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Za nami tradycyjne Dożynki oraz Dni Gminy Goleszów! 
Za nami tradycyjne Dożynki 

oraz Dni Gminy Goleszów! W przed-
ostatni weekend sierpnia miesz-
kańcy gminy Goleszów świętowali 
zakończenie kolejnego sezonu pra-
cy na roli, a także Dni Gminy Gole-
szów. W tym organizatorzy dołożyli 
wszelkich starań, by uroczystość ta 
była możliwie wiernym oddaniem 
tradycji i obrzędu dożynkowego, 
które są nierozłącznym elementem 
towarzyszącym zakończeniu żniw 
oraz prac polowych. 

Tegoroczne święto plonów 
zaczęło się od przemarszu korowo-
du ulicami Goleszowa, w którym 
udział wzięły wszystkie sołectwa 
gminy Goleszów na czele z Gazdami 
Krystianem Kamieniorzem i Kariną 
Chwastek-Kamieniorz z Godziszowa. 
Po korowodzie nastąpiła inaugura-
cja obrzędu dożynkowego, podczas 
którego przyszedł czas na podzięko-
wanie rolnikom za kolejny rok pracy 
na roli. 

– Za nami kolejny udany, choć 
niezwykle trudny sezon uprawy 
roli. Zmienne warunki atmosferycz-
ne wielokrotnie krzyżowały nasze 
plany, pomniejszając nasze plony, 
które dla nas i dla naszych rodzin 
stanowią podstawowe źródło utrzy-
mania. Ze swojej strony dołożyliśmy 
jednak wszelkich możliwych starań, 
by tegoroczne święto było okazją do 
radości, poświęcając każdą możliwą 
chwilę uprawie ziemi, którą wielu 
z nas uprawia z pokolenia na pokole-
nie. Cieszy mnie liczny udział miesz-
kańców naszej gminy w dzisiejszych 
dożynkach, co potwierdza, iż trady-
cje rolnicze w Goleszowie są żywe, 
a szacunek dla rolników i wykonywa-
nej przez nich pracy nie słabnie. Dziś 

możemy cieszyć się z tego, iż w zdro-
wiu udało się nam dotrwać do koń-
ca żniw. Świętujmy więc wspólnie 
i dzielmy się radością. Wymieniaj-
my się poglądami i okazujmy sobie 
szacunek, bo każdy z nas poświęcił 
kolejny rok swego życia uprawie zie-
mi, która dzięki naszym staraniom 
obrodziła w pokarm, który spożywać 
będziemy przez kolejny rok – mówił 
w trakcie obrzędu dożynkowego 
Krystian Kamieniorz. 

Obrzęd dożynkowy poprowadzi-
ła Lidia Lankocz, która nie omiesz-
kała wprowadzić do swojej narracji 
wielu elementów gwarowych, co 
miało na celu podkreślić przywiąza-
nie do tradycji. W trakcie ceremonii 
otwarcia wiersz dożynkowy odczy-
tał także Paweł Piotr Małysz, który 
w starannie przygotowanym wystą-
pieniu streścił najważniejsze punkty 
gminnych dożynek oraz Dni Gminy 
Goleszów: „Jak co roku o tej porze – 
każdy z rolnikami spotkać się może, 
gmina z GOKiem Dni Goleszowa 
organizują – rolnicy na nich dożynki 
świętują. Zboża w tym roku nawet 
dobrze posypały – chociaż warun-
ków zbytnio na to nie miały. Gaz-
dów z Godziszowa wybrali – Karina 
i Krystian Kamieniorz nimi zostali. 
Sobota to czas na korowód i obrzę-
dy dożynkowe – którym towarzyszą 
pieśni, tańce i zwyczaje ludowe. 
Dęta z Goleszowa będzie przygry-
wała – komisja za piękne ogrody 
– nagrody wręczała. Godziszów na 

stoisku ma zawsze coś ze słodkości 
– gazdowie miodónką poczęstują 
gości. Klaudia i Kasia Chwołki do nas 
zawitają – gwiazdy wieczoru Ślą-
skie Przeboje zaśpiewają. Sołectwa 
zaserwują mocne trunki i smacz-
ne potrawy – „Dynakord” dwa dni 
zagra do tanecznej zabawy. W nie-
dzielę na poprawinach się spotkamy 
– koncertu dętej z Puńcowa wysłu-
chamy. Młodzi akrobaci z Wędryni 
się zaprezentują – potem wszyscy 
uwagę na Kapelę „Wisła” skierują 
Pawła Gołeckiego na występ zapro-
sili – gwiazdą wieczoru ogłosili. Trze-
ba doceniać ciężką pracę rolnika 
polskiego – bo nasze życie w dużej 
mierze zależy od niego. 

Przybyłych gości oraz miesz-
kańców gminy Goleszów przywitała 
także wójt gminy Goleszów Sylwia 
Cieślar, która w swym przemówie-
niu zwracała uwagę na to, jak ważni 
są rolnicy, którzy swoją ciężką pracą 
podtrzymują wielowiekowe tradycje 
naszej gminy. 

– W dniu Święta Plonów z wdzięcz-
nością i uznaniem chylę czoło przed 
wszystkimi gospodarzami, którzy 
swoją ciężką pracą podtrzymują wie-
lowiekowe, rolnicze tradycje naszej 
gminy. Jako córka rolników wiem, 
jak ciężka jest praca na roli. Symbo-
lem rolniczego trudu są spracowane 
dłonie, a efektem pracy rolników 
nasze pełne stoły. Owoce pracy na 
gospodarstwie uzależnione są od 
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wielu czynników: przyrodniczych, kli-
matycznych, a także sytuacji gospo-
darczej naszego kraju. Każdy rok jest 
inny, pełen wyzwań i nieoczkiwa-
nych sytuacji. Plony nie zawsze są 
takie, jakich oczekiwaliście. A mimo 
to… Wy z miłości do ziemi, pełni pasji 
i zaangażowania, ciężko pracujecie. 
Pokazujecie nam, że upór, determi-
nacja i absolutne poświęcenie temu, 
co się robi, nie tylko przynosi efek-
ty, ale ma głęboki sens. Wyrażam 
szacunek dla wszystkich rolników. 
Zależy mi na tym, aby nasza gmina 
zawsze była dla Was, Drodzy Rol-
nicy, idealnym miejscem do życia 
i pracy. Nie sposób sobie bowiem 
wyobrazić naszej małej ojczyzny bez 
Was. Nie tylko tworzycie od wieków 
społeczny krajobraz naszej gminy, 
ale dostarczacie zdrowe pokarmy na 
nasze stoły – mówiła w swym prze-
mówieniu Sylwia Cieślar, życząc rol-
nikom z gminy Goleszów, by ziemia, 
którą obdarzają szacunkiem i której 
poświęcają tyle czasu i pracy, zawsze 
odwdzięczała się bogatymi plonami.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy 
połączony był z występem Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Goleszów”, który 
publiczności zaprezentował występ 
w dwóch niezwykle ciekawych odsło-
nach, a mianowicie „po cieszyńsku” 
oraz „po beskidzku”. Następnie na 
scenie zaprezentowała się Orkiestra 
Dęta „Goleszów Band” pod batutą 
kapelmistrza Michała Szarca. Pierw-
szego dnia dożynek oraz dni gminy 
wręczone zostały także nagrody 

w gminnym konkursie ogrodniczym, 
po którym przyszedł czas na gościn-
ny występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej. Sobotnią gwiaz-
dą były Kasia i Claudia Chwołki, któ-
re po śląsku zaprosiły wszystkich 
mieszkańców Goleszowa do tanecz-
nej zabawy przy swojej muzyce. 
Z kolei zabawę do późnych godzin 
poprowadził zespół Dynacord. 

Drugi dzień Dożynek Gminnych 
– Dni Gminy Goleszów rozpoczął się 
od koncertu Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Puńcowa 
pod batutą kapelmistrza Francisz-
ka Widnica. Po nim w programie 
imprezy zaplanowano występ Gim-
nastów. Niestety, z powodu nawałni-
cy, występ zespołu akrobatycznego 
z Wędryni – partnerskiej gminy nie 
mógł odbyć się w pełnej formie. 

Warunki pogodowe sprawiły także, 
iż z lekkim opóźnieniem swój kon-
cert rozpoczęła Kapela „Wisła”, po 
której wystąpiła gwiazda niedziel-
nego wieczoru, czyli Paweł Gołecki. 
Podobnie jak pierwszego dnia, po 
głównym koncercie przyszedł czas 
na zabawę taneczną, którą popro-
wadził zespół Dynacord. 

