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Szanowni Państwo!

Od połowy lutego do połowy 
kwietnia w poszczególnych sołec-
twach gminy Goleszów odbywały się 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 
które cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem. Były to spotkania, które 
pozwoliły mi poznać Państwa ocze-
kiwania co do przyszłej współpracy 
sołectw, sołtysów oraz rad sołeckich 
z urzędem gminy oraz z wójtem. 
Cieszę się ogromnie z przebiegu 
wszystkich zebrań, jak również towa-
rzyszących im dyskusji i rozmów, pod-
czas których mogłam zaprezentować 
Państwu moje plany dotyczące roz-
woju poszczególnych sołectw. Raz 
jeszcze serdecznie gratuluję wyboru 
wszystkim sołtysom oraz członkom 
rad sołeckich, z którymi będę teraz 
ściśle współpracować przy realizacji 
wszystkich krótko- i długofalowych 
zadań. Pierwszym działaniem, które 
swym zasięgiem obejmie wszystkie 
sołectwa w gminie Goleszów, jest 
funduszu sołecki, a potrzebę jego 
utworzenia wskazywałam w swo-
im programie wyborczym. Uchwa-
ła w tej sprawie została już podjęta 
przez Radę Gminy, która wyraziła zgo-
dę na wydzielenie na ten cel środków 
z budżetu gminy. Wysokość funduszu 
sołeckiego zostanie wyliczona na 
podstawie przepisów ustawy o fun-
duszu sołeckim i zostanie określona 
do końca lipca br. Według wstępnych 

wyliczeń, do podziału będzie ok. 400 
tys. zł. Najważniejsze jest jednak 
to, iż o ich przeznaczeniu zdecydują 
mieszkańcy poszczególnych sołectw, 
zgłaszając inicjatywy służące m.in. 
poprawie ich warunków życia. Mam 
nadzieję, iż zgodnie z założonym 
przeze mnie planem fundusz sołec-
ki będzie aktywnie wykorzystywa-
ny przez mieszkańców naszej gminy 
wraz z początkiem przyszłego roku. 

Pierwsze zmiany widoczne są 
także w budynku Urzędu Gminy, 
gdzie jeszcze przed świętami wielka-
nocnymi na parterze udało się uru-
chomić biuro podawcze. To kolejny 
krok w celu zwiększania dostępno-
ści urzędu dla mieszkańców naszej 
gminy. Ta z pozoru drobna zmiana 
ma ogromne znaczenie dla popra-
wy całościowego sposobu funkcjo-
nowania urzędu. Mam nadzieję, iż 
zlokalizowane w tym miejscu biuro 
podawcze będzie sporym ułatwie-
niem zarówno dla mieszkańców, jak 
również dla pracowników urzędu.

Zmian, które inicjuję, jest oczy-
wiście dużo więcej. W ich realizacji 
staram się kierować zarówno ich pil-
ną potrzebą, jak również możliwo-
ściami finansowymi, które w wielu 
przypadach ogranicza przygotowany 
w poprzedniej kadencji budżet gmi-
ny. Na bieżąco aplikujemy o woje-
wódzkie i krajowe środki, których 
pozyskanie umożliwi realizację pil-
nych, aczkolwiek nieuzględnionych 

w budżecie gminy na bieżący rok 
inwestycji. Jako wójt otrzymuję wiele 
informacji na temat np. złego stanu 
dróg i infrastruktury w naszej gminie. 
Za wszystkie takie sygnały serdecz-
nie dziękuję. Każde takie zgłoszenie 
przekazywane jest do odpowied-
nich komórek organizacyjnych 
urzędu gminy. Proszę jednak o wyro-
zumiałość i cierpliwość w oczekiwa-
niu na ich rozpatrzenie, gdyż potrzeb 
w tym zakresie jest wiele. Sukce-
sywnie będziemy jednak realizować 
wszystkie zaplanowane inwestycje. 
W pierwszej kolejności podejmo-
wane są działania zmierzające do 
poprawy bezpieczeństwa. Dotyczą 
one m.in. mostów w Puńcowie (przy 
ul. Sportowej i Kojkowickiej) oraz 
Cisownicy (przy odnodze ul. Budzin). 
W tym roku zlecono już opracowa-
nie  projektów budowlanych tak, by 
w przyszłym roku ruszyła przebudo-
wa tych obiektów. 

Priorytetem dla gminy jest 
także kwestia budowy kanalizacji 
i rozbudowy sieci wodociągowej. 
W ramach dostępnych środków oraz 
oszczędności, które udało się nam 
wygospodarować, zlecone zostały 
projekty umożliwiające ubieganie się 
o zewnętrzne środki na ten cel. Już 
wkrótce ogłoszone zostaną zatem 
kolejne lokalizacje, które obejmować 
będzie rozbudowa sieci wodociągo-
wej. Szacowana wartość tych inwe-
stycji to blisko 500 tys. zł.

Równocześnie ruszyły także pra-
ce związane z opracowaniem planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w naszej gminie. W pierwszej kolej-
ności prace te objęły Cisownicę, jed-
nak już teraz mogę zapowiedzieć, 
iż kolejne sołectwa mogą liczyć na 
opracowanie podobnego dokumen-
tu. Zdaję sobie bowiem sprawę, iż 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego to ogromne ułatwienie dla 
mieszkańców, jak również zielone 
światło dla wielu inwestycji mogą-
cych mieć realny wpływ na rozwój 
naszej gminy. Dołożę zatem wszel-
kich starań, by czym prędzej rozpo-
cząć prace związane z opracowaniem 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla pozostałych sołectw.
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Sołtysi i rady sołeckie kadencji 2019 - 2023

Obudź czujność
W ramach kampanii społecznej 

wojewody śląskiego w grudniu 2018 
roku ruszył program edukacyjny 
poświęcony zagrożeniom związanym 
z tlenkiem węgla i zagrożeniom poża-
rowym w budynkach mieszkalnych 
oraz kształtowaniu odpowiednich po- 
staw związanych z bezpiecznym 
zachowaniem w domu. 

Program przeznaczono dla ucz-
niów klas trzecich szkół podstawo-
wych, a koordynowany był przez 
Komendę Państwowej Straży Pożarnej 
w Cieszynie. Do programu przystąpiła 
klasa trzecia ze szkoły w Goleszowie 
w ramach edukacji społecznej.

Dzieci na zajęciach dydaktycznych 
zapoznały się z zagrożeniami, jakie 
niesie tlenek węgla, poznały zasady 
powiadamiania dorosłych o wypadku, 
zagrożeniu pożarowym czy innym nie-
bezpieczeństwie, powtórzyły numery 
alarmowe, poznały symptomy zatru-
cia tlenkiem węgla i utrwaliły zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy. Na 
zajęciach kodowania dzieci tworzyły 
drogi ewakuacyjne różnych budyn-

ków - szkoły czy rodzinnych domów. 
Dowiedziały się także, jak działa czujka 
i po co montuje się ją w domach.

Do realizacji zadań uczniowie 
otrzymali podręczniki zawierające 
podstawowe informacje i wiadomości. 
Program zakończył się wizytą strażaka 

Pamiątkowe zdjęcie z cieszyńskim strażakiem
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- asp. szt. Grzegorza Sroczyka, który 
przepytał dzieci z poznanych wiado-
mości i wręczył pamiątkowe dyplomy. 
Program w SP w Goleszowie koordy-
nowała Lucyna Gołyszny.

SP w Goleszowie

Bażanowice
Sołtys Jan Polok, tel. 691 975 980
Rada sołecka: Andrzej Franek, Grzegorz Nieboras,  
Krzysztof Madzia, Mirosław Śliwka, Tomasz Ciapka.
Cisownica
Sołtys Karol Macura, tel. 697 814 978
Rada sołecka: Eugenia Larysz, Józef Olek, Józef Malec, 
Jan Sztwiertnia, Damian Marcol.
Dzięgielów
Sołtys Zbigniew Krzemień, tel. 602 740 832
Rada sołecka: Jerzy Franek, Bartłomiej Cywka,  
Bogusława Skark, Janusz Kożdoń, Jakub Kowalczyk. 
Godziszów
Sołtys Beata Jaworek, tel. 607 842 161,  
Rada sołecka: Sławomir Gaszek, Karolina Niemiec,  
Marcin Pinkas, Magdalena Ryś, Dorota Wisełka. 
Goleszów Dolny
Sołtys Karol Alkier, tel. 33 8528 067
Rada sołecka: Danuta Bujok, Jerzy Niemczyk,  
Wiesław Lisowski, Marcin Sikora, Helena Wachowska.
Goleszów Górny
Sołtys Andrzej Czermak, tel. 506 588 492
Rada sołecka: Przemysław Kłósko, Zbigniew Kisza, 
Krzysztof Krzywoń, Jan Cieślar, Lidia Lankocz. 

Goleszów Równia
Sołtys Leszek Staś, tel. 663 753 939
Rada sołecka: Izabela Krzyżanek, Roman Pilch,  
Mariusz Czyż, Natalia Macura, Arkadiusz Cieślar.
Kisielów 
Sołtys Karol Szostok, tel. 605 426 042
Rada sołecka: Marek Chruszcz, Piotr Kiczek,  
Antoni Juroszek, Piotr Prusicki, Jan Hławiczka.
Kozakowice
Sołtys Krzysztof Kohut, tel. 724 453 997, 33 858 55 63
Rada sołecka: Gustaw Broda, Anna Czudek,  
Marian Machalica, Janina Strach, Anastazja Tomica.
Leszna Górna 
Sołtys Anna Jaworska, tel. 515 590 423
Rada sołecka: Adam Kulak, Zbigniew Byrtek,  
Ireneusz Wałach, Czesław Brachaczek, Marek Kapustka.
Puńców 
Sołtys Andrzej Ernst, tel. 600 237 004
Rada sołecka: Agata Guznar, Grzegorz Kopieczek,  
Dorota Kotela, Andrzej Lacel, Jan Olszowy.

Gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów w pracy 
na rzecz mieszkańców sołectw.

TL
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Cisownica najlepszą drużyną
23 marca w sali gimnastycznej 

goleszowskiego gimnazjum odbyła 
się ostatnia, finałowa runda rozgry-
wek Amatorskiej Halowej Ligi Piłki 
Siatkowej. 

Od listopada 2018 roku do minio-
nej soboty w Goleszowie rywalizowa-
ło ponad 100 zawodników. Ostatnia 
kolejka rozgrywek była bardzo emo-
cjonująca – zadecydowała o końco-
wej klasyfikacji wszystkich drużyn.

W meczu o trzecie miejsce 
Dzięgielów pokonał Teksid 3:1, zaś 
Cisownica (po bardzo wyrównanym 
spotkaniu) zwyciężyła ATS Ustroń 3:2. 
Miano najlepszego atakującego i roz-
grywającego całego turnieju otrzy-
mali zawodnicy z Cisownicy - Krystian 
Hladky i Dawid Sładczyk. Nagrody 
i wyróżnienia wręczali zastępca wój-
ta Rafał Glajcar i koordynujący całość 
Przemysław Misiarz.

