufet, przejażdżki na kucykach, dmuchany za-
mek ze zjeżdżalnią, malowanie twarzy i rodzinne konkurencje pochłonęły przybyłych. 
Starsi mogli wziąć udział w zawodach strzeleckich lub pooglądać niecodzienną wystawę 
traktorów. Piękne rośliny i krzewy pokazała firma „Gardenus” Zbigniewa Krzemienia. 
Atrakcji było wiele!

W zachwycającym pokazie mody ślubnej i wieczorowej firmy KAREEN z Pietrzyko-
wic wystąpiły modelki z Puńcowa, a gwiazdą wieczoru był Mirosław Szołtysek z zespo-
łem. Następnie do tańca przygrywali „Bracia Lubeccy”. 

Całość prowadziła Aneta Legierska.
Organizatorami byli:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Puńcowie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Puńcowie, Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Puńcowie, Stowarzyszenie Miłośników 
Puńcowa, Punkt Przedszkolny w Puńcowie.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów:
MS-MEBLE Małyjurek – sponsor główny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Go-
leszowie, Katering KONKRET – Paweł Kaleta, Ogrodnictwo Bronisława i Jerzy Fry-
drychowscy, Diehl  Metering sp. z o.o., Salon Sukien Ślubnych KAREEN, Aldo, Lakma, 
Lak-Bis, Svobodny-Kluz, Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc” w Cieszynie, Rolniczy 
Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie.

Kategoria Open II 
1. Andrzej Minge,
2. Daniel Kuraś,
3. Adrian Wiecheć.

LKS „Lesznianka” dziękuje dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie za udostęp-
nienie sali gimnastycznej. Specjalne podziękowania kierowane są do sponsorów: 
Mateusza Lorca, Daniela Czyża oraz Jolanty Pustówki za przygotowanie poczęstun-
ku dla zawodników. 

Redakcja
Fotoreportaż autorstwa Tomasza Lenkiewicza  

na www.goleszow.pl

Nagrodzeni zawodnicy z wójtem Krzysztofem Glajcarem i Andrzejem Pustówką
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16 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie przedstawiono spektakl w reżyserii We-
roniki Glajc na motywach książki „Oskar i pani Róża”, autorstwa Érica-Emmanuela Schmitta. Przedstawił 
go Zespół Teatralny „KTOŚ” z Gimnazjum w Goleszowie i goleszowsko-leszniańska schola młodzieżowa. 

Wicedyrektor gimnazjum Anna Sikora przywitała zebranych i krótko przedstawiła okoliczności po-
wstania spektaklu. Dramat opowiada o dwunastu ostatnich dniach życia małego Oskara, który za namową 
wolontariuszki Róży pisze listy do Boga. To przejmująca historia dziesięciolatka, który zmaga się z chorobą 
w szpitalnych ścianach. Monolog z Bogiem ma za zadanie oswoić nadchodzącą śmierć.

Było to wzruszające, pełne powagi widowisko, wypełnione muzyką i śpiewem, a młodzi aktorzy wspa-
niale wywiązali się ze swoich zadań i ról. Spektakl zakończył się gromkimi brawami. Na widowni znaleźli 
się m.in. zastępca wójta Grażyna Porębska-Jochacy, dyrektor GOK Jolanta Warsińska, dyrektor gimnazjum 
Janusz Machalica. Dziękujemy młodzieży za duchową ucztę, a twórczyni przedstawienia za sam pomysł, 
aranżację i organizację.

MSF
Obsada: Oskar - Mateusz Bracki, pani Róża - Klaudia Poloczek, Doktor Duseldorf - Monika Lupa, rodzice: Klau-
dia Gawęda, Jakub Kafka, sprzątaczka - Patrycja Kapustka, dzieci w szpitalu: Anna Haus, Zuzanna Studnik, Alek-
sandra Martynek, Karolina Siekierka, Gabriela Śliwka, Zuzanna Orszak, schola młodzieżowa parafii katolickich 
w Lesznej Górnej i  Goleszowie prowadzona przez Weronikę Glajc.
Operator światła - Gabriela Śliwka.
Muzyka: pianino - Konrad Profic, gitara elektroakustyczna - Marcin Michalik, gitara akustyczna - Mateusz Brac-
ki, skrzypce - Natalia Pieszka.
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

„Oskar i pani Róża”

Weronika Glajc

Młodzi aktorzy wraz z opiekunką