W trakcie dwudniowego świę-
ta gminy Goleszów organizatorzy 
przygotowali także wiele atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy, na których czekały liczne 
darmowe atrakcje, w tym pełen 
niespodzianek plac zabaw. Zaba-
wy dożynkowej nie były w stanie 
pokrzyżować nawet zmienne warun-
ki pogodowe. 

– Cieszę się ogromnie, iż w tego-
roczne Dożynki Gminne oraz Dni 
Gminy Goleszów udało się wpisać 
w kalendarz wydarzeń będący trzo-
nem unijnego, czesko-polskiego pro-
jektu „Kultura bez granic/hranic”, co 
umożliwiło nam zakup m.in. wiel-
kiego namiotu, który pierwszego 
dnia umożliwił mieszkańcom naszej 
gminy znalezienie wytchnienia przed 
wysokimi temperaturami, a drugie-
go dnia dał możliwość schronienia 
przez nawałnicą, która przeszła 
przez naszą gminę – wyjaśnia Sylwia 
Cieślar, wójt gminy Goleszów. 

Organizatorzy Gminnych Doży-
nek oraz Dni Gminy Goleszów 
dziękują wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację dwudnio-
wego święta naszej gminy, a także 

Za nami tradycyjne Dożynki oraz Dni Gminy Goleszów! 
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Za nami tradycyjne Dożynki oraz Dni Gminy Goleszów! 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła… 

mieszkańcom, którzy wzięli czynny udział w atrakcjach 
przygotowanych z myślą o nich. Słowa podziękowania 
skierowane są do uczestników korowodu dożynkowego, 
a także do sponsorów, wśród których w tym roku znaleź-
li się: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Zakład Usługowo 
Handlowy Piotr Cieślar z Bażanowic, GKForge Goleszów, 
RSS Cieszyn, Tros-Eko Sp. z o.o. Zakład Oczyszczania Mia-
sta, RKS Goleszów, Ustronianka Sp z o.o., Kwiaciarnia 
Orchidea Grażyna Bojda Goleszów, Fameks Goleszów, 
Ludwig Czekolada Sp z o.o. Skoczów, Warzywa i owoce 
Marek Kępka – Goleszów. 

Dożynki gminne oraz Dni Gminy Goleszów wpisa-
ły się w transgraniczną współpracę Gminy Goleszów 
i Gminy Wędrynia, które poszerzają wspólną ofertę 
kulturalną w ramach projektu „Kultura bez granic/hra-
nic”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšín-
ské Slezsko i budżetu państwa

Redakcja

W ubiegłym roku powstała 
Strażacka Orkiestra OSP Puńców. 
12 maja 2018 r. po raz pierwszy 
wystąpiła przed mieszkańcami Puń-
cowa. Okoliczność była znamieni-
ta – 100-lecie konsekracji kościoła 
parafialnego pw. Św. Jerzego.

Zamysł utworzenia orkiestry 
powstał w głowach kilku osób 
z naszej wsi. Tego ludziom brako-
wało, tzn. muzyki orkiestry dętej. 
Prezes OSP Puńców, Ryszard Florczy-
kiewicz, bardzo szybko zaakcepto-
wał pomysł muzyków i postanowił, 
po uzgodnieniu z Zarządem, utwo-
rzyć orkiestrę dętą. 

Nie było problemów z naborem. 
Ludzi kochających muzykę znala-
zło się sporo, brakowało tylko oso-
by, która by poprowadziła zespół 
i zadbała o dobór repertuaru. Pan 
Prezes wraz z muzykami zwrócił się 
do znanego z prowadzenia orkiestr 
dętych – Franciszka Widnica. Wyraził 
on zgodę i tak oto powstała Strażacka 
Orkiestra Dęta OSP Puńców.

Pięknie prezentowała się na uro-
czystości stulecia konsekracji Kościo-
ła, a później we wrześniu 2018 r. na 
uroczystości 500-lecia istnienia puń-
cowskiej Parafii. O to, aby się pięknie 
prezentowała, zadbał prezes miej-

scowej straży, wyposażając ją w galo-
wy strój strażacki. 

Od chwili powstania orkiestra 
towarzyszy strażakom podczas ich 
różnych uroczystości, ale nie tylko. 
Tradycją stały się spotkania inte-
gracyjne orkiestry, dzięki którym 
mieszkańcy wsi nawiązują kontakt 
z orkiestrą. Spotkaniom tym towa-
rzyszy muzyka i dobre jedzenie oraz 
wspólne rozmowy, dzięki którym 
powstają pomysły dalszych kon-
certów dla Puńcowa oraz Gminy. 
24 sierpnia 2019 r. orkiestra swoim 
koncertem uświetniła Dożynki gmin-
ne – Dni Gminy Goleszów.             UP

Fo
t. 

Je
rz

y 
Br

ol



Panorama Goleszowska  lipiec/sierpień 2019 5

Inwestycje w Gminie Goleszów
W poniedziałek, 12 sierpnia w Urzędzie Marszał-

kowskim w Katowicach podpisana została umowa na 
dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych – ul. Stromej w Kisielowie. Umowę 
o wartości ponad 52 tys. zł podpisała Wójt Gminy Gole-
szów Sylwia Cieślar.

– Wniosek dotyczący realizacji kolejnej inwestycji 
w gminie Goleszów przygotowany i złożony został wraz 
z początkiem roku w ramach programu obejmującego 
dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w województwie śląskim – 
mówi wójt Sylwia Cieślar. 

Zakres prac obejmować będzie m.in. wzmocnienie 
istniejącej podbudowy oraz wykonanie nakładki asfalto-
wej na odcinku 400 m. Obecnie trwa procedura prze-
targowa. Zakończenie robót budowlanych zaplanowane 

zostało na październik br.                                      Redakcja

Inwestycja na ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi 
dobiega końca. Wykonawca robót do tej pory wybudo-
wał kanalizację deszczową w tej ulicy, przebudował kon-
strukcję jezdni, utwardził pobocza kostką brukową oraz 
ułożył nową nawierzchnię asfaltową. Do zakończenia 
robót pozostały jeszcze m. in. prace porządkowe, odna-
wianie wjazdów do posesji. Przypomnijmy, że na realiza-
cję inwestycji nasza gmina pozyskała środki zewnętrzne 
z EFRROW, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

TL

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją dróg 
gminnych w Cisownicy. Ekipy drogowe pojawiły się na 
ul. Pawła Łyżbickiego oraz ul. Jana Ożany. Wśród prac 
przewidzianych projektem modernizacji znajduje się 
wykonanie odwodnień, utwardzenie poboczy i ułożenie 
nowej warstwy asfaltu. 

– Modernizacja ul. Pawła Łyżbickiego oraz ul. Jana 
Ożany w Cisownicy to kolejna inwestycja drogowa, która 
w ostatnim czasie realizowana jest w gminie Goleszów. 

Zdaję sobie sprawę, iż mimo naszych starań nadal wie-
le podobnych dróg czeka na remont. Stale pracujemy 
nad pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania, 
które umożliwią przyspieszenie czasu oczekiwania na 
ich remont. W oczekiwaniu na kolejne konkursy i granty 
przygotowujemy kolejne projekty remontów i moderni-
zacji, które są pierwszym krokiem do rozpoczęcia starań 
o zewnętrzne środki – komentuje Sylwia Cieślar – wójt 
naszej gminy.                                                            Redakcja

ul. Stroma

ul. Osiedlowa

ul. Pawła Łyżbickiego ul. Jana Ożany
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Inwestycje w Gminie Goleszów
13 sierpnia w Istebnej odbyło 

się podpisanie umów w ramach 
konkursu „Inicjatywa Sołecka”. 
Pomoc finansowa, w formie dotacji, 
pochodząca z budżetu województwa 
śląskiego trafi m.in. do naszej gminy.

Gmina Goleszów otrzymała 
dofinansowanie na realizację dwóch 
projektów: „Budowa placu zabaw 
w Kisielowie” oraz „Cztery pory 
roku z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Godziszowie”. Ich łączna wartość 
to blisko 25 tys. zł!

W imieniu naszej gminy umo-
wy podpisała wójt Sylwia Cieślar. 
W uroczystości udział wzięli również 
skarbnik goleszowskiej gminy Barba-

ra Madzia oraz sołtysi Godziszowa 
i Kisielowa – Beata Jaworek i Karol 
Szostok. W najbliższym czasie roz-
pocznie się rzeczowa realizacja obu 

projektów, których zakończenie ma 
nastąpić do końca bieżącego roku.

Redakcja

Na przełomie lipca i sierpnia 
trwały prace związane z remon-
tem dachu na budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bażanowicach. 
Podczas opadów deszczu woda 
przedostawała się przez stare pokry-
cie dachowe do wnętrza obiektu, 
powodując jego niszczenie (m. in. 
zawilgocenie, zacieki na ścianach 
i suficie).