Wyniki ostatniej kolejki
Kumple - Goleszów 3:0
STS - Mototechnika 3:0
Teksid - Dzięgielów 1:3
ATS - Cisownica 2:3
Klasyfikacja końcowa:
1. Cisownica
2. ATS

3. Dzięgielów
4. Teksid
5. STS
6. Mototechnika
7. Kumple
8. Goleszów

Sędzią głównym rozgrywek był 
Marek Śliwka, zaś stolikowym Sta-
nisław Ślęczka. Organizator, Gmina 
Goleszów, dziękuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przygotowania 
i przeprowadzenia turnieju.             TL

Finałowy mecz Cisownica - ATS 
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Tytuł artykułuDzieci recytowały poezję Tuwima
Pierwszego kwietnia w Szkole 

Podstawowej w Goleszowie odbył się 
Konkurs Recytatorski dla dzieci klas 1- 
3. W tym roku poświęcony był Julia-
nowi Tuwimowi. 

Zgromadzonym na sali gimnasty- 
cznej uczniom sylwetkę poety przybli-
żyła Agnieszka Sztwiertnia. Następnie 
kółko teatralne z klasy 3 przedstawi-
ło inscenizację na podstawie wiersza 
„Pan Maluśkiewicz i wieloryb”. 

Do konkursu zgłosiło się 26 
uczestników ze szkoły w Goleszowie. 
Gośćmi byli najlepsi recytatorzy z filii 
w Kisielowie. Dzieci w ciekawy spo-
sób interpretowały wybrane wiersze, 
przygotowały rekwizyty, odpowied-
nie stroje. Wystąpił również bie-
lutki piesek, który pomagał swojej 
pani w występie. Komisja (Agnieszka 
Sztwiertnia, Klaudia Holisz, Barbara 
Salamon) oceniła dzieci, biorąc pod 
uwagę prawidłowe pamięciowe opa-
nowanie wiersza, wymowę, intonację 
oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

Oto wyniki: klasa1: 1. Aleksandra 
Kania – „Spóźniony słowik”, 2. Tymo-
teusz Galej - „Nauka”, 3. Bartosz Kulig 
- „Abecadło”
klasa 2: 1. Dorota Kawulok- „Spóź-
niony słowik”, 2. Magdalena Gibiec 
-„Zosia Samosia”, 3. Emilia Szuta- 
„Spóźniony słowik”
klasa 3: 1. Kinga Bujok - „Gabryś”, 2. 
Martyna Czyż - „Pstryk”, 3. Julia Cieślar 

- „Cuda i Dziwy”. Wyróżnienia: Boże-
na Sikora, Laura Szlembarska, Michał 
Krupski. Wszystkie dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek. 

Na zakończenie rozdano nagrody 
i dyplomy dzieciom, które wykonały 
ciekawe prace plastyczne, tematycz-
nie związane z wierszami Tuwima. 
Komisja w składzie Urszula Łamacz, 
Mariola Piwowarczyk i Lucyna Gołysz-
ny wyróżniła13 prac. Nagrody i wyróż-
nienia zdobyli: Miriam Cieślar, Patryk 
Cieślar, Patrycja Kafka, Laura Szynela, 
Wojtek Legierski, Igor Ogrodzki, Sonia 
Korbus, Nikola Szuber, Ola Tomaniak, 

Jonatan Kozieł, Julia Niemiec, Oliwia 
Gaszczyk i Szymon Cieślar. 

Zdobywcom nagród w obu kon-
kursach gratulujemy i zapraszamy 
w przyszłym roku. 

Konkurs zorganizowała Lucyna 
Gołyszny z pomocą Marioli Piwowar-
czyk i Urszuli Łamacz. 

Nagrody ufundowała Spółdziel-
nia Uczniowska SP Goleszów i Szkolne 
koło TPD.   

SP w Goleszowie

Dwóch pasjonatów - Adama 
Krzywonia oraz Albina Klimcza-
ka z Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Goleszowskiej - już kolejny rok 
można spotkać w Domach Opieki 
„Emaus” w Dzięgielowie. 

Tam w świetlicach budynku nr 1, 
a następnie nr 2 prowadzą na zmia-
nę za pomocą rzutnika prelekcję 
audiowizualną, prezentując zdjęcia 
i opowiadając o ciekawych zakątkach 
naszej ziemi. W ten sposób w zimo-
we oraz słotne dni umilają pobyt 
pensjonariuszom. Ostatnio nawiązali 
również współpracę z przedszkolem, 
gdzie w czasie niepogody slajdami 
zabawiają starsze dzieci.

Redakcja

Pasjonaci
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Członkinie KGW Dzięgielów i zaproszeni goście

3 kwietnia w Dzięgielowie odby-
ło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. W spotkaniu, które mia-
ło miejsce w dzięgielowskiej szkole, 
oprócz członkiń tej organizacji, udział 
wzięli: wójt Sylwia Cieślar, prezes 
ZRZRKiOR Danuta Kożusznik, radna 
Dorota Skark-Pieprzka, sołtys Zbi-
gniew Krzemień oraz dyrektor szkoły 
Katarzyna Bogdał.

Podsumowania ostatniego roku 
działalności dokonała prezes Ger-
truda Proksa. Szczegółowo omó-
wiła wszystkie inicjatywy, które 
organizowały lub w których uczestni-
czyły członkinie.

Dzięgielowskie KGW zrzesza 
obecnie 30 pań. W minionym roku 
obchodziło jubileusz 55-lecia swoje-
go istnienia. Społeczna praca orga-
nizacji, jak i poszczególnych członkiń 
była wielokrotnie nagradzana. Panie 
spotykają się średnio 10 razy w cią-
gu roku, organizując m. in. różnego 
rodzaju kursy, pokazy i prelekcje.

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów prezesem tej organizacji 
została ponownie Gertruda Proksa. 
Wspierać ją będą: Jolanta Pustów-
ka (zastępca), Katarzyna Bogdał 

(zastępca), Krystyna Rakowska (skarbnik), Irena Czaja (sekretarz). Członki-
niami zarządu zostały: Zofia Gogółka, Jolanta Drózd, Janina Kukuczka, Maria 
Doryghi. Skład komisji rewizyjnej przedstawia się następująco: Krystyna 
Zorychta (przewodnicząca), Halina Heczko (zastępca).

Pani Proksa kieruje dzięgielowską organizacją od 1983 roku. Jej doświad-
czenie oraz sposób organizacji pracy są bardzo wysoko cenione, czego 
odzwierciedleniem są piastowane przez nią funkcje - członka zarządu Krajowej 
Rady Kobiet w Warszawie oraz przewodniczącej Rady Rejonowego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Nowemu zarządowi życzymy wielu sukcesów.                              T. Lenkiewicz

Wybrano zarząd KGW Dzięgielów

W dniach 30-31 marca w Zgie-
rzu odbyły się Halowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych w Łucz-
nictwie. 

Po raz trzeci do rywalizacji przy-
stąpił zawodnik LUKS „Orlik” Gole-
szów Przemysław Konecki i po raz 
trzeci wywalczył tytuł Mistrza Polski 
w tej kategorii wiekowej.

Zawodnik z goleszowskiego klu-
bu wygrał rundę kwalifikacyjną, 
w półfinale wystrzelał 144 punkty, 
a w finale 146 na 150 możliwych. Od 
przyszłego roku Przemysław prze-
chodzi do starszej kategorii junior. 
Gratulujemy zawodnikowi i trenerce 
Annie Stanieczek.

Orlik

Mistrz z Cisownicy

Przemysław Konecki na najwyższym stopniu podium
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Ponad 700 biegaczy przyjechało do Dzięgielowa
Ponad 700 osób wystartowało w kolejnej edycji 

biegów górskich Beskidzka 160 „Salamandra Ultra 
Trail”. W piątek, 5 kwietnia, o godz. 22.00 na 100 km 
wybiegło 137 zawodników. Mieli do pokonania trasę 
m.in. przez Czantorię, Stożek i Skrzyczne.

Było błoto, deszcz, w górnych partiach gór śnieg, 
zmęczenie i walka z samym sobą. Takie są biegi górskie 
– mówi jeden z uczestników, który pokonał „setkę”. Na 
metę dotarło 59 uczestników. Najlepszym z mężczyzn 
okazał się Daniel Stroiński z czasem 13:29:44:00, zaś 
najlepszą kobietą Małgorzata Tomik (17:29:02:00).

W sobotę, o godz. 8.00, ponad 300 sportowców 
wybiegło na 50 km. Po prawie 5 godzinach na metę 
jako pierwszy wbiegł Michał Kaszuba, zaś najszybszą 
kobietą okazała się Linda Boldane (Łotwa, 05:41:55:00).  
73. miejsce wywalczył Łukasz Smolik z Lesznej Górnej.

Piękne tereny, kwitnące kwiaty i niesamowita 
atmosfera biegu. Jestem tu po raz pierwszy i bardzo 
się cieszę, że udało mi się dobiec do mety – mówi jedna 
z zawodniczek.

O godz. 9.00 ponad 230 biegaczy wyruszyło na 
25 km. Najszybszą kobietą na tym dystansie została 
Agnieszka Krowicka (02:52:08:00), a mężczyzną Łukasz 
Szopa (02:38:02). Następnie wystartowała Zamkowa 
Salamandra (11,5 km). Wśród kobiet triumfowała Kata-
rzyna Knapik (01:01:57:00), a wśród mężczyzn Bartosz 
Misiak (00:48:31:00). Czwarte miejsce zajął mieszkaniec 
Cisownicy – Piotr Łupieżowiec, a dwunaste Arkadiusz 
Śliwka z Dzięgielowa.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych 
uczestnikach. Były animacje, malowanie twarzy, zaba-
wy z chustą, układanie klocków oraz rywalizacja na kil-
kusetmetrowej trasie w dzięgielowskim lesie.

Organizatorem całości była Fundacja Pro Vitae, 
a jednym z partnerów Gmina Goleszów. Gratuluje-
my wszystkim biegaczom. Więcej informacji o całym 
wydarzeniu na:

www.beskidzka160.pl/salamandra, 
www.facebook.com/Beskidzka160 
Fotoreportaż www.goleszow.pl

T. Lenkiewicz
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Wywieźli śmieci i udrażniają rowy odwadniające

Posprzątali swoje miejscowości

Pamiątkowe zdjęcie części uczestników akcji w Puńcowie

fo
t. 
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W sobotę (13 kwietnia) w Puń-
cowie i Dzięgielowie odbyło się 
sprzątanie sołectw. W obu miejsco-
wościach, pomimo chłodu i wieją-
cego wiatru, ponad 50 osób wzięło 
udział w akcjach.

Plastikowe i szklane butelki, 
części samochodowe, opony, styro-

pian i odpady budowlane to główne 
"skarby", które odnaleziono pod-
czas sprzątania.

Szacuje się, że w Puńcowie zebra-
no ok. 23 m³, zaś w Dzięgielowie  
ok. 10 m³ śmieci. Ilość zebranych 
odpadów, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, niestety, nie zmalała. 