Pokrycie dachu papą termozgrze-
walną oraz montaż obróbek ognio-
muru i okapowych z blachy to główne 
prace, które zostały wykonane. 

TL

Trwają prace związane z moder-
nizacją ul. Zamkowej w Dzięgie-
lowie, na odcinku od Zamku do 
skrzyżowania z ul. Targoniny. Przy-
pomnijmy, że wartość zadania wyno-

si ok. 3,34 mln zł, z czego ok. 1,64 
mln zł stanowić będzie dofinanso-
wanie w ramach rządowego progra-
mu Fundusz Dróg Samorządowych, 
a pozostałe nakłady sfinansowane 

zostaną z budżetu powiatu i Gminy 
Goleszów. Zakończenie robót zapla-
nowano na koniec bieżącego roku.
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W 1969 roku Szkołę Podstawową w Goleszowie 
ukończyło 81 uczniów z trzech ósmych klas. Po pięć-
dziesięciu latach postanowili spotkać się i wspólnie 
uczcić ten jubileusz. 

Dnia 22 czerwca br. na godzinę 16.00 przybyli do 
szkoły na lekcję wychowawczą. Obecność sprawdziła i na 
tę okoliczność przepytała Pani Teresa Wantulok, emery-
towana dziś nauczycielka, która w tych klasach niegdyś 
uczyła kilku przedmiotów. Lekcję hospitowała obecna 
Pani Dyrektor Szkoły – Dorota Wisełka. Obu Paniom 
serdecznie dziękowano. Specjalnie na tę okazję została 
przygotowana prezentacja multimedialna, która przy-
pomniała czasy szkolne i rocznicowe spotkania, a było 
ich 10. Oprócz pamiątkowych zdjęć każdemu spotkaniu 
towarzyszył okolicznościowy wiersz napisany przez Paw-
ła Małysza. 

Część nieoficjalna odbyła się w restauracji „Corient” 
(dawny budynek OZR), gdzie przy dobrym poczęstunku 
długo wspominano szkolne czasy, dzielono się własnymi 
przeżyciami i licznymi fotografiami uwieczniano spotka-
nie. Serdeczne podziękowania dla Organizatorów jubile-
uszowego spotkania.

Obecnych było 39 osób reprezentujących klasy VIII 
A, B i C. W minionym czasie na zawsze odeszło 14 osób. 
Są to z klasy VIIIA: Adam Liboska, Paweł Michalik, Łucja 
Adamek, Janina Herda (Bacza), Anna Łatanik (Bujok), 
Marta Gal (Jaworski), Anna Cichy (Kral); z klasy VIIIB: 
Eugeniusz Ćwiękała, Henryk Niedoba; z klasy VIIIC: Zofia 
Klajsek (Śliwka), Wanda Malinowska (Wojnar), Tadeusz 
Bujok, Karol Markuzel, Jan Troszok. 

Na pamiątkowym zdjęciu od lewej strony uwiecznili 
się: Jadwiga Badura (Małysz), Zbigniew Wacławik, Janusz 
Sikora, Jerzy Sosna, Kazimierz Lach, Józef Cieślar, Hen-
ryk Cieślar, Henryk Gluza, Jan Mroziński, Jadwiga Kohut 
(Duda), Bogusław Gibiec, naucz. Teresa Wantulok, Rena-
ta Burawa, Andrzej Sikora, Wiesław Lisowski, Krystyna 
Sikora (Gaś), Renata Puszkie-
wicz (Hojdysz), Anna Madzia 
(Kobiela), Halina Klimas 
(Tomica), Irena Bałys (Ułasie-
wicz), Maria Herzyk (Micha-
lik), Emilia Lewandowska 
(Szturc), Gustaw Makula, 
Danuta Szpak, Jerzy Siko-
ra, Anna Wierzbicka (Kura), 
Irena Ihas (Frosztęga), Anna 
Gajdzica (Gałuszka), Irena 
Kluz (Chraścina), Jerzy Balcar, 
Halina Rudzki (Raszyk), Lidia 
Bujok, Jan Hanzlik, Wiesława 
Czendlik (Gaś), Janina Matros 
(Cienciała), Emilia Mitręga 
(Górniak), Jan Raszyk, Lidia 
Lach (Bujok), Halina Broda 
(Cieślar) i Paweł Małysz.

PM

Wspomnienie lat szkolnych

Jubileuszowe spotkanie

Po 50 latach znów się spotykamy,
Chociaż inaczej już wyglądamy.

Choć nam włosy posiwiały,
Głowy trochę wyłysiały,

Roków dużo więcej mamy,
Chętnie dziś się spotykamy.

Dobrze czasem z codzienności
Zrobić odskok ku młodości,
Powspominać, jak to było,
Gdy do szkoły się chodziło.

W szkole czasem różnie bywało,
Nieraz „pałę” się dostało,

Jedni lektur nie czytali,
Inni na lekcjach przeszkadzali.

Belfrzy klasówkami nas stresowali,
Do kąta postawili, za drzwi wyrzucali.

Teraz, gdy po latach się spotykamy,
Lata spędzone w szkole inaczej odbieramy.

Niech to dzisiejsze nasze spotkanie
Na długo każdemu w pamięci zostanie.

A jak za sobą znów zatęsknimy,
To sobie spotkanie następne zrobimy.
Nam Pana Boga prosić by wypadało,

Żeby zdrowie nadal dopisywało.

Goleszów, dnia 22 czerwca 2019 r. 
Paweł Piotr Małysz 
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„Dzień Miodu” w pszczelim miasteczku

Pierwsza Sztajfa za nami

27 lipca bieżącego roku w Pszczelim Miasteczku 
w Dzięgielowie zorganizowano popularny wśród miło-
śników słodkiego przysmaku „Dzień Miodu”. Tradycyj-
na impreza organizowana jest przez Koło Pszczelarzy 
w Dzięgielowie i przyciąga sympatyków pszczelarstwa 
z powiatu cieszyńskiego, województwa śląskiego oraz 
Czech i Słowacji. Uroczystość prowadził Prezes Dzięgie-
lowskiego Koła Pszczelarzy Stanisław Procner. Po krót-
kim wspomnieniu założyciela tego urokliwego miejsca, 
śp. Jana Gajdacza, przeprowadzono prelekcję na temat 
życia i pracy pszczół.

Na niezwykłym święcie obecni byli przedstawicie-
le kół pszczelarskich regionu, wielu miłośników miodu, 
a także Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar. Spotkanie 
było również okazją do przekazania wyrazów wdzięczno-
ści dla wszystkich wspierających działalność dzięgielow-
skiego koła. Za pomoc i udzielenie dofinansowania na 
realizację zadania publicznego pn. „Ratujmy pszczoły dla 
korzyści wynikających z ich obecności w środowisku”, 
dzięki któremu prowadzono zajęcia w szkołach z terenu 
gminy, podziękowania odebrała wójt Sylwia Cieślar.

Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci, 
cieszył się przygotowany na potrzeby prelekcji fragment 
ula, w którym można było zobaczyć te pracowite i poży-
teczne owady.

Na imprezie była obecna również przedstawicielka 
Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej z Cieszyna Sławo-
mira Godek. Należy dodać, że koło pszczelarskie z Dzię-
gielowa aktualnie realizuje projekt w ramach programu 

„Działaj lokalnie”, dzięki któremu pszczelarze będą roz-
wijać dalszą działalność edukacyjną i prowadzić kolejne 
prelekcje szerzące postawy proekologiczne. W związku 
z tym działaniem dzieci mogły skorzystać ze stoiska ani-
macyjnego (dofinansowanego w ramach tego projektu), 
które przygotowało cieszyńskie stowarzyszenie pod nad-
zorem Prezes Sławomiry Godek.

Podczas imprezy dla uczestników na stoiskach cze-
kały napoje, jedzenie przygotowane na miejscu, jak 
również produkty pszczelarskie, np. miody, propolis czy 
pyłki pszczele. Uczestnicy wydarzenia mogli zatem zaleźć 
coś dla ducha i ciała, a także dowiedzieć się o znaczeniu 
pszczół w naszym środowisku.

Redakcja

W sobotę, 20 lipca odbyła się pierwsza edycja Sztajfy. Jazda 
indywidualna na czas przyciągnęła do naszej gminy zawodni-
ków m. in. z Katowic, Bielska-Białej, Wisły, Wodzisławia Śląskie-
go i Radomska. Całe wydarzenie odbyło się pod patronatem 
Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar. 

Uczestnicy zmierzyli się z dystansem 7,8 km. Start miał miej-
sce w Zamku rycerskim w Dzięgielowie, a meta znajdowała się 
w Cisownicy, na Budzinie. 

Pogoda dopisała, a trasa była bardzo fajna. Meta usytuowa-
na została w wyjątkowym, widokowym miejscu. Do zobaczenia 
za rok – mówi z uśmiechem jeden z kolarzy szosowych. 

W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Patrycjusz Urba-
nek (00:17:12,62), drugie Piotr Kukla (00:17:44,12), a trzecie 
Dariusz Pelka (00:19:34,37). W kategorii kobiet wystartowała tyl-
ko jedna zawodniczka – Aleksandra Urbanek (00:23:01,28). 

Zawody odbyły się dzięki wsparciu i pomocy: Gminy Gole-
szów, Zamku rycerskiego w Dzięgielowie, OSP Dzięgielów, OSP 
Cisownica, wolontariuszy, Jerzego Franka i jego pracowników 
oraz firmy Daveo. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pro-
Vitae i firma Geckon. Więcej zdjęć na www.goleszow.pl.

T. Lenkiewicz
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Sukces Ilony Sztwiertni

Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie

16 lipca w Ostrawie zakończyły się Mistrzostwa 
Europy Juniorów i Kadetów w Tenisie Stołowym. 
W rywalizacji sportowej wzięła udział Ilona Sztwiertnia 
z Lesznej Górnej. O ile w singlu i mikście nasza zawod-
niczka nie zdobyła miejsc medalowych, to w grze 
podwójnej, z Anną Wróbel z Gdańska, wywalczyła 
brązowy medal. W drodze na podium nasze kadetki 
pokonały tenisistki ze Słowacji, Portugalii, Czech i Hisz-
panii. Co warte podkreślenia, mieszkanka naszej gmi-
ny zdobyła jeszcze 5. miejsce w turnieju drużynowym. 
Czternastoletnia zawodniczka karierę sportową rozpo-
czynała w LKS „Lesznianka” w Lesznej Górnej, a obec-
nie broni barw KS „Bronowianka” Kraków.

W imieniu Gminy Goleszów gratulacje Ilonie i jej 
rodzicom złożyła wójt Sylwia Cieślar, która jednocze-
śnie podziękowała tenisistce stołowej za promowanie 
naszej gminy i życzyła kolejnych sukcesów.                 TL

24 czerwca w Starostwie 
Powiatowym w Cieszynie odby-
ło się uroczyste wręczenie umów 
organizacjom pozarządowym i gru-
pom nieformalnym, które otrzy-
mały środki pieniężne w lokalnym 
konkursie grantowym „Działaj 
Lokalnie 2019”. 

Przedsięwzięcie było skiero-
wane do organizacji działających 
na terenie gmin Chybie, Goleszów, 
Hażlach, Istebna, Skoczów, Ustroń, 
Wisła. Dofinansowanie otrzyma-
ło 13 stowarzyszeń na łączną sumę 
55 500 zł.

Z terenu naszej gminy w szko-
leniu i konsultacjach uczestniczy-
ło kilka organizacji. Do konkursu 
przystąpiły tylko dwie: Stowarzy-
szenie Miłośników Dzięgielowa 
i Koło Pszczelarzy w Dzięgielowie. 
Obie otrzymały dofinansowanie. 
Umowy odebrali skarbnicy tych 
organizacji Bogusława Skark i Fran-
ciszek Byrtek. 

Przeprowadzenie szkoleń i przy-
znanie dotacji było możliwe dzięki 
zaangażowaniu Gminy Goleszów 
i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Mło-
dzieży Twórczej. Serdecznie dzię-
kujemy wójt Sylwii Cieślar oraz 
prezes Sławomirze Godek za okaza-
ną pomoc – mówią przedstawiciele 
obu organizacji.

Stowarzyszenie Miłośników 
Dzięgielowa będzie realizowało 
projekt „Dzięgielów na szlaku sztu-
ki”. Na uczestników czekać będą m. 
in. warsztaty literackie i rękodzie-
ła, plener malarski i przedstawie-
nie teatralne.

„Coś o pszczołach” to tytuł przed-
sięwzięcia, które realizować będą nasi 
pszczelarze. Prelekcje w placówkach 
oświatowych na temat życia pszczół 
i postaw proekologicznych oraz 
uczestnictwo w ogólnodostępnych 
wydarzeniach to główne cele, które 
realizować będą członkowie dzię-

gielowskiego Koła. Podczas ponie-
działkowego spotkania goleszowski 
urząd otrzymał tabliczkę pamiątko-
wą – podziękowania za współpracę 
i wsparcie Programu „Działaj Lokal-
nie 2019 dla dobra wspólnego spo-
łeczności lokalnej”.

Koordynatorem całego przedsię-
wzięcia jest Stowarzyszenie Cieszyń-
skiej Młodzieży Twórczej, a całość 
jest wdrażana dzięki Programowi 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce.

T. Lenkiewicz
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Wójt Sylwia Cieślar z Iloną i jej rodzicami

Bogusława Skark, Sławomira Godek, Franciszek Byrtek
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Rywalizacja drwali
W niedzielę, 21 lipca w Wędry-

ni miało miejsce wydarzenie „Śląski 
Drwal”. Zmagania polskich i cze-
skich pracowników leśnych oraz 
zawody dla dzieci i dorosłych zgro-
madziły ok. 1000 widzów.

Otwarcia 9. edycji wydarzenia 
dokonali wspólnie wójt Wędryni 
Raimund Sikora, wójt Goleszowa 
Sylwia Cieślar oraz przedstawiciele 
firm zaangażowanych w przygoto-
wanie i zorganizowanie zawodów.

Pięć konkurencji dla 12 polskich 
i czeskich drwali, wbijanie gwoździ, 
pokaz rzeźbienia piłami spalinowy-
mi, przejażdżki konne, budowanie 
drewnianego domu na stanowisku 
Nadleśnictwa Ustroń, rozpozna-
wanie fauny i flory Beskidów, pre-
zentacje sprzętu ogrodniczego 
i leśnego to tylko kilka z atrakcji, 
które dostępne były w tym dniu 
w wędryńskim parku.

Każdy uczestnik otrzymywał przy 
wejściu darmowy bilet, który brał 
udział w losowaniu sprzętu ogrod-
niczego. 

– Ktoś zabrał do domu siekierę, 
ktoś inny ręczną piłę do drewna – 
mówią przedstawiciele organizato-
rów.

Przez pierwsze godziny całość 
odbywała się przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie. Niestety, oberwa-
nie chmury przerwało na godzinę 
rywalizację zawodników. Po zmia-

nie pogody i uporządkowaniu miej-
sca zmagań kontynuowano zawody.

Po zakończeniu rzeźbienia piłami 
spalinowymi, w którym udział wzię-
ło 6 zawodników z Polski i Czech, 
nastąpiła licytacja wykonanych dzieł. 

– Cały dochód został przezna-
czony na zakup wózka inwalidzkie-
go dla młodego mieszkańca naszej 
miejscowości – mówi przedstawi-
ciel Wędryni.

– Łącznie, wraz z datkami wrzu-
canymi do puszki przy wejściu, udało 
się nam zebrać ponad 34 tys. koron. 
W zdecydowanej większości to środ-
ki finansowe uzyskane podczas licy-
tacji – dodaje.

Najlepszym drwalem został 
Pavel Noga (Czechy), drugie miejsce 

zajął Wojciech Maciejowski, a trze-
cie Jan Maciejowski, obaj z Jaworza. 
Na zdobywcę pierwszego miejsca 
czekała piła spalinowa.

Głównymi organizatorami 
przedsięwzięcia były czeskie i pol-
skie firmy: Turpil z Trzyńca, Zakład 
Urządzania i Utrzymywania Zieleni 
z Dzięgielowa oraz Gmina Wędrynia 
i Gmina Goleszów. Całość wspar-
ły Czeskie Lasy i Lasy Państwowe – 
Nadleśnictwo Ustroń.

Patronat medialny z polskiej 
strony objęli: Portal Śląska Cieszyń-
skiego www.ox.pl, Głos Ziemi Cie-
szyńskiej i Radio90. 

Zapraszamy do obejrzenia foto-
reportażu na www.goleszow.pl.

T. Lenkiewicz
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Jubileusz w Puńcowie
W sobotę, 29 czerwca odby-

ły się uroczystości związane 
z 70-leciem Ludowego Klubu Spor-
towego TEMPO Puńców. 

Całość rozpoczęła się od wrę-
czania honorowych odznaczeń pił-
karzom, działaczom i sympatykom 
puńcowskiego klubu. Około 30 osób 
odebrało wyróżnienia z rąk Wójta 
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, Prze-
wodniczącego Śląskiego Zrzesze-
nia LZS Andrzeja Sadloka i Prezesa 
Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie 
Bogusława Walicy.