W akcję włączyła się Gmina Gole-
szów, która przekazała worki na 
śmieci oraz zapewniła odwóz „skar-
bów” na wysypisko. Sprzątanie zor-
ganizowali: sołtysi wraz z radami 
sołeckimi, radni i organizacje poza-
rządowe działające na terenie obu 
sołectw.            

T. Lenkiewicz

Pracownicy Referatu Drogowego Urzędu Gmi-
ny Goleszów rozpoczęli udrażnianie rowów odwad-
niających, które znajdują się przy gminnych drogach. 
W pierwszej kolejności wykonano takie prace w Kisielo-
wie, gdzie wyczyszczono ok. 400 m rowów. 

Udrażnianie rowów zaplanowano w każdym sołec-
twie naszej gminy. Roboty prowadzone będą w uzgodnie-
niu z sołtysami. Prace wykonywane są przy pomocy małej 
koparki oraz ciągnika rolniczego z przyczepą. W związku 
z tym, na wąskich drogach, mogą występować drobne 
utrudnienia w ruchu pojazdów, za co przepraszamy i jed-
nocześnie prosimy o wyrozumiałość.                               TL
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W drugiej połowie kwietnia pracownicy gole-
szowskiego urzędu wywieźli ponad 30 m³ śmieci znaj-
dujących się w pobliżu budynku komunalnego przy  
ul. Grabowej.

Odpady remontowo-budowlane, żużel i gałęzie 
zostały załadowane koparką na przyczepy i wywiezione 
ciągnikami rolniczymi na wysypisko śmieci.

Akcja sprzątania została wykonana na prośbę miesz-
kańców budynku komunalnego oraz zgodnie z wnioska-
mi z zebrania sołeckiego.            TL
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Parlament Europejski 
Czym jest Unia Europejska, a tak-
że jak i dlaczego warto wziąć udział 
w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego?

W niedzielę, 26 maja w Polsce 
odbędą się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Wybierzemy w nich 
705 europosłów, w tym 52 przedsta-
wicieli z Polski.  

Jakie są najważniejsze wartości 
Unii Europejskiej?

Unia Europejska opiera się na 
ideałach pokoju, wolności, stabilizacji 
i dobrobytu. Udało się przezwyciężyć 
narodowe, religijne i filozoficzne róż-
nice i wspólnie wzrastać w zjedno-
czonej Europie. Zrozumiano bowiem, 
że nie da się nie działać razem. Co to 
oznacza w praktyce? To rozstrzyganie 
sporów za pomocą dialogu i konsen-
susu, podejmowanie decyzji opartych 
na zasadach solidarności i demokracji. 
Nie można jednak uważać integracji 
europejskiej za projekt zakończony. 
Wobec obecnych kryzysów i wyzwań 
Unii Europejskiej należy dołożyć 
wszelkich starań, by rozwiązywanie 
problemów istotnych dla obywateli 
Unii było przeprowadzane sprawnie. 
Parlament Europejski to serce demo-
kracji na szczeblu Unii Europejskiej. 

Czym jest Unia Europejska i Parla-
ment Europejski?

Unia Europejska to jedyne w swo-
im rodzaju partnerstwo gospodarcze 
i polityczne obejmujące 28 państw 
członkowskich. UE powstała po  
II wojnie światowej w celu zacieśnia-
nia współpracy gospodarczej. Punk-
tem wyjścia było założenie, że kraje 
powiązane ze sobą przez handel będą 
mniej skłonne do konfliktów. Działania 
Unii opierają się na traktatach uzgod-
nionych i zaakceptowanych przez 
wszystkie państwa członkowskie. Par-
lament Europejski to wielonarodowe 
zgromadzenie wybierane przez oby-
wateli. Łącznie wybieranych jest 751 
(stan na koniec kadencji 2014-2019) 
posłów w wyborach powszechnych. 
Mandaty przydzielane są na podsta-
wie liczby ludności poszczególnych 
państw członkowskich. Posłowie łączą 
się w grupy polityczne, nie według 

narodowości, ale przekonań politycz-
nych. W obecnie kończącej się kaden-
cji funkcjonowało 8 grup politycznych.

Jak będą wyglądały majowe wybory 
do Parlamentu Europejskiego?

W Parlamencie Europejskim 
w kadencji 2014-2019 zasiada 751 
posłów. Państwa członkowskie uzgod-
niły, że wyborach w maju 2019 roku, 
po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, 
zostanie wybranych 705 europosłów, 
w tym 52 przedstawicieli z Polski. 
W Polsce, podobnie jak w większo-
ści państw, prawo do głosowania  
w wyborach europejskich mają wszy-
scy obywatele, którzy ukończyli 18 rok 
życia. Co ciekawe, w  Belgii, Luksem-
burgu, Cyprze i Grecji udział w wybo-
rach europejskich jest obowiązkowy 
i dotyczy on zarówno obywateli tych 
krajów, jak i obywateli innych państw 
należących do UE, przebywających 
na ich terenie. W Polsce głosowanie 
w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego może odbyć się osobiście, 
korespondencyjnie, jak i za pomocą 
upoważnionego pośrednika. Istnie-
je możliwość także głosowania poza 
miejscowością zamieszkania, podob-
nie jak w przypadku innych wyborów 
przeprowadzanych na terenie nasze-
go kraju. Zbliżające się wybory do 
Parlamentu Europejskiego są wybo-
rami jednodniowymi, których czas 
trwania zaczyna się o godzinie 7:00, 
a kończy o 21:00. W celu uzyskania 
kart wyborczych należy udać się do 
stanowiska komisji wyborczej i oka-
zać ważny dokument. Głosowania 
dokonuje się poprzez stawienie znaku 
X przy nazwisku kandydata, którego 
popieramy w ubieganiu się o stanowi-
sko europosła. Głosować można tylko 
na jedną listę kandydatów, wybiera-
jąc nazwisko jednego kandydata z tej 
listy. Wyborcy posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mogą 
głosować w lokalu wyborczym lub 
korespondencyjnie. Zamiar głoso-
wania korespondencyjnego należy 
zgłosić komisarzowi wyborczemu 
najpóźniej do 13 maja br. Wyborcy, 
którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat, a także wyborcy 

posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności mają możliwość głoso-
wania przez pełnomocnika. Wniosek 
w tej sprawie należy złożyć w urzędzie 
gminy najpóźniej do 17 maja br. 

Dlaczego wybory do Europarlamen-
tu są ważne?  

Parlament Europejski jako insty-
tucja o zasięgu międzynarodowym 
posiada ogromne możliwości w zarzą-
dzaniu i wyznaczaniu granic społecz-
nych, broni słabszych oraz stoi na 
straży przestrzegania praw człowie-
ka. Parlament Europejski jest jedyną 
instytucją Unii Europejskiej, której 
członkowie wyłaniani są na drodze 
bezpośrednich wyborów obywatel-
skich państw członkowskich. Spra-
wuje on pieczę nad zagadnieniami 
istotnymi społecznie, np. prywatność 
internetowa czy otwarcie unijnego 
rynku usług. Parlament Europejski 
stoi na straży praw człowieka, nie boi 
się krytykować państw działających 
niezgodnie z kodeksem, wstawia się 
za słabszymi i skrzywdzonymi. Ma na 
uwadze dbanie o jednostkę, społe-
czeństwo oraz środowisko naturalne. 
Prowadzi liczne śledztwa mające na 
celu polepszenie warunków życio-
wych lub rozwiązanie konkretnych 
problemów światowych. Parlament 
Europejski jest miejscem zrzeszającym 
do współpracy ponad 700 polityków, 
mówiących 24 językami i występują-
cych w imieniu ponad 500 milionów 
obywateli. 

Udział w wyborach do Europarla-
mentu w gminie Goleszów

W poprzednich wyborach do Par-
lamentu Europejskiego, które odbyły 
się w 2014 roku, frekwencja wyborcza 
w gminie Goleszów wyniosła 24,58%. 
Oznacza to, iż z liczby 10 346 miesz-
kańców naszej gminy uprawionych 
do głosowania z prawa wyborczego 
skorzystały jedynie 2543 osoby, któ-
re oddały 2467 ważnych głosów. Pod 
względem frekwencji gmina Gole-
szów zajęła piąte miejsce wśród gmin 
powiatu cieszyńskiego. 

Redakcja
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Nowy przepust w Bażanowicach

Na ul. Miodowej w Lesznej Gór-
nej zakończyły się prace budowlane 
związane z budową mostu. 

Stary (nienadający się do użyt-
kowania) został rozebrany, a w jego 
miejsce powstał nowy. Wykonaw-
cą zadania była firma ze Skoczowa, 
wyłoniona w drodze postępowania 
przetargowego. Koszt robót budow-
lanych wyniósł ponad 340 tys. zł.

Przypomnijmy, że w trakcie 
robót ziemnych znaleziono granat 
ręczny z czasów II wojny światowej. 
W związku z tym roboty budowlane 
zostały tymczasowo wstrzymane do 
momentu, aż saperzy odwieźli zna-
lezisko na poligon i tam zdetonowali.

W najbliższych dniach pracow-
nicy Referatu Drogowego goleszow-
skiego urzędu wykonają dodatkowo, 
w pobliżu nowego mostu, odwodnie-
nia przyległych odcinków dróg oraz 
zamontują barierę energochłonną.

Tomasz Lenkiewicz
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W marcu, na ul. Potoczki, pracownicy goleszowskie-
go urzędu wymienili stary, uszkodzony przepust pod 
drogą. Podczas intensywnych opadów deszczu i w trak-
cie roztopów woda wylewała się na drogę oraz na oko-
liczne działki.

W ramach robót budowlanych, w najbliższym 
sąsiedztwie prowadzonych prac, m. in. oczyszczono 
i poszerzono rowy odwadniające, ułożono betonowe 
korytka i rury odprowadzające wodę oraz zmieniono 
lokalizację skrzynek pocztowych, przy których wyko-
nano miejsce postojowe. W kwietniu pracownicy gole-
szowskiej gminy ułożyli kolejne korytka odwadniające 
w pobliżu nowego przepustu.

T. Lenkiewicz

Nowy most w Lesznej Górnej
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Mistrzowie z Goleszowa
W 2016 i 2017 zdobyli tytuł 

mistrza, a w 2018 roku wicemistrza 
klasy 3 Rajdowego Pucharu Śląska. 
W innym cyklu - Szombierki Rally Cup 
w 2016, 2017, 2018 roku wywalczyli 
mistrzostwo klasy 3, a w 2018 r. zostali 
jeszcze mistrzami klasyfikacji general-
nej. Dodatkowo uczestniczyli w cyklu 
rajdów o puchar prezesa automobil-
klubu cieszyńskiego. Łącznie, w ciągu 
trzech lat, wystartowali 38 razy, z czego 
37 stawali na podium zawodów. Mowa 
o mieszkańcach Goleszowa – Krzysz-
tofie Szturcu (kierowca) i Mariuszu 
Cymorku (pilot), którzy jadąc Peugo-
tem, osiągnęli powyższe rezultaty. 