„Najserdeczniejsze gratulacje 
dla zarządu, trenerów, zawodników, 
działaczy i sympatyków Klubu. Pań-
stwa zaangażowanie i poświęcenie 
pozwoliło na owocne kontynuowa-
nie misji krzewienia kultury fizycznej, 
którą założyciele Klubu zainicjowali 
siedem dekad temu. Życzymy wszel-
kiej pomyślności, hartu ducha oraz 
determinacji w osiąganiu wyzna-
czonych celów. Niech kolejne lata 
działalności będą pełne sukcesów 
sportowych i przyniosą satysfakcję 
z realizowanej misji”. Takie życze-
nia, na ręce prezesa Andrzeja Lace-
la i członka zarządu Renaty Hanus, 
złożyli wójt Sylwia Cieślar oraz prze-

wodniczący goleszowskiej rady Karol 
Lipowczan. Gratulacje solenizantowi 
złożyli m.in. przedstawiciele władz 
piłkarskich oraz proboszcz Dariusz 
Kowala i proboszcz Marcin Brzóska.

Następnie rozegrano turniej pił-
ki nożnej, w którym rywalizowało 
5 drużyn – młodzi piłkarze (rocznik 
2010 i młodsi) z Cieszyna i z Puńco-
wa. Zwyciężył UKS Cieszyn, drugie 
miejsce zajął LKS Tempo (pierwsza 
drużyna), trzecie TS1909 Piast Cie-
szyn (pierwsza drużyna), czwarte 
TS1909 Piast Cieszyn (druga druży-

na), piąte LKS Tempo (druga drużyna).
Wiele emocji wzbudził pojedy-

nek piłkarski LKS Tempo Puńców 
kontra Legendy tego klubu – byli pił-
karze. Pojedynek zakończył się rezul-
tatem 10-3. 

Koncert górniczej orkiestry dętej, 
atrakcje dla najmłodszych, stoiska 
gastronomiczne oraz festyn dopełni-
ły ten wyjątkowy dzień. Fotoreportaż 
z tego wydarzenia znajduje się na 
www.goleszow.pl.

T. Lenkiewicz
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IPN odwiedził miejsca pamięci narodowej

Powiatowe zmagania strażaków

1 lipca w naszej gminie gości-
liśmy dra Dominika Abłamowi-
cza i Jarosława Podworskiego 
– pracowników Oddziałowego Biu-
ra Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach. Doko-
nali oni przeglądu 18 miejsc pamię-
ci narodowej znajdujących się na 
terenie gminy Goleszów.

Wspólnie z wójt Sylwią Cieślar 
pracownicy IPN-u rozpoczęli wizytę 
od zwiedzenia Izby Oświęcimskiej. 
Paweł Stanieczek, kustosz tego 
miejsca, opowiedział m.in. o funk-
cjonowaniu podczas II wojny świa-
towej w goleszowskiej cementowni 
podobozu Arbeitslager Golleschau, 
o likwidacji tego miejsca i pamiąt-
kach związanych z więźniami. 
Następnie złożono kwiaty pod 
pomnikiem znajdującym się przed 
budynkiem Urzędu Gminy Goleszów, 
upamiętniającym 34 mieszkań-
ców naszej gminy zamordowanych 
w latach 1939-1945.

Delegacja odwiedziła groby osób 
zamordowanych podczas II wojny świa-
towej (gdzie zapalono znicze), miejsca 
pamięci związane z wojną czechosło-
wacko-polską oraz zobaczyła tablice 
i głazy związane z pamięcią narodową. 
Takie miejsca znajdują się w Goleszo-

wie, Cisownicy, Lesznej Górnej, Puńco-
wie, Kisielowie i Godziszowie. Całość 
zakończyła się rozmowami władz gmi-
ny i przedstawicieli IPN-u o możliwości 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
na remont naszych miejsc pamięci.                

T. Lenkiewicz

29 czerwca w Skoczowie odbyły 
się Powiatowe Zawody Sportowo 
– Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych grup A i C. 

26 ekip strażaków ze Śląska Cie-
szyńskiego rywalizowało w trzech 
konkurencjach: sztafeta, ćwiczenie 
bojowe i musztra. Gminę Goleszów 
reprezentowały drużyny z OSP Baża-
nowice i OSP Kisielów.

Zawody rozpoczęły się na boisku 
„Beskidu Skoczów” uroczystym 
przemarszem i złożeniem meldun-
ku. Wejście na płytę ponad 260 
strażaków przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej OSP z Puńcowa 
robiło duże wrażenie. Uroczystego 
otwarcia Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych dokonał 
Prezes Zarząd Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Cieszynie druh Rafał 
Glajcar. 

Wśród zebranych gości obecni 
byli również reprezentanci władz 
samorządowych regionu oraz służb 
ratowniczych, a zmagania obserwo-

wała i dopingowała zgromadzona 
na trybunach publiczność.

Nad przebiegiem zawodów 
czuwał sędzia główny młodszy 
brygadier Łukasz Błaszczak. Dru-
howie tradycyjnie startowali 
w dwóch konkurencjach sprawno-
ściowych: sztafecie pożarniczej 7x50 
metrów z przeszkodami, a później 
w ćwiczeniu bojowym z wykorzysta-
niem motopomp.

W grupie A (mężczyźni) strażacy 
z OSP Kisielów zostali sklasyfikowani 
na szóstym miejscu, a drużyna z OSP 
Bażanowice zajęła ósmą lokatę. 
W konkurencji musztry, którą oce-
niała Komisja Sędziowska w składzie 
dh Marek Omozik oraz kpt. Arka-
diusz Wapienik, udział wzięło 26 
sekcji. OSP Bażanowice 4 miejsce, 
zaś OSP Kisielów 19 lokatę. 

Na zakończenie zawodów naj-
lepsze drużyny zostały nagrodzone 
okazałymi pucharami oraz dyplo-
mami. Podziękowano wszystkim 
uczestnikom i widzom za dyscypli-

nę, bezpieczną rywalizację i zaan-
gażowanie, dzięki którym zawody 
upłynęły w miłej i przyjacielskiej 
atmosferze. Druhom z jednostek 
OSP Bażanowice i OSP Kisielów dzię-
kujemy za godne reprezentowanie 
gminy, serdecznie gratulujemy wyni-
ków i życzymy sukcesów w dalszej 
działalności. 

Fotoreportaż z zawodów znajdu-
je się na www.goleszow.pl.

K. Grzybek
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Nowa rada sołecka

Perełki motoryzacji w Goleszowie

4 lipca w Lesznej Górnej odbyło się zebranie wiej-
skie, w trakcie którego zorganizowano wybory uzu-
pełniające do Rady Sołeckiej. W spotkaniu oprócz 
mieszkańców udział wzięła wójt Sylwia Cieślar oraz 
pracownicy goleszowskiego urzędu.

Konieczność zorganizowania wyborów wiązała 
się z obowiązkiem uzupełnienia zwolnionego miej-
sca w radzie sołeckiej. Zebraniu wiejskiemu prze-
wodniczyła sołtys Anna Jaworska. O funkcję radnego 
sołeckiego ubiegało się 3 kandydatów. W wyniku gło-
sowania na nowego członka rady wybrano Krzysztofa 
Mencnerowskiego. Po wyborach jej aktualny skład 
kształtuje się następująco: Czesław Brachaczek, Zbi-
gniew Byrtek, Adam Kulak, Krzysztof Mencnerow-
ski, Ireneusz Wałach. Gratulujemy wyboru i życzymy 
wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców tego 
sołectwa.                                                            K. Grzybek

W niedzielę, 14 lipca odbył 
się VI Rajd „Retro po sąsiedzku”. 
Zabytkowe samochody i motocykle 
przejazd rozpoczynały w Wiśle, póź-
niej udawały się do Ustronia, Gole-
szowa i wracały na miejsce startu, 
przejeżdżając poprzez Budzin. 

Na parking w Goleszowie zało-
gi stawiły się, by pokonać jedną 
z przygotowanych prób sprawno-
ściowych. Głównym organizatorem 
wydarzenia był Automobil Klub Cie-
szyński.

Pierwsze załogi zbierały się już 
od godziny 9.00 na placu Hoffa 
w Wiśle. Łącznie do udziału w raj-
dzie zgłoszono 43 zabytkowe pojaz-
dy (36 samochodów i 7 motocykli 
– więcej zdjęć dostępnych jest na 
www.goleszow.pl). Cieszy fakt, że 
organizatorzy w trakcie wydarze-
nia mają również na celu propago-
wanie zasobów naszego rejonu, co 

zapewnia wyznaczona uczestnikom 
malownicza trasa po terenie Beski-
du Śląskiego. Przy pokonywaniu 
ponad 50 km drogi załogi zaliczają 
4 próby sprawnościowe.

Na płytę parkingu w Goleszo-
wie pierwsze samochody wjechały 
po godz. 13.00. Uczestnicy mieli 
tutaj do pokonania slalom mie-
dzy pachołkami. Wszyscy kierowcy 
wzorowo podchodzili do zadania, 
dając z siebie i zabytkowych pojaz-
dów wszystko. Maszyny udowod-
niły publiczności, że pomimo ich 
szanownego wieku dalej są pełne 
wigoru i mocy. Tylko jedna załoga 
samochodowa, z powodów tech-
nicznych, nie dojechała na par-
king obok urzędu. Grupę zamykały 
zabytkowe motocykle, które pew-
nym, szybkim i głośnym przejaz-
dem ogłosiły zakończenie próby 
sprawnościowej w Goleszowie. 

Zgromadzeni wokół parkingu mogli 
podziwiać prawdziwe perełki moto-
ryzacji. Oczy cieszyły pięknie odre-
staurowane fiaty, ople, mercedesy, 
skody, syreny, jak również amery-
kańskie krążowniki oraz pickup. 
Szczególnie niezwykłe emocje towa-
rzyszyły dzieciom uczestniczącym 
w imprezie. Wrażenie, które wywar-
ły na publiczności przybyłe pojaz-
dy, może podsumować komentarz 
jednego z najmłodszych widzów: 
–  Te wszystkie auta są takie stare 
a bardzo pięlne – nawet ładniejsze 
niż nowe! Warto zaznaczyć, że część 
załóg miała ubrane stroje pasują-
ce do pojazdu i epoki, co nadawało 
wydarzeniu dodatkowego smaczku.

Załogi zabytkowych pojazdów 
po pokazie w Goleszowie udały się 
następnie przez Budzin i Ustroń na 
metę, która znajdowała się w Wiśle.

K. Grzybek
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Gminne drużynowe zawody wędkarskie

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców

W sobotę, 6 lipca na terenie łowiska TON w Gole-
szowie odbyły się XXVIII Gminne Drużynowe Zawody 
Wędkarskie. 

Trzyosobowe drużyny, w towarzystwie rodzin, zna-
jomych i widzów, rywalizowały o puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe, które wręczali wspólnie: wójt Sylwia 
Cieślar, prezes i wiceprezes Towarzystwa Wędkarskiego 
TON Jan Śliwka i Jan Szczuka. Łącznie o tytuł najlepszych 
wędkarzy Gminy Goleszów oraz Puchar Wójta Gminy 

Sylwii Cieślar rywalizowało 20 drużyn. W skład zespołu 
musiało wchodzić co najmniej 2 zawodników będących 
mieszkańcami gminy Goleszów lub członkami TW „TON”. 
W klasyfikacji indywidualnej oceniono 60 zawodników.

Zmagania były zacięte i, jak zaznaczają sami uczest-
nicy, ryby raczej nie wykazywały chęci współpracy. Pomi-
mo tego udało się złowić kilka imponujących okazów.

Najlepsi w drużynowej rywalizacji okazały się druży-
ny: Amatorka Team, Green Team, Winiarscy.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszymi wynikami 
mogli pochwalić się:

• Leszek Podżorski (zespół „Raj Drużyna”),
• Dariusz Smuga (zespół „Pospolite ruszenie”),
• Bartosz Grzegorz (zespół „Amatorka Team”),
• Wiesław Cis (zespół „Pudding Malinowy”),
• Dariusz Winiarski (zespół „Winiarscy”),
• Krzysztof Owczarz (zespół „Team Żydów”).
Organizatorem zawodów było Towarzystwo Wędkar-

skie TON z Goleszowa.
K. Grzybek

Gmina Goleszów wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Miłośników 
Dzięgielowa otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 31 360 zł na 
szkolenia mieszkańców w ramach 
projektu „Obywatel.IT – pro-
gram rozwoju kompetencji cyfro-
wych osób powyżej 25 roku życia 
zamieszkałych w województwie 
śląskim i opolskim”.

Dofinansowanie udało się pozy-
skać, aplikując w naborze ogłoszo-
nym przez koordynatora projektu 
„Obywatel IT”, tj. Instytutu Pracy 
i Edukacji z siedzibą w Gliwicach, 
który pozyskał środki w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
nr III: Cyfrowe kompetencje społe-
czeństwa, działanie 3.1: Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych. Dzięki uzyskaniu 
pozytywnej oceny złożonego wnio-
sku w gminie Goleszów realizowany 
jest projekt grantowy pn. „Z kom-
puterem za pan brat – podnosimy 
kompetencje cyfrowe mieszkańców 
Gminy Goleszów”. 

Celem projektu jest wyrówna-
nie szans edukacyjnych mieszkań-
ców gminy poprzez doskonalenie 

umiejętności cyfrowych. W ramach 
projektu zakupiono sprzęt kompu-
terowy, który wykorzystywany jest 
do prowadzenia szkoleń, a następ-
nie będzie przekazany do dalszego 
wykorzystania w celach edukacyj-
nych przez szkołę.

Bezpłatne szkolenia z zakresu 
poruszania się w sieci interneto-
wej mediów społecznościowych, 
nadzoru rodzicielskiego, rolnictwa, 

biznesu i kultury odbywają się 
w Szkole Podstawowej w Dzięgie-
lowie i mają na celu zwiększenie 
aktywnego oraz wszechstronnego 
korzystania z nowych technologii 
w życiu codziennym. Projekt powi-
nien zakończyć się do 30 września 
2019 roku. Szczegółowe informacje: 
tel. 600346627, smd@dziegielow.
org.pl. 

Redakcja
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Modernizacje w SP w Cisownicy

Siatkarze rywalizowali w Cisownicy

W okresie wakacji letnich 
wykonano w Szkole Podstawowej 
im. Jury Gajdzicy wiele prac remon-
towych i konserwacyjnych. 

Przy współpracy z Radą Rodzi-
ców i dzięki ich dofinansowaniu 
zakupiono drugą część placu zabaw 
dla dzieci. W skład wchodzą urządze-
nia gimnastyczne dla starszych dzie-
ci typu: kółka gimnastyczne, drążki, 
poręcze, równoważnia, a także urzą-
dzenie wielofunkcyjne tzw. „plaster 
miodu” dla młodszych dzieci.

Rada Rodziców sfinansowała 
także zakup 60 zamków do szafek 
w systemie masters. Zostały one 
zamontowane w szafkach meta-
lowych, które służą najstarszym 
uczniom naszej szkoły jako szaf-
ki szatniowe i zwiększają komfort 
korzystania z szatni przez dzieci.

W budynku szkoły wykonano 
kompleksowy remont dwóch sal lek-
cyjnych wraz z zapleczem. Wymie-
niono oświetlenie w tych salach na 
ledowe, pomalowane zostały sufity 
i ściany, a na lamperiach położono 

tynk mozaikowy. Na podłogach znaj-
dują się wytrzymałe i odporne pane-
le podłogowe. 

Na basenie szkolnym wykonano 
dezynfekcję i gruntowne czyszczenie 
niecki basenowej oraz wymienio-
no całkowicie wodę w basenie. Na 
korytarzach i klatkach schodowych 

założono kilkadziesiąt oszczędnych 
lamp ledowych, które poza ogra-
niczeniem kosztów zdecydowanie 
poprawiły poziom oświetlenia kla-
tek schodowych, co, mamy nadzieję, 
wpłynie na większe bezpieczeństwo 
w szkole.

SP Cisownica

13 lipca w Cisownicy odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Goleszów w Siatkówce Plażowej. 
Trzynaście dwuosobowych drużyn 
rywalizowało o nagrody ufundowa-
ne przez wójta Sylwię Cieślar. 

Zawodnicy reprezentowali m.in. 
Cieszyn, Rudę Śląską, Goleszów, 
Istebną, Zebrzydowice, Hażlach, 
Kisielów, Leszną Górną i, oczywi-
ście, Cisownicę. Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czuwali 

sędziowie: Tomasz Michalik i Dawid 
Sładczyk. 