Przed nimi kolejny sezon rajdów 
samochodowych. W tym roku będzie-
my mogli ich zobaczyć w innym samo-
chodzie.

Jesienią ubiegłego roku nasz 
przyjaciel Wiesław Martynek zapro-
ponował nam kupno swojego samo-
chodu rajdowego, który był w trakcie 
budowy. Propozycja ta skłoniła nas do 
sprzedaży dotychczasowej rajdówki, 
która, jak się okazało, szybko znalazła 
nowego właściciela. Na chwilę obec-
ną jesteśmy w trakcie przygotowa-
nia samochodu do pierwszego startu 
w rajdzie. Auto jest tej samej marki co 
poprzednie, jednak bardziej zaawan-
sowane pod względem bezpieczeń-
stwa, poza tym ma czerwony kolor 
nadwozia - jak to mówią najszybszy 
kolor :). Jest szansa, że w połowie roku 
ruszymy na trasy rajdów – mówią 
goleszowscy sportowcy.

Z racji, że nasza nowa rajdówka 
jest w trakcie przygotowań, bierze-
my udział w zawodach samochodem 
funkcyjnym, tzw. „zerówką”, ale tym 
razem jedziemy polonezem. Tutaj 
mamy małą zamianę miejsc w samo-
chodzie. Jako pilot zasiada Krzysiek, 
a na miejscu kierowcy Mariusz. 
Taka zmiana jest bardzo ciekawym 
doświadczeniem, a zarazem bardzo 
dobrą nauką. Dotychczasowy kierow-
ca może doświadczyć, jak trudnym 
i odpowiedzialnym zadaniem obar-
czony jest pilot rajdowy. Panuje opi-
nia, że pilot nie da rady być kierowcą 
i na odwrót. U nas ta opinia się nie 
potwierdza. Pomimo adrenaliny, jaka 
towarzyszy w trakcie zawodów, świet-
nie dajemy sobie radę z zamianą ról – 
dodają zawodnicy.                                

Polonez: 
-  poj. silnika 1481 cm
- moc silnika ok. 90 km
- moment obrotowy 114 Nm

Peugot 206:
-  poj. silnika 1998 cm
- moc silnika 177 km
-  moment obrotowy 202 Nm
- przyspieszenie 0-100 km/h ok 7 sek

- prędkość max ok. 180 km/h  
– 220 km/h (w zal. od przełożenia 
skrzyni biegów)

- masa pojazdu 1070 kg.

- przyspieszanie 0-100 km/h  
ok. 13 sek.

- prędkość max. 145 km/h
- masa pojazdu 1035 kg

TL
cd. w następnym numerze PG
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Co słychać w GOK-u?
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Koncert charytatywny
24 marca w sali GOK-u w Gole-

szowie odbył się koncert charyta-
tywny, którego celem było zebranie 
środków na zakup sztucznej nerki 
dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 

Organizatorem wydarzenia był 
goleszowski ośrodek kultury wraz 
z Fundacją Zdrowia Śląska Cieszyń-
skiego. Dla licznie zebranej publicz-
ności charytatywnie zaśpiewali Jacek 
Silski i Kasia Piowczyk. Wśród gości 
obecni byli m.in. przedstawiciele 
Fundacji z prezesem Januszem Mar-
tynkiem na czele, dyrektor Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cie-
szynie Czesław Płygawko, ordynator 
Oddziału Nefrologii Szpitala Śląskie-
go dr Piotr Firczyk i wójt naszej gminy 
Sylwia Cieślar.

Za nami kolejna edycja konkursu 
plastycznego. Tym razem tematem 
była kartka wielkanocna. Do GOK-u 
napłynęło 87 prac. Komisja konkursowa 
w składzie: Jolanta Warsińska – dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury – orga-
nizator, Tomasz Lenkiewicz – redaktor 
naczelny „Panoramy Goleszowskiej”, 
Helena Mańka – instruktor decoupag’u 
wyłoniła laureatów w następujących 
kategoriach wiekowych
3 – 4 LATA
1. Lena Majer
2. Milena Hladky
3. Miłosz Zagórski
5 – 6 LAT
1. Nikola Kaczmarczyk
2. Julia Kurek
3. Marlena Jaworska
I KLASA SP
1. Aleksander Śmieja
2. Weronika Witek
3. Eric Cieślar

II KLASA SP
1. Malwina Wnętrzak
2. Michalina Gazuzek
3. Karolina Kozieł
III KLASA SP
1. Roksana Korzec
2. Anastazja Suchy
3. Alicja Moskała

Uroczyste wręczenie nagród na- 
stąpiło 12 kwietnia podczas kiermaszu 

świątecznego. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu, a pedago-
gom dziękujemy za wsparcie młodych 
twórców. Wszystkim życzymy dalszej 
owocnej pracy twórczej.

Sukces to nie pieniądze w banku, ale 
zadowolone serce i pokój umysłu.

(Sarah Ban Breathnach)

Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska

Tradycyjnie, jak co roku 
w okresie przedświątecznym, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Goleszowie 
zorganizował kiermasz wielkanoc-
ny. Piątek, 12 kwietnia upłynął pod 
znakiem kolorowych jajek, żółtych 
kurczaków i wesołych zajączków. 

Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” 

Udało się zebrać 3501 zł, za co 
uczestnikom koncertu oraz arty-
stom serdecznie dziękujemy. Sło-
wa podziękowania kierowane są 
również do Kamila Kurcjusa za nie-

odpłatne nagłośnienie wydarzenia 
i Grażyny Bojdy (właścicielki Kwia-
ciarni Orchidea) za przekazanie kwia-
tów dla artystów. 

Na barwnych stoiskach lokalnych 
twórców można było nabyć pięk-
ne, misternie wykonane ozdoby 
świąteczne, zakupić ręcznie wyko-
naną biżuterię, która z pewnością 
będzie miłym prezentem, nie tylko 
świątecznym. Tego dnia odbyły się 
również warsztaty plastyczne dla naj-
młodszych. Tym razem goleszowski 

ośrodek kultury odwiedziły przed-
szkolaki z Dzięgielowa. Mali goście 
mieli możliwość zwiedzenia stoisk 
oraz wykonania samodzielnie wła-
snej niepowtarzalnej ozdoby świą-
tecznej. Kolejny kiermasz świąteczny 
już w grudniu.

Kiermasz świąteczny
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Podróże ze Stokłosą – „Norweskie Perełki” cz. III – Gamle Stavanger
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Cała dzielnica uroczych, małych białych domków 
z kolorowymi okiennicami i drzwiami? W dodatku 
ozdobione kwiatami? Wybrukowane wąskie uliczki 
oświetlone ozdobnymi latarniami? Nie, to nie jest jed-
na z greckich wysp! To Norwegia! Dokładnie stare mia-
sto w Stavanger zwane Gamle Stavanger.

To niezwykle bajkowe miejsce powstało pomiędzy 
XVIIIw. a początkiem XIX. Po II wojnie światowej o mały 
włos nie zniknęło z planu miasta, gdyż stare drewniane 
budynki zastępowane były nowymi murowanymi kon-
strukcjami. Za Gamle wstawił się jednak Einar Heden - 
ówczesny główny architekt miasta. Dzielnica znajduje się 
na niewielkim wzgórzu (skąd można podziwiać zatokę 
Vågen), jest cicha i spokojna, bez samochodów i tłumu 
turystów. Obecnie niektóre z 173 domków należą do 
władz, jednak znaczna większość to własność osób pry-
watnych. Nie przeszkadza to jednak miastu w tym, aby 
właścicielom dawać pieniądze na farby do malowania 
domków i kwiaty do ich ozdobienia.

Dlaczego w mroźnej Norwegii stawiano budynki 
drewniane zamiast murowanych? Drewno było, jest 
i będzie tam podstawowym budulcem, poza tym drew-
niane domy ogrzewało się o wiele prościej i taniej niż 
te murowane! Do tego spadziste dachy, z których może 
z łatwością zjechać śnieg, małe okienka i pokoiki po to, 
aby zatrzymać jak najwięcej ciepła w środku. Wszystkie 
wypisane powyżej czynniki możemy spokojnie przypisać 
większości norweskich wiosek. Kolory domków to już 
dłuższa historia. Najczęściej można spotkać żółte, czer-
wone oraz białe, ale nie były one zależne od upodobań 
właścicieli. Czynnikiem decydującym było położenie, 
majętność i zawód!

Czerwony kolor był najtańszy. W jego skład wchodzi-
ły... krew i tłuszcz przede wszystkim ryb, ale także innych 
zwierząt. Nie trudno się więc domy-
ślić, że w większości mieszkali w nich 
rybacy - ryb mieli pod dostatkiem...  
Kolor żółty i pomarańczowy to już tro-
chę wyższa półka - mieszanina ochry 
(naturalny nieorganiczny pigment 
stosowany do dzisiaj np. w kosmety-
kach) i tłuszczu. Mogli sobie więc na 
nią pozwolić ludzie bogatsi od ryba-
ków, tacy jak rzemieślnicy czy kupcy. 
Biały kolor, czyli dominujący w Gamle 
Stavanger (ale nie tylko - w Bergen tak-
że znajdziemy aż dwie dzielnice pełne 
białych domków, jednak już nie tak 
urokliwe jak ta w Stavanger!), to przy-
wilej tylko ludzi bogatych. Gamle było 
i do dzisiaj jest prestiżowym miejscem. 
Biały kolor uzyskiwało się z połączenia 
tłuszczu i bieli cynkowej (zwykły tlenek 
cynku), która w tamtych czasach była 
bardzo droga. Niektórym osobom tak 
bardzo zależało na opinii, że posuwały 
się do malowania na biało tylko ściany 

frontowej domu, a z pozostałych ścian w oczy uderzała 
piękna czerwień. 

Będąc w Stavanger, koniecznie wybierzcie się do 
Gamle! To nie tylko domki. Znajdziecie tam także bar-
dzo ciekawe muzeum... konserwy! Gwarantuję Wam, że 
jeżeli tylko tam wejdziecie, to nie będziecie chcieli wyjść. 
Panuje tam niesamowita cisza i spokój.

Sylwia Stokłosa
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Sprawozdnie z VII sesji Rady Gminy Goleszów
Przyjęcie zmiany w Uchwale 

Budżetowej Gminy Goleszów na rok 
2019, ustalenie dopłaty do metra 
sześciennego ścieków w sołectwach 
Cisownica oraz Puńców, przedsta-
wienie informacji na temat stanu 
bezpieczeństwa w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej oraz bezpie-
czeństwa i porządku publicznego 
w gminie Goleszów za rok 2018, jak 
również wystąpienia zaproszonych 
gości reprezenujących Parlament 
Europejski oraz Sejmik Województwa 
Śląskiego – to najważniejsze punkty 
VII sesji Rady Gminy Goleszów, która 
odbyła się w środę, 24 kwietnia w sali 
sesyjnej goleszowskiego urzędu.

Kwietniowa sesja Rady Gminy 
rozpoczęła się od wystąpień zaproszo-
nych gości, wśród których znalazł się 
Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu 
Europejskiego oraz prof. Tadeusz Sła-
wek – radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Oba wystąpienia miały for-
mą relacji z tego, nad czym obecnie 
pracuje Parlament Europejski oraz Sej-
mik Województwa Śląskiego. 

Wśród wielu wątków porusza-
nych przez europosła Jana Olbrychta 
szczególnie ważne okazały się infor-
macje dotyczące tworzenia budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027, 
z którego pochodzić będą środki finan-
sowe na realizację programów słu-
żących m.in. rozwojowi miast i gmin 
oraz współpracy transgranicznej. Jak 
zaznaczył Jan Olbrycht, po wykorzy-
staniu dotychczasowych funduszy 
wiążące decyzje co do przyszłego 
podziału unijnych pieniędzy zapadną 
najwcześniej w połowie 2020 roku. 
Wynika to m.in. z niepewnej sytuacji 
dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej. W oczekiwaniu 
na podział środków unijnych gminy, 
takie jak Goleszów, już teraz powinny 
jednak przygotowywać szczegółowe 
plany, projekty i pozwolenia, które 
w momencie uruchomienia funduszy 
europejskich umożliwią aplikowanie 
o zewnętrzne środki unijne.

Podczas kolejnego wystąpienia 
prof. Tadeusz Sławek – radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego zachęcał do 
składania wniosków w zakresie kultu-
ry, edukacji oraz działań prospołecz-
nych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe działające na terenie 
gminy Goleszów. W budżecie woje-

wództwa śląskiego nadal dostępne 
są bowiem środki na realizację w/w 
działań. Profesor Sławek skorzystał 
także z okazji, iż na sali sesyjnej obec-
ny był przedstawiciel Rady Powiatu 
Cieszyńskiego i zaapelował o inter-
wencję w sprawie stanu drogi powia-
towej łączącej Cieszyn z Wisłą, która 
przebiega przez gminę Goleszów. Jak 
zauważył, skandaliczne wydaje się 
być to, iż na wielu odcinakach tej 
drogi nadal nie ma chodników, które 
wpływałyby na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców m.in. Goleszowa 
Równi oraz Cisownicy. Z informacji 
przedstawionych przez radnego Sej-
miku Wojewódzkiego wynika także, iż 
pojawiło się swego rodzaju „porozu-
mienie ponad podziałami” w zakresie 
przywrócenia połączenia kolejowe-
go do Bielska-Białej, które z pewno-
ścią miałoby ogromne znaczenie dla 
mieszkańców gminy Goleszów. Od 
dłuższego czas gmina zabiega bowiem 
o lepsze skomunikowanie z Bielskiem, 
jak również z Cieszynem, ale na prze-
szkodzie stoi stan techniczny i brak 
środków na remont linii kolejowej nr 
190. Przypomnijmy, iż w sprawie połą-
czenia kolejowego z Cieszynem Rada 
Gminy Goleszów przyjęła już uchwałę, 
na mocy której wójt gminy wystoso-
wała apel o kompleksową moderni-
zację i rewitalizację nieczynnej linii 
kolejowej nr 190 na odcinku Goleszów 
- Cieszyn. Apel został skierowany do 
przedstawicieli władz państwowych, 
samorządowych, parlamentarzystów 
oraz Zarządu PKP PLK S.A.

Jednym z punktów VII sesji Rady 
Gminy Goleszów było także przed-
stawienie informacji o stanie bez-
pieczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w gmi-
nie Goleszów za rok 2018. Informacje 
na ten temat przekazali obecni na 
sesji: Damian Legierski - komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Cieszynie, Arkadiusz Wapien-
nik - komendant Gminny Związku 
OSP RP w Goleszowie oraz Łukasz 
Żyła - komendant Komisariatu Policji 
w Ustroniu. 

Z informacji przekazanych przez 
komendanta PSP w Cieszynie wyni-
ka m.in., iż z roku na rok rośnie licz-
ba interwencji strażaków na terenie 
powiatu cieszyńskiego. Od dwóch lat 

jest to ponad 3000 interwencji rocz-
nie, co sprawia, że powiat cieszyński 
znajduje się w niechlubnej czołów-
ce pod względem liczby zdarzeń, 
w których konieczna jest pomoc stra-
żaków. W przypadku gminy Goleszów 
w ubiegłym roku odnotowano 202 
zdarzenia, w tym 19 pożarów, 171 
miejscowych zagrożeń związanych 
m.in. z intensywnymi opadami desz-
czu lub silnymi porywami wiatru oraz 
12 fałszywych alarmów zgłaszanych 
głównie w dobrej wierze. Komendant 
jednostki powiatowej PSP w Cieszynie 
wspomniał także o sposobie finan-

Komendant Łukasz Żyła

Komendant Arkadiusz Wapienik

Komendant Damian Legierski
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wie umożliwi przygotowanie projektów, które są niezbęd-
ne w ubieganiu się o zewnętrzne środki na budowę w/w 
sieci wodociągowej. Szacowana wartość budowy w tych 
miejscach to blisko pół miliona złotych. Jest to kolejny 
krok w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w gminie 
Goleszów. Obecnie trwa bowiem postępowanie dotyczące 
udzielenia zamówienia publicznego obejmującego budowę 
wodociągów w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej. Inwesty-
cja w tym miejscu będzie realizowana w terminie od maja 
do czerwca br, a jej wartość to blisko 52 tys. zł.

Niezwykle ważna dla mieszkańców Cisownicy oraz Puń-
cowa jest informacja dotycząca przyjęcia uchwał o zacho-
waniu dotychczasowej ceny odprowadzania ścieków dla 
mieszkańców Cisownicy oraz Puńcowa. Radni obradowali 
nad przyszłą opłatą za odprawadzenie ścieków w związku 
z planowanym wejściem w życie nowej taryfy, wynikającej 
z obowiązku nałożonego przez ustawę o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. 

Na zakończenie VII sesji Rady Gminy Goleszów, w ramach 
wolnych wniosków zgłaszanych przez radnych, pojawiło się 
pytanie dotyczące przywrócenia comiesięcznych spotkań 
sołtysów z wójtem, na które odpowiedzi udzieliła Wójt Gmi-
ny Goleszów Sylwia Cieślar. Wójt Goleszowa zadeklarowała, 
iż spotkania z sołtysami wrócą już w najbliższym czasie, a ich 
szczegółowy harmonogram zostanie ustalony i przekazany 
sołtysom reprezentującym poszczególne sołectwa gminy 
Goleszów.                  Redakcja

sowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które 
otrzymują dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W ubiegłym roku jednostkom OSP w gminie 
Goleszów przekazano w sumie 54 tys. zł. W bieżącym roku 
kwota ta będzie wyższa, a wpływ na to mają plany gminy 
Goleszów, która zabiega o zakup nowego wozu strażackiego 
dla jednostki OSP w Bażanowicach. 

Z kolei komendant Gminny Związku OSP RP w Goleszo-
wie Arkadiusz Wapiennik przedstawił szczegółowy raport 
na temat poszczególnych jednostek OSP funkcjonujących 
na terenie gminy Goleszów, zaznaczając, iż oprócz jednost-
ki w Lesznej Górnej wszystkie zastępy spełniają niezbędne 
wymagania lokalowe oraz warunki magazynowe dla sprzę-
tu, którym dysponują. W związku z tym jednym z działań 
Gminnego Związku OSP RP w Goleszowie będzie więc ada-
ptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby nowej 
remizy w Lesznej Górnej. 

W ramach przekazywanych informacji o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gole-
szów za rok 2018 komendant Komisariatu Policji w Ustroniu 
przedstawił szczegółowy raport, z którego wynika, iż na 
terenie objętym działaniem jednostki policji z Ustronia 
zwiększyła się liczba wykrywanych przestępstw, co miało 
odniesienie także do zdarzeń występujących na terenie 
gminy Goleszów. 

W części sesji poświęconej przyjęciu przygotowanych 
uchwał głosem wszystkich radnych przyjęto pięć zarzą-
dzeń, na mocy których zmieniona została Uchwała 
Budżetowa Gminy Goleszów na rok 2019, zacho-
wano dotychczasową cenę za odprowadzanie 
ścieków w sołectwie Cisownica oraz Puńców, wyra-
żona została zgoda na odstąpienie od obowiązku 
przeprowadzania przetargu na umowę dzierżawy 
dwóch garaży zlokalizowanych na terenie gmi-
ny Goleszów, jak również określono tygodniowy, 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pra-
cujących z dziećmi 6-letnimi i młodszymi.

Przyjęta przez radnych zmiana w Uchwale 
Budżetowej pozwoliła na przesunięcie środków 
umożliwiających opracowanie projektów budow-
lanych obejmujących rozbudowę sieci wodociągo-
wej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej, a także 
w Goleszowie w rejonie ul. Kamienieckiej oraz 
przy ul. Astrów. Przyjęcie uchwały w tej spra-

Od lewej: zastępca wójta Rafał Glajcar, profesor Tadeusz Sławek,  
wójt Sylwia Cieślar, europoseł Jan Olbrycht,  
przewodniczący rady gminy Karol Lipowczan
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Wiosna w puńcowskich punktach przedszkolnych
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Bardzo wiele działo się w ostatnim czasie w punk-
tach przedszkolnych w Puńcowie przy Szkole Podstawo-
wej w Dzięgielowie: Dzień Matematyki, Dzień Otwarty, 
pierwsze hodowle roślin, pierwszy dzień wiosny, cieka-
we spotkania …, a to wszystko w formie zabawy i atrak-
cyjnych dla dzieci zajęć.

Serię ciekawych zdarzeń dzieciaki rozpoczęły od świę-
towania Dnia Kobiet 8 marca- były piękne prace plastycz-
ne, życzenia i piosenki. Chłopcy spisali się na medal, ale 
tego dnia dziewczynki również mogły wykazać się swoimi 
talentami plastycznymi. 

10 marca trzyosobowa reprezentacja pojechała 
na Gminny Konkurs Informatyczny dla przedszkolaków 
„Z komputerem za pan brat”. Nasi zawodnicy szybko, 
pewnie i sprawnie rozwiązywali zadania. Nic nie było dla 
nich tajemnicą. Chłopcy zajęli II miejsce, a od zwycięzców 
dzielił ich tylko jeden punkt. Zdobyli nagrodę dla przed-
szkola w postaci gry planszowej, książki i słodyczy oraz 
otrzymali nagrody indywidualne. 

13 marca dzieci obchodziły Dzień Matematyki. Roz-
wiązywały zadania matematyczne na rożnym poziomie 
trudności, nazywały kształty figur geometrycznych. Pra-
cując w małych grupach, grały w stworzoną przez siebie 
grę planszową. 

14 marca miał miejsce Dzień Otwarty w przedszkolu. 
Puńcowską placówkę odwiedziły dzieci, które od wrze-
śnia 2019 r. będą pełnoprawnymi przedszkolakami. Dzie-
ciaki brały udział w zajęciach grupy Biedronek. Wspólnie 
wykonały pracę plastyczną. A na pamiątkę spędzone-
go wspólnie czasu dostały drobny upominek w postaci 
MISIA. Mamy nadzieję, że po tej wizycie najmłodsze dzie-
ci z ogromną radością będą chodziły do przedszkola. 