– Rozpoczynaliśmy grę w słoń-
cu, potem padał deszcz, ale na finał 
znowu zaświeciło słońce. Jesteśmy 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
z dzisiejszego turnieju. Dziękujemy 
Gminie Goleszów za możliwość sko-
rzystania z bezpłatnej rywalizacji – 
mówią siatkarze, którzy dotarli do 
półfinału. Po ponad siedmiu godzi-
nach sportowych zmagań pierw-

sze miejsce wywalczyli Mateusz 
Czyż / Arkadiusz Hławiczka, drugie 
ubiegłoroczni triumfatorzy Tomasz 
Michalik (ojciec) / Tomasz Michalik 
(syn), a trzecie Piotr Juroszek / Phi-
lipp Stalmach. 

Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom za udział w turnieju, 
a najlepszym drużynom gratulujemy 
zdobytych miejsc. Patronem medial-
nym był Portal Śląska Cieszyńskiego 
www.ox.pl.                            T. Lenkiewicz
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XVII Piknik Spadochroniarzy

W sobotę, 6 lipca przy Domu 
Ludowym w Goleszowie Równi 
odbył się tradycyjny XVII Piknik 
Spadochroniarzy. Organizatorem 
głównym wydarzenia był XVIII 
Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku 
Polskich Spadochroniarzy, a patro-
natu imprezie udzieliła Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar.

Impreza spadochroniarzy orga-
nizowana jest od wielu lat i cieszy 
się dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców całego regionu. 
W programie pikniku przewidzia-
no wiele atrakcji. Na uczestników 
czekała m.in. wystawa pojazdów 
militarnych, pokaz skoków spado-
chronowych, przejazdy terenowe 
specjalistycznymi pojazdami. Przy-
gotowano również dobrze zaopa-
trzoną strefę gastronomiczną, 
w której można było zakupić zarów-
no grillowane potrawy, lokalne przy-
smaki, jak i coś słodkiego.

Nie zabrakło również cieszącego 
się popularnością konkursu strzelec-

kiego z broni pneumatycznej. Każ-
dy zainteresowany mógł sprawdzić 
swoją celność i zawalczyć o Puchar 
Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cie-
ślar. Rywalizowano w trzech katego-
riach: kobiety, mężczyźni oraz dzieci 
(do 13 lat). Ostateczna klasyfikacja 
kształtowała się następująco:

mężczyźni: 1. Andrzej Cieślar. 2. Sła-
womir Sztyper, 3. Robert Lipowczan;

kobiety: 1. Oliwia Malec, 2. Weroni-
ka Sztyper, 3. Marzena Goryczka;

dzieci: 1. Stanisław Neścior, 2. Lidia 
Lipowczan, 3. Bartosz Lipowczan.

Laureaci konkursu strzeleckiego 
odbierali puchary i dyplomy z rąk 
wójt Sylwii Cieślar oraz przedstawi-
cieli Komisji Sędziowskiej.

Zadowoleni byli również naj-
młodsi uczestnicy imprezy. Specjal-
nie dla nich przygotowano minipark 
rozrywek, na którym mogli oni 
korzystać m.in. z karuzeli oraz dmu-
chanej zjeżdżalni. Dzieci i młodzież 

szkolna oblegały z kolei pojazdy 
wojskowe, które zapewniały nieza-
pomniane wrażenia w trakcie prze-
jazdu terenowego.

Punktem kulminacyjnym były 
skoki spadochronowe. Począt-
kowe obawy budził wiatr mogą-
cy stanowić zagrożenie dla 
skoczków. Szczęśliwie jednak po 
godz. 18 podmuchy ustały, a na nie-
bie ponad głowami widzów poja-
wił się śmigłowiec, który zabrał na 
swój pokład spadochroniarzy. Po 
kilku minutach od startu słychać 
było pierwsze okrzyki emocji, gdy 
z pokładu helikoptera wyskoczy-
li spadochroniarze. Oddano dwie 
pary skoków, które zrobiły na 
zebranych ogromne wrażenie.

Po emocjonującym pokazie 
śmigłowiec wraz pilotem był do 
dyspozycji uczestników zaintere-
sowanych przelotem widokowym 
nad gminą Goleszów. Osoby, które 
pewniej czuły się, mając grunt pod 
stopami, mogły od razu bawić się 
na festynie, który trwał do późnych 
godzin nocnych.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy pomogli przy organi-
zacji XVII Pikniku Spadochroniarzy, 
a w szczególności: wójt Sylwii Cie-
ślar za udzielnie imprezie patro-
natu honorowego, ufundowanie 
pucharów i pomoc w zapewnie-
niu oprawy artystycznej; kolegom 
z bielskiego oddziału wykonującym 
skoki; pilotowi śmigłowca obsługu-
jącego imprezę.

 K. Grzybek
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ZPiT Goleszów w Wiśle
 7 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” wystąpił 

na deskach amfiteatru im. Stanisława Hadyny w Wiśle 
podczas XX Pikniku Leśnego. 

Mimo trudnego dojazdu młodzi artyści dotarli na 
czas, aby zaprezentować się przed zgromadzoną w amfi-
teatrze publicznością. Niewątpliwie było to dla nich 
ogromne przeżycie, że mogli wystąpić na tak dużej sce-
nie. Jak zawsze stanęli na wysokości zadania, a raczej 
zatańczyli i zaśpiewali, za co publiczność nagrodziła ich 
gromkimi brawami. Uśmiechnięci wracali do Goleszowa, 
bo przecież trzeba ćwiczyć przed kolejnym występem.

„Bądź odważny. Wszystko przed tobą, a czas trudny 
nigdy nie jest czasem straconym” 

Rainer Maria Rilke

Z pozdrowieniami dla Czytelników,  
Dyrektor GOK-u  

Jolanta Warsińska 

Wakacje letnie  
z GOKiem

Nauka w szkole już się rozpo-
częła, natomiast my żyjemy jeszcze 
wspomnieniami zajęć wakacyjnych, 
jakie odbyły się w naszym ośrodku 
w dniach 1-14 lipca oraz 1-14 sierp-
nia. 

Wzięło w nich udział łącznie 100 
dzieci. Dla nich przygotowanych 
zostało szereg atrakcji i ciekawych 
wycieczek. Były wypady do kina i na 
basen, wyprawa na Chełm, wyciecz-
ka do zagrody żubrów w Pszczynie. 
Dzieciaki mogły podziwiać loty dzi-
kich ptaków w Leśnym Parku Nie-
spodzianek w Ustroniu, upiec chleb 

w Chlebowej Chacie w Górkach. Były 
gry i zabawy sportowe, wycieczka do 
Dream Parku w Ochabach, no i pie-
czenie kiełbasek. Wszystkie buzie 
były uśmiechnięte i wszyscy świet-
nie się bawili.

Dziękujemy naszym sponsorom, 
bez których nie byłoby tak fajnie. 
Są to: Nadleśnictwo Ustroń, Eltrex 
Goleszów, Leśny Park Niespodzianek 
w Ustroniu, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Goleszowie.

Dziękujemy za wsparcie przy 
organizacji zajęć: Krytej Pływalni 
Delfin SOSIR Skoczów, LKS „OLIM-
PII” Goleszów, Dream Park Ocha-
by, Piekarni Rejonowej Spółdzielni 
Samopomoc w Goleszowie, Piekarni 
– Cukierni BETHLEHEM.              GOK

Co słychać w GOK-u?

Muzyczne wieczory 
przy fontannie

Tradycyjnie podczas wakacyj-
nych miesięcy Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował Muzyczne 
Wieczory przy goleszowskiej fon-
tannie. 

Spotkania te dają możliwość 
zaprezentowania się artystów przed 
lokalną publicznością. Niestety, pogo-
da w tym roku nie była dla nas łaska-
wa. Spośród siedmiu zaplanowanych 
koncertów z przyczyn niezależnych 
od organizatorów odbyły się tylko 
cztery. Jako pierwsza zaprezentowała 
się Orkiestra Dęta „Goleszów Band”, 

słońce zaświeciło także dla duetu 
TOKKA, który 4 sierpnia zaprezento-
wał się przed goleszowską publicz-
nością. Kolejnymi szczęśliwcami były 
Maja Bujok i Laura Szlembarska. 
Dziewczyny pilnie uczęszczają na 
lekcje śpiewu do naszego ośrodka 

kultury, a 11 sierpnia zaprezentowa-
ły swoje umiejętności wokalne. Cykl 
tegorocznych koncertów 18 sierp-
nia zamknął rockowym brzmieniem 
zespól „Zaćmienie”. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku pogoda będzie 
dla nas łaskawsza.                        GOK
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Pożegnania nadszedł czas…
Czerwiec był czasem podsumo-

wań, gratulacji, wspomnień, ale tak-
że czasem pożegnań i rozstań. 