15 marca nasze dzieci z grupy Wesołych Pszczółek 
założyły swoją pierwszą hodowlę fasolek. Teraz będziemy 
obserwować nasze przyrodnicze doświadczenie.

21 marca- w pierwszego dnia kalendarzowej wiosny 
nasze przedszkolaki wykonały Marzannę, a następnie 
pożegnały zimę i powitały wiosnę, recytując wierszyk: 
„Marzanna, Marzanna, bardzo brzydka panna. Jak ją spa-
limy, to będzie koniec zimy”.

4 kwietnia grupa dzieci z klasy III naszej szkoły wraz 
ze swoją wychowawczynią Renatą Glajcar odwiedziła 
przedszkolaki w Puńcowie. Uczniowie przedstawili spek-
takl o żabkach i miło spędzili czas ze swoimi młodszymi 
kolegami i koleżankami. Przedstawienie było uwieńcze-
niem wielotygodniowej pracy trzecioklasistów nad pro-
jektem „Zabawa w teatr”. Dzieci nie tylko wcielały się 
w rolę i odkrywały swoje uzdolnienia sceniczne, ale tak-
że poszukiwały twórczych działań plastycznych i dekora-
torskich.

5 kwietnia w naszych punktach przedszkolnych było 
bardzo zdrowo i sportowo. W tym dniu dzieci miały spo-
ro wyzwań ruchowo-sportowych z okazji Przedszkolnego 
Dnia Sportu.

8 kwietnia dzieci po raz kolejny tej wiosny wykonały 
prace ogrodnicze. Tym razem posiały wielkanocny owies - 

mamy nadzieję, że efekty ich pracy będą widoczne w naj-
bliższym czasie.

9 kwietnia przedszkolaki spotkały się z panią dok-
tor z Ośrodka Zdrowia w Puńcowie. Dzieci z zaintereso-
waniem obejrzały prezentację multimedialną o zdrowiu 
i higienie. Wspólnie zaśpiewały piosenkę, a także wyko-
nały ciekawe zakładki do książek nawiązujące do zdrowe-
go stylu życia.

11 kwietnia punkty przedszkolne odwiedził teatrzyk 
z przedstawieniem „Psoty nie z tej ziemi”. Aktorzy w cie-
kawy sposób przybliżyli dzieciom zasady bezpieczeństwa. 
Najmłodsi aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez 
aktorów zajęciach - mamy nadzieję, że poznane zasady 
bezpieczeństwa zostaną w ich pamięci.

15 kwietnia odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. 
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności oraz wiedzę, 
a rodzice chętnie włączyli się w prace swoich pociech, 
a także z radością przyjęli zaproszenie do wspólnych 
zabaw ruchowych.  

Puńcowskie przedszkolaki bardzo ciekawie i intensyw-
nie spędzają czas w swoim przedszkolu, rozwijając przy tym 
zainteresowania i kształtując różnorakie kompetencje. 
              SP w Dzięgielowie
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Z życia szkoły podstawowej w Cisownicy

SP w Cisownicy

Niezależnie od tego, jak bardzo 
zmieniają się czasy, w których żyje-
my i jak duży towarzyszy tym zmia-
nom postęp, jedno jest niezmienne 
- czas, który (kiedyś my-dorośli, a dzi-
siaj nasze dzieci i wnuki), spędzamy 
w szkole. Z tego okresu najczęściej 
zachowujemy trwałe, dobre wspo-
mnienia. W tym czasie bowiem rodzą 
się pierwsze prawdziwe przyjaźnie, 
nabywamy umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach, staje-
my się z każdym rokiem coraz bar-
dziej samodzielni, poznajemy własne 
możliwości, by w końcu dorosnąć 
pod troskliwą opieką i czujnym okiem 
nauczycieli, których po latach wspo-
minamy z wdzięcznością nie tylko za 
przekazaną wiedzę. Szkołę pamięta-
my jak drugi dom. Szkoła w Cisownicy 
jest taką właśnie szkołą. Nauczyciele 
z wieloletnim doświadczeniem, zaan-
gażowani w swoją pracę, dostrzegający każdego ucznia, 
jego potrzeby i oczekiwania, ucząc, potrafią zaszczepiać 
w dzieciach ciekawość, pozwalają rozwijać pasje, wspie-
rają talenty, towarzyszą w drodze do osiągnięć, ciesząc 
się w efekcie z sukcesów swoich podopiecznych. Kiedy 
wędruje się korytarzami cisownickiej szkoły przez dwa 
piętra, których ściany wypełnione są tablicami pełnymi 
dyplomów, odnosi się wrażenie, że nie ma w tej szkole 
dzieci, które pozostałyby niedocenione lub niezauważone. 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły z powodzeniem 
biorą udział w różnorodnych konkursach, zawodach i tur-
niejach na różnym szczeblu. W roku szkolnym 2018/2019 
nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów:
1.  Wiktor Brudny kl. 7 – laureat Konkursu Geograficznego 

na szczeblu wojewódzkim;
2.  w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka Plus”: Michał 

Makieła kl. 4a – laureat I-go stopnia (96 /100pkt.), Oli-
wia Lipska kl. 4a - laureat III-go stopnia, laureaci II-go 
stopnia (92/100pkt.): Jarosław Moskała kl. 4b, Mateusz 
Macura kl. 4a, Jędrzej Marcol kl. 4a, Cedryk Lipowczan 
kl. 6, Dominik Plinta kl. 5b, Wiktor Brudny kl. 7;

3.  w Międzyszkolnym Konkursie „Z matematyką za pan 
brat”: Jakub Gruszczyński kl. 8 – II miejsce ;

4.  w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Miesz-
kam w Beskidach”: Dominika Chrapek kl. 8 - II miejsce, 
Nadia Sikora kl. 6 - III miejsce, wyróżnienia - Jędrzej Gaj-
dzica kl. 6, Najmila Brudny kl. 5a, Wiktor Brudny kl. 7;

5.  w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”: Wik-
tor Brudny kl. 7 - uzyskując wynik bardzo dobry, a Alek-
sander Kurdun kl. 7 - wyróżnienie;

6.  w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w sza-
chach - Mateusz Macura kl. 4a - III miejsce ;

7. w Konkursie wiedzy turystycznej podczas Rajdu PTTK - 
„Pożegnanie lata” Wiktor Brudny kl.7- I miejsce, Jędrzej 
Kurdun kl. 5a - II miejsce i Aleksander Kurdun kl. 7- III 
miejsce. 

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy również w sporcie. 
Przykładem jest przedostatni rejonowy etap Igrzysk Dzie-
ci i Młodzieży w Pływaniu Drużynowym, zorganizowany 28 
marca 2019 na basenie UŚ w Cieszynie. Naszą szkołę repre-
zentowała drużyna dziewcząt w składzie: Magdalena Gwaz-
dacz, Gabriela Wisełka, Maja Kurlanc, Oliwia Pietroszek, 
Najmila Brudny, Marta Samosiuk, Jowita Janiuk, Zuzanna 
Skrzypiec, Oliwia Radziak, Roksana Bień, Emilia Rybak. 
Dziewczyny zajęły czwarte miejsce, rywalizując z najlepszy-
mi szkołami w rejonie takimi, jak: SP 4 Cieszyn, SP Goczał-
kowice i SP Skoczów. Należy zaznaczyć, że zawody rejonowe 
były poprzedzone eliminacjami na szczeblu gminnym, gdzie 
w kategorii dzieci (rocznik 2006 i młodsze) zarówno dru-
żyna dziewcząt, jak i chłopców zajęła pierwsze miejsce 
i awansowała do zawodów powiatowych. Z kolei w rywali-
zacji powiatowej dziewczyny zajęły trzecie miejsce, a chłop-
cy czwarte. W kategorii młodzieżowej (roczniki 2003-2005) 
drużyna dziewcząt i chłopców także zajęła pierwsze miejsca 
w zawodach gminnych, natomiast na szczeblu powiatowym 
drużyny zajęły czwarte miejsca, nie awansując do rywaliza-
cji rejonowej.         cd. w następnym numerze PG
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Pamiętamy - historia inaczej w dzięgielowskiej szkole
Z ogromną radością obserwo-

waliśmy kwitnące żółte krokusy 
w naszym szkolnym ogrodzie przy 
Szkole Podstawowej w Dzięgielo-
wie, a patrząc na nie, myśleliśmy 
o tysiącach dzieci zamordowanych 
w czasie Holokaustu.

To taka inna forma uczenia się 
historii, która niezwykle pobudza 
do refleksji.

Wróćmy pamięcią to 16 paź-
dziernika 2018 roku, bo to właśnie 
wtedy uczniowie klasy 5 zasadzili kil-
kadziesiąt cebulek żółtych krokusów 
w naszym szkolnym ogródku. 

Nasza szkoła drugi raz wzięła 
udział w projekcie edukacyjnym „Kro-
kus”. Projekt skierowany jest do 
uczniów i na świecie funkcjonuje od 
wielu lat. W ramach projektu szkoły 
otrzymują cebulki żółtych krokusów 
– zasadzone przez uczniów jesienią, 
zakwitają wiosną. Realizacja projektu 
„Krokus” jest możliwa dzięki wspar-
ciu finansowemu Irlandzkiego Towa-
rzystwa Edukacji o Holokauście oraz 
Unii Europejskiej. Kwiaty sadzone 
przez uczniów mają przede wszyst-
kim przypominać półtora miliona 
żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci 
innych narodowości zamordowanych 
w czasie Holokaustu. Projekt „Kro-
kus” pozwala na zapoznanie uczniów 
z tematyką Holokaustu, a także na 
rozbudzenie w nich świadomości 
niebezpieczeństw wiążących się 
z dyskryminacją, uprzedzeniami i nie-
tolerancją.

Na lekcjach historii uczniowie 
dowiedzieli się o tragicznych wyda-
rzeniach z okresu II wojny światowej.

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
także udział w projekcie historycz-
nym „BohaterOn- włącz historię”. 
Wybierali oni bohaterów powstania 
warszawskiego, zgłębiali indywidual-
nie historię poszczególnych osób oraz 
przygotowali dla nich kartki. Końcem 
marca przesłano do naszej szkoły list 
z podziękowaniem i zapewnieniem, 
że kartki dotarły do powstańców.

Przed nami jeszcze jeden projekt 
„Żonkile. Łączy nas pamięć”. Zwią-
zany jest on z powstaniem w getcie 
warszawskim. 19 kwietnia mijała 76 
rocznica wybuchu powstania w get-
cie warszawskim. Marek Edelman, 

jeden z przywódców powstania, co 
roku tego właśnie dnia składał pod 
pomnikiem bohaterów getta wiązan-
kę żonkili. Nasza szkoła bierze udział 
w akcji „Żonkile”. Pokażemy, że  łączy 
nas pamięć, dlatego przypniemy 
żonkile do swoich ubrań. O historii 
tamtych dni dowiemy się na lekcjach 
historii, zaś papierowe żonkile dla 
wszystkich wykonali nasi uczniowie 
wraz z nauczycielami podczas zajęć 
świetlicowych. 

Projekty historyczne w naszej 
szkole prowadzi i koordynuje Magda-
lena Dziendziel.

SP w Dzięgielowie
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Ziołowy chlebek „HARMONIJKA” ciekawy dodatek do potraw z grilla

Wraz z nadejściem wiosny wie-
lu z nas rozpoczęło sezon grillowy. 
Polecam tym razem chlebek ziołowy 
jako dodatek do grillowanych kieł-
basek, szaszłyków lub innych dań 
z grilla. Jest ciekawą alternatywą dla 
zwykłego chleba. 

Składniki na ciasto:
600 g mąki pszennej
300 ml letniego mleka lub wody
60 g świeżych drożdży
łyżeczka cukru
łyżeczka soli
60 g oliwy z oliwek
(ciasta wystarczy na dwie mniejsze 
foremki lub jedną dużą)

Masło ziołowe:
ok. 120 g miękkiego masła
1 mała drobno posiekana cebula
1 ząbek drobno posiekanego czosnku
garść drobno pisekanej pietruszki lub 
czosnku niedźwiedziego
płaska łyżeczka soli

Rozpuszczamy drożdże w let-
nim mleku, dodajemy cukier i 2 łyż-
ki mąki. Odstawiamy na chwilkę, aż 
drożdże zaczną pracować. Następnie 
dodajemy do zaczynu mąkę, sól, oli-
wę i wyrabiamy ciasto. Odkładamy 

keksówki, i smarujemy równomier-
nie masłem ziołowym. Następnie 
zwijamy paski w harmonijkę i ukła-
damy na wysmarowanej tłuszczem 
blaszce. Pieczemy w temp. 190 °C ok. 
30 minut, aż się zarumieni. Chlebka 
nie trzeba kroić, wystarczy odrywać 
kawałek po kawałku. Znika bardzo 
szybko! Smacznego!

Magdalena Sikora – Poloczek

do miski i przykrywamy ściereczką. 
Następnie przygotowujemy masło 
ziołowe. Do miękkiego masła doda-
jemy wszystkie składniki i mieszamy. 
Natkę pietruszki można zastąpić np. 
bazylią lub czosnkiem niedźwiedzim, 
lub innymi ulubionymi ziołami, naj-
lepiej świeżymi. Ciasto rozwałko-
wujemy na prostokąt (grubość ok. 
1 cm) i kroimy na paski szerokości 

Świąteczny kiermasz w Kozakowicach
14 kwietnia w strażnicy OSP 

odbył się, jak co roku, tradycyjny 
kiermasz wielkanocny zorganizowa-
ny przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Kozakowic.  

Na kiermasz przybyło ok. 300 
ludzi, którzy mogli obejrzeć świątecz-

ne ozdoby i dekoracje, ale również 
zakosztować smakołyków przygoto-
wanych przez panie z KGW. Wśród 
menu królował żurek, flaczki, różne 
rodzaje pierogów, placki, golonko itp. 

Tradycyjne kołacze, ciasta, cia-
steczka, jak i domowe masło oraz 

tradycyjny wielkanocny „murzyn” 
cieszyły się ogromną popularnością. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
kiermaszu oraz przybyłym gościom.

KGW Kozakowice

Część osób, które przygotowały kiermasz
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Ze strażą bezpiecznie

2 czerwca 2019 r. na szczycie góry Cieślar w Wiśle odbędzie się Między-
narodowe spotkanie Cieślarów i tych, „co ich majóm radzi”.

W ramach pikniku rodzinnego, którego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 
12.00, odbędzie się m. in.: smażenie jajecznicy z 1 tys. jajek na ogromnej 
patelni, wpis do księgi pamiątkowej, sypanie Kopca Cieślarów, koncert kapeli 
ludowej, próba wydobycia dźwięku z trombity pasterskiej, przeciąganie liny, 
wspólne zdjęcie uczestników, specjały kuchni beskidzkiej... i wiele innych.

Organizatorom nie chodzi tylko o zwykły zjazd rodzinny, lecz przede 
wszystkim o wykorzystanie fenomenu społeczności Wisły i całego Śląska Cie-
szyńskiego jakim jest istnienie rodu Cieślarów.

Impreza ma charakter międzynarodowy. Cieślarowie żyją nie tylko w Pol-
sce i Czechach, lecz również na prawie wszystkich kontynentach. 

Szczegółowych informacji udziela Karol Cieślar, tel. + 420 603 511 294, 
k.cieslar@centrum.cz 

Do 24 maja Polskie Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Cieszynie 
prowadzi zbiórki w ramach akcji „Kilo-
metry Dobra”. 

Polega ona na organizowaniu zbió-
rek charytatywnych w instytucjach, 
fi rmach, przedszkolach, szkołach, 
parafi ach, poprzez strony internetowe 
oraz podczas imprez okolicznościo-
wych.

Zebrane pieniądze zostaną zamie-
nione na monety jednozłotowe 
i ułożone w szeregi. Tworzyć będą 
Kilometry Dobra (44 000 złotówek = 
1 kilometr).

Naszym celem jest pozyskanie 
środków na rozpoczętą już inwestycję 
– budowę ośrodka w Bażanowicach dla 
osób z wieloraką niepełnosprawno-
ścią. Ośrodek zapewni im odpowiednie 
warunki do nauki, wielokierunkowej 
terapii oraz rehabilitacji – mówią przed-
stawiciele organizacji.

Wesprzyj nas – każda ofi arowana 
złotówka przybliży osoby z niepełno-
sprawnością do zrealizowania marzeń 
o nowym ośrodku. Razem pokonamy 
więcej kilometrów – kilometrów dobra 
– dodają.

Finał akcji odbędzie się w maju na 
cieszyńskim rynku.

Więcej informacji o akcji oraz sto-
warzyszeniu, które będzie miało sie-
dzibę na terenie naszej gminy, można 
przeczytać na www.psonicieszyn.org.

10 maja w Goleszowie, pomiędzy urzędem gmi-
ny a strażnicą OSP, odbędzie się impreza „Ze strażą 
pożarną bezpiecznie”, skierowana do uczniów szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy. 

Organizatorami całego przedsięwzięcia będą 
ochotnicze straże pożarne z terenu gminy oraz Urząd 
Gminy Goleszów.

Wydarzenie będzie miało charakter sportowo
-edukacyjny. Pokazy ratownictwa, wozów i sprzę-
tu strażackiego to tylko część atrakcji, które czekać 
będą na uczestników.

Uczniowie z gminnych szkół podstawowych 
rywalizować będą w teście wiedzy, biegu z worecz-
kiem na głowie oraz sztafecie pożarniczej. Początek 
godz. 8.30. Wstęp wolny. Zapraszamy do kibicowania 
młodym adeptom pożarnictwa.

W dniach 29 czerwca - 7 lipca 2019 r. w Dziegielowie odbę-
dzie się Tydzień Ewangelizacyjny. W programie m. in.: spotka-
nia ewangelizacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, seminaria, 
wykłady i wieczorne koncerty muzyki chrześcijańskiej.

Podczas Tygodnia transmitowane będą on-line wykłady 
biblijne i spotkania ewangelizacyjne. W czasie TE dostępne 
będą także na stronie internetowej i na samej imprezie jedno-
dniówki z programem i aktualnościami. Wstęp wolny. 

Więcej informacji: www.cme.org.pl/te

Tydzień Ewangelizacyjny
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Zaproszenie na rodzinny piknik
8 czerwca w Goleszowie odbędzie się „Rodzinny piknik 
sportowy gminy Goleszów”. Od godz. 14.00 na boisku 
LKS Goleszów (ul. Sportowa) na uczestników czekać 
będą atrakcje dla dzieci i  dorosłych. Szczegóły dostęp-
ne będą w późniejszym terminie na plakatach i na www.
goleszow.pl. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Co? Gdzie? Kiedy?

Koło PTTK ŚLIMOKI z Goleszowa, www.pttk-slimoki.cba.pl 
12.05 Wycieczka górska: Strażowskie Wierchy – Strażów 

(Słowacja)
19.05 Wycieczka objazdowa „Zamki Doliny Wagu”  

(Słowacja)
26.05. Wycieczka górska „Wokół Szczawnicy”

Szczegóły: tel. 661922167 (wycieczki krajoznawcze),  
tel. 609 588 339 (wycieczki górskie)

10.05 Przegląd Dorobku Kultury TON 2019
11.05

godz. 17.00
Koncert Andrzeja Cierniewskiego

26.05
godz. 9.30

Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku Białej

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS

GOK, ul. Cieszyńska 25, Goleszów, www.goleszow.com

11.05
godz. 17.00

Spektakl słowno-muzyczny „Chaja&Edith”,  
teatr w Cieszynie 
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Wspomnienia z Indochin. Wietnam – Hanoi
W czasie pobytu w Wietnamie 

na wycieczce objazdowej jednym 
z punktów programu było zwie-
dzenie miasta i rejs po zatoce Ha 
Long. Jedziemy do Hanoi. Po drodze 
odwiedzamy dwie wioski. Pierwsza 
Bat Trang słynie z produkcji cerami-
ki, szczególnie użytkowej i gastro-
nomicznej. Na pamiątkę kupiłem 
sobie komplet ceramicznych łyżeczek 
o niespotykanym u nas kształcie. Tak 
naprawdę, Wietnamczycy tymi gru-
bymi a krótkimi łyżkami nie jedzą, 
tylko raczej pomagają sobie w nakła-
daniu jedzenia. Natomiast na pery-
feriach Hanoi odwiedzamy wioskę, 
której ludność trudni się znaną na 
cały kraj produkcją jedwabiu, a ulica 
Hang Gai w Hanoi to ulica, wzdłuż 
której znajdziemy mnóstwo wyro-
bów z tego materiału. Można też tam 
w małych herbaciarniach zakoszto-
wać, a właściwie napawać się uni-
katowym zapachem herbaty kwiatu 
lotosu. Herbata ta jest nieco droższa, 
ponieważ proces produkcji wymaga 
dużo czasu i trochę zależy od pory 
roku. Wybrane kwiaty lotosu o inten-
sywnym zapachu, rosnące na skraju 
jeziora zasypuje się wiórkami herbaty 
i szczelnie zawiązuje, przez parę dni 
wchłaniają zapach kwiatów. Najlep-
sza pora produkcji takiej herbaty to 
maj i czerwiec. 

Dojeżdżamy do hotelu w Hanoi. 
Rozpakowanie walizki, zbawcza 
kąpiel w chłodnej wodzie i wieczorem 
jedziemy do północnego Wietnamu, 
do słynnych „wodnych kukiełek”. 
Teatr ten jest rozpoznawalną wizy-
tówką Wietnamu i raczej obowiąz-
kową atrakcją dla turystów. Pomimo 
wystawiania tego specyficznego spek-
taklu cztery razy dziennie, to i tak 
bilety wstępu trzeba zarezerwować 
dużo wcześniej. Amfiteatralna sala 
główna ma pojemny balkon główny. 
Są też boczne, ale z dobrą widocz-
nością. Nie ma kurtyny, przed spek-
taklem oglądamy jeziorko, za którym 
widzimy ściankę z cienkiego bambusa 
wyglądającą, jakby jeziorko obrastało 
trzciną. Z boku tego akwenu, z prawej 
strony siedzą pięknie ubrane (w kolo-
rowych strojach) urocze Wietnamki, 
grając na strunowych instrumentach 
i śpiewając ludowe pieśni. Natomiast 

z lewej strony mężczyźni, również 
z instrumentami, grają i śpiewają. 
Wszystko bardzo oświetlane zmienia-
jącymi się kolorami.

Nagle spod wody wynurzają się 
kukiełki sporej wielkości (około pół 
metra do metra) przedstawiające 
różne sceny z życia mieszkańców. Są 
to np.: sadzenie sadzonek ryżu, orka 
pola bawołami, łowienie ryb, walka 
byków, zawody pływackie, tańczące 
dziewczyny, walka smoków ziejących 
ogniem i wiele, wiele innych. Nie 
trzeba znać języka wietnamskiego, 
aby zrozumieć sens tych kilku minu-
towych scenek. Muzyka grana na 
żywo jest tłem, wprowadza odpo-
wiednią atmosferę, dosłownie ilu-

struje akcję. Umiejętna gra kolorami 
świateł dopełnia wielki poziom i nie-
samowitość spektaklu. Po godzinie 
spoza zasłony z trzciny wychodzą, 
zanurzeni prawie po pas, aktorzy 
poruszający kukiełkami za pomocą 
drążków i sznurków pod wodą. Sam 
budynek teatru to już nie ten teatr 
z dawnych czasów, gdzie na wsiach 
powstał ten rodzaj sztuki wizualnej. 
Obecnie to nowoczesny budynek, 
klimatyzowana sala, lotnicze siedze-
nia, nowoczesność, ale też turyści 
bardziej wymagający. Po powrocie do 
hotelu zasypiamy, a sny są kolorowe 
wśród bajkowych scenerii.

  Albin Klimczak 
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Siena – widok na katedrę

Siena – to żelazny punkt zwiedza-
nia regionu. Aby poznać Sienę i poczuć 
jej specyficzny klimat, trzeba się tu 
zatrzymać przynajmniej na dwa dni, 
ale nawet ci, którzy zobaczą ją przelot-
nie, nie pozostaną obojętni na jej urze-
kające piękno. Najwspanialszy rynek 
we Włoszech, olśniewająca pasiasta 
katedra to dwa bieguny centro storico, 
na które uwagę zwracają turyści. 

Siena jest jednym z najpięk-
niejszych średniowiecznych miast 
Toskanii. Zabytkowe centrum zostało 
w 1995 roku wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa kulturalnego 
UNESCO. Historycznie Siena była 
etruskim osiedlem i małym mia-
steczkiem w okresie antycznym. 
Miasto liczy około 54 tys. miesz-
kańców. Według legendy, założyli 
je synowie Remusa - Senio i Aschio, 
którzy uciekając przed swym stryjem 

Romulusem, schronili się na wzgó-
rzu, zakładając zamek Senio. 

Historia przedstawia Sienę jako 
dawne osiedle etruskie. Już w V wie-
ku miasto stało się siedzibą biskupa. 
Dogodne położenie miasta przy szlaku 
handlowym oraz przemysł włókien-
niczy stały się podstawą przyszłego 
bogactwa mieszczan oraz arystokracji 
longobardzkiej i frankońskiej. W XII 
i XIII wieku Siena zaliczała się do naj-
bogatszych miast Europy. Do dzi-
siejszego dnia istnieje w Sienie 
najstarszy europejski bank Monte 
Paschi di Siena. Miejscowi bankie-
rzy udzielali pożyczek prawie całej 
ówczesnej Europie, a do największych 
rodów finansowych należeli: Buonsi-
gnori, którzy założyli spółkę Grande 
Tavola, Piccolomini, Salimbeni. Na 
przełomie XIII i XIV wieku powstała 
ważna szkoła malarska, zwana sieneń-
ską. To jeden ze starszych uniwersyte-
tów na świecie, założony w 1240 r. Ze 
Sieny pochodził Jacopo della Quercia, 
a żyła i działała tam święta Katarzyna. 
Podczas jednej z epidemii, jaka dotar-
ła do miasta w 1348 roku, ponad 60 
tys. mieszkańców zmarło. Siena liczyła 
wtedy około 100 000 mieszkańców. 
W roku 1473 miasto zostało podbi-
te przez Lorenza de Medici z Floren-
cji i przyłączone zostało do Wielkiej 
Republiki Florenckiej. Pozostało w cie-
niu Florencji do dzisiejszego dnia. Nie 
dotyczy to jednak licznych zabytków, 
dla których co roku do miasta przy-
bywa około 5 mln turystów. W Sienie 
zachowana została w pełni antyczna 
struktura miasta. Wędrując uliczkami 
miasta, nawet w porze największych 

upałów czuje się, jak gdyby ktoś włą-
czył klimatyzację.

Do najwspanialszych zabytków 
należy katedra z XII wieku (Duomo), 
której główna fasada została ukoń-
czona w 1380 roku przez Michała 
Anioła i należy do najpiękniejszych na 
świecie. Wykonana została z białego 
marmuru carraryjskiego, z dodatkiem 
czerwonego i zielonego marmuru. 
W skład kompleksu wchodzą bapty-
sterium i kampanila, we wnętrzu któ-
rej znajduje się oktagonalna ambona 
autorstwa Nicola Pisano  oraz pła-
skorzeźby. Wykonali je: Donatello, 
Ghiberti, Jacopo della Quercia i inni 
XV-wieczni rzeźbiarze. Ważne, że 
w Italii, przy wejściu do wszystkich 
katedr obowiązuje nakrycie głowy 
dla kobiet.

Z innych zabytków należy wymie-
nic: Kościół ŚŚ. Dominika i Katarzy-
ny, Dom Sanktuarium Św. Katarzyny, 
Kościół Św. Franciszka, główny rynek 
- Piazza del Campo z Palazzo Pubblico 
i Torre del Mangia – ratusz o wysokości 
102 m, wzorowany na ratuszu z Are-
zzo, co miało pokazać prestiż władz 
miasta. Dwa razy do roku, na rynku 
w Sienie, odbywają się wyścigi kon-
ne. To Palio di Siena, który jest jedną 
z ważniejszych atrakcji turystycznych 
miasta – 2 lipca Palio di Provenzano, 
na cześć Matki Boskiej z Provenzano 
oraz 16 sierpnia Palio dell’Assunta na 
cześć Matki Boskiej Wniebowziętej, 
który jest kulminacyjnym momentem 
święta Dzielnic – contrade (a jest ich 
17). Historia Palio sięga średniowie-
cza, dlatego jeźdźcy noszą stroje z XV 
wieku i jeżdżą na oklep. 

Zenon Sobczyk
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Arkadiusz i Beata Śliwkowie

BEATA ŚLIWKA
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda 
z bieganiem?

Bieganie zaczęło się w szkole 
podstawowej. Kiedyś jako 4-klasistka 
zostałam wytypowana  do szkolnego 
SKS-u, gdzie pod okiem pierwsze-
go trenera Adama Żwaka zaczęłam 
przygodę z bieganiem. Daleko było 
do profesji, prawdziwej pasji lub wie-
dzy, co z czym, dlaczego tak, dlaczego 
tyle...jedno, co pozostało, to praca 
rąk, oddech, stopy. Po tym okresie 
był czas na bunt, nową szkołę…gdzie 
tam do biegania... Potem był mąż, 
rodzina...

Przełomowym momentem był 
udział jako wolontariusz na Beskidz-
kiej 160 Na Raty, gdzie zechciałam być 
w gronie tych wariatów biegowych. 
I tak już 5 rok  biegam, dodatkowo 
kijkjuję:), choć nigdy nie lubiłam, 
jednak kontuzja stopy pozwoliła tyko 
chodzić, stąd druga dyscyplina.

Czy odnotowałaś już jakie sukcesy?
Małymi krokami nadchodzą. 

Cieszy każdy start, każdy medal na 
ścianie, grono świetnych otwartych 
ludzi..., choć ..osobiście zajęte gdzieś 
2. miejsce jest sukcesem – wejściem 
do bram niebios. 

Jednak takim osobistym sukce-
sem, który cenię nad wszystkie, jest 
fakt, że po roku dołączył do mnie mój 
mąż, zwykły kanapowiec, przeciwnik, 
często mówiący kąśliwe uwagi, a dziś 
wzajemny motywator, ochotnik do 
towarzystwa, często osobiste wspar-
cie. I tak biegamy razem w różnych 
terenach. Szukamy miejsc i ludzi, 
z którymi można umówić się na tre-
ning, wyjście w góry, pogaduchy..., 
bo przecież najlepszy reset, odstreso-
wanie, zrzucenie złych emocji… jest 
wtedy, kiedy zmęczysz się fizycznie, 
by odpocząć  psychicznie…

Czy bieganie pomaga w normal-
nym życiu i czy macie jakieś plany 
na przyszłość?

Odkąd biegamy, mniej choruje-
my, inaczej jemy, a przede wszystkim 
dużo pijemy wody. 

Jak mawia moja rewelacyjna 
fizjoterapeutka, osobisty spowied-
nik moich bolączek, ratunek kontuzji 

Danuta Tadel:  „biegajcie z rozumem 
nawet do 100 lat, najważniejsze, by 
się z tego cieszyć, umieć wyciągnąć 
jak najwięcej pozytywów”.

ŁUKASZ SMOLIK
Od kiedy biegasz?

W 2010 roku zaczęła się moja 
przygoda z tym sportem. Początko-
wo biegałem 2-3 razy w tygodniu, ale 
w 2015 roku postanowiłem, że będę 
biegał więcej. 

Czy masz jakieś ulubione dystanse, 
które pokonujesz?

Staram się skupiać na górskich 
biegach długich oraz ultra. Moje naj-
lepsze wyniki do tej pory:
-  Bieg 7 Dolin 64 km (Festiwal Bie-

gowy w Krynicy) 2017 - 3. miejsce 
w kat. wiekowej,

-  Beskidzka 160 na Raty - Piekło 
Czantorii (Maraton – 42 km) 2016 
- 3. miejsce OPEN,

-  Bieg Dookoła Doliny Wisły 2017 
(66 km) - 5. miejsce OPEN,

-  Bieg Dookoła Doliny Wisły 2018 
(66 km) - 5. miejsce OPEN.

Arkadiusz i Beata Śliwkowie oraz Łukasz Smolik

Oprócz górskich biegów można 
mnie czasami spotkać na cieszyńskim 
Parkrunie, gdzie wspólnie ze znajo-
mymi biegamy po obu stronach Olzy, 
reprezentując grupę „Olza Cieszyn”.