Dziś wspominamy szczególnie 
tę środę, 19 czerwca – dzień pełen 
wzruszeń, a zarazem dzień radości 
z powodu rozpoczynających się wła-
śnie wakacji. To właśnie wtedy nasi 
pierwsi absolwenci ośmioklasowej 
szkoły podstawowej otrzymali świa-
dectwa ukończenia szkoły, a zarazem 
przepustkę do dalszego kształcenia 
na wyższym szczeblu. Uczniowie kla-
sy ósmej na tę okazję przygotowali 
specjalny, humorystyczny program 
artystyczny podsumowujący czas, 
jaki spędzili w murach dzięgielow-
skiej szkoły. Rada Rodziców ufundo-
wała miłe niespodzianki każdemu 
z absolwentów oraz nagrody książ-
kowe dla uczniów z najwyższymi 
wynikami w nauce. Czas rekrutacji już 
zakończony, zatem każdy z naszych 
absolwentów już kontynuuje swoją 
edukację. 

Wszystkim życzymy wielu sukce-
sów w nauce, pracy, a w przyszłości 
w karierze zawodowej. Mamy nadzie-
ję, że lata spędzone w naszej szkole 
zawsze będą miłym wspomnieniem.
................................................

W tym samym dniu po południu 
uroczyste zakończenie roku szkol-
nego miały także dzieci z oddziałów 
przedszkolnych w Puńcowie. Licznie 
zebrani goście mogli podziwiać swo-
je dzieci i wnuki w wielu układach 

tanecznych, wierszach i piosenkach. 
„Wesołe Pszczółki” i „Biedronki” 
przedstawiły piękny i długi spektakl 
teatralny pt „Zamieszanie w krainie 
bajek”. Tegoroczne siedmiolatki 
otrzymały z rąk Pani Dyrektor Kata-
rzyny Bogdał dyplomy ukończenia 
przedszkola, a zarazem paszporty do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

Dzieciom, które we wrześniu 
poszły do klasy pierwszej, życzymy 
wielu sukcesów, wytrwałości w dąże-
niu do celów oraz radości z odkrywa-
nia świata wiedzy. 

Absolwenci przedszkola: Milena 
Buczy, Sebastian Cywka, Krzysztof 
Kajzar, Wiktor Kamieński, Małgorza-
ta Kobiela, Mateusz Musioł, Maria 
Olszar, Dawid Ruczko, Dominika Siko-
ra, Natasza Słowik, Zuzanna Sobel, 
Filip Szymański, Wiktoria Urbaczka.

Dzieci odpoczywały,  
a szkoła i przedszkole się  

dla nich zmieniały.
Dzięki współpracy z Wydziałem 

Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego 
Filia w Cieszynie ściany w salach dla 
dzieci klas I-III, korytarz na I piętrze 
oraz w jadalni nieco zmieniły swój 
image. Pojawiły się postaci bajkowe, 
motywy roślinne i zwierzątka. Bardzo 
dziękujemy studentkom Wydziału 
Artystycznego, a przede wszystkim 
ich opiekunce Pani Julii za zaangażo-
wanie i ożywienie naszych wnętrz.

W Puńcowie za budynkiem 
przedszkola usunięto betonowe ele-
menty oraz wyrównano nawierzch-
nię. Bardzo serdecznie dziękujemy 
firmie FOL-BUD z Dzięgielowa za bez-
interesowną pracę na rzecz naszych 
Punktów Przedszkolnych. Ponadto 
wykonano drobne prace remontowe, 
malarskie i elektryczne. 

SP Dzięgielów

Nasi tegoroczni absolwenci: Julia Błahut, Andrzej Cieślar, Adela Czerwińska, Sara Glajcar, 
Oliwia Kaczmarczyk, Stanisław Kordalski, Dawid Kowalski, Tomasz Kulak, Bartosz Lipiński, 
Zuzanna Łodzińska, Julia Pająk, Adrian Pawlik, Mateusz Sadlok, Michał Stolarz, Ida Szawa-

ra, Michał Szczypka, Wiktoria Wałach, Łukasz Wojtasik, Jakub Zorychta.

Jedna z postaci bajkowych namalowana w dzięgielowskiej szkole
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Zagrali dla Kubusia
20 lipca na boisku przy ul. Spor-

towej w Goleszowie odbył się 
niezwykły mecz charytatywny. 
Rywalizowały w nim drużyny piłkar-
skie utworzone przez jednych z naj-
lepszych piłkarzy naszego regionu. 
Powstały one wyłącznie na potrzebę 
imprezy „Gramy dla Kubusia”. Koor-
dynatorem wydarzenia był Dawid 
Szpak wspierany przez zawodników 
klubu LKS Goleszów. 

W wydarzeniu brał udział gość 
specjalny – Ireneusz Jeleń (wychowa-
nek Piasta Cieszyn, zawodnik klubów 
AJ Auxerre, LILLE O.S.C, reprezentant 
Polski i strzelec 35 bramek dla pol-
skiej drużyny). Znany sportowiec 
uczestniczył również w meczu, dając 
przy tej okazji pokaz posiadanych 
umiejętności piłkarskich.

Na terenie goleszowskiego boiska 
już od godziny 14. można było zauwa-
żyć wzmożony ruch. Gromadzący się 
ludzie mieli jeden podstawowy cel – 
pomóc małemu Kubusiowi. Ten mały 
wojownik boryka się między innymi 
z wadą genetyczną zwaną zespołem 
Westa oraz padaczką lekooporną, 
a drogą do poznania możliwości 
wyleczenia jego chorób jest prze-
prowadzenie badania genów matki 
i ojca. Aktualnie prowadzona jest 
zbiórka na zakup cyberoka, który da 
mu szansę skutecznej komunikacji. 
Jak zaznaczają rodzice: 

– Kuba nie mówi, ale gaworzy 
i wydaje dźwięki, dzięki systemo-
wi – cyberoko jesteśmy w stanie się 
z nim w przyszłości komunikować, 
a także widzieć, gdzie wodzi wzro-
kiem, możemy ćwiczyć z nim każde-
go dnia, by dążyć do wymarzonych 
celów, jakim jest sprawność, choć 
taka podstawowa, choć taka na tyle, 
na ile jest możliwe.

 Jak zaznacza organizator, impreza 
„Gramy dla Kubusia” wspiera zbiórkę 
internetową prowadzoną poprzez 
fundację Siepomaga na zakup sys-
temu komunikacji. Warto zaznaczyć, 
że w wydarzenie szeroko włączy-
ło się środowisko sportowe Śląska 
Cieszyńskiego i nie tylko. Udział w tej 
szczytnej inicjatywie wzięło ponad 
40 zawodników, w tym m.in Adrian 
Sikora (zawodnik Górnika Zabrze, 
reprezentant Polski), Janusz Szal-
bot (legenda KS Kuźnia Ustroń i LKS 
Goleszów), Jarosław Bujok (Odra 
Wodzisław), Jakub Legierski (obecnie 
MFK Karviná) czy Paweł Krupa (były 
zawodnik TS Podbeskidzie Bielsko
-Biała).

Rozegrany mecz, za sprawą 
uczestniczących w nim profesjonal-
nych piłkarzy, był niezwykle emocjo-
nujący i widowiskowy. Po pierwszej 
połowie prowadziła drużyna „czer-
wonych”, choć zawodnicy „białych” 
nie tracili hartu ducha. Po upływie 
kolejnych 45 minut potyczkę wyni-
kiem 4:2 wygrała drużyna w czerwo-
nych koszulkach. Zdjęcia ze spotkania 
znajdują się na www.goleszow.pl.

Na tym sportowe widowisko się 
nie skończyło. Zaraz po meczu piłkar-
skim na płytę wkroczyła drużyna dzie-
cięcego klubu hokejowego z Cieszyna, 
która rozegrała pokazowy mecz hoke-
ja na trawie. Spotkanie cieszyło się 
naprawdę dużym zainteresowaniem 
i dawało możliwość poznania tej cie-
kawej dyscypliny sportowej.

Przy boisku znajdowały się rów-
nież dodatkowe atrakcje, z których 
chętnie korzystali najmłodsi. Przy-
gotowano dla nich m.in. dmuchany 

zamek i ściankę wspinaczkową, lody, 
popcorn i watę cukrową. Nie brako-
wało również dobrze zaopatrzonych 
stoisk gastronomicznych, na których 
przygotowywane były grillowane 
dania. Można było również zakupić 
obrazy, rzeźby, rękawice MMA Rafała 
Haratyka, w których walczył w RPA, 
piłki z autografami znanych osób 
(Radosława Majdana, Piotra Świer-
czewskiego, Jarosława Jakimowicza 
i Piotra Zelta), koszulki Suareza (Gór-
nik Zabrze) z podpisami piłkarzy tej 
drużyny oraz plakaty z dedykacjami 
od Kajetana Kajetanowicza. Warto 
zaznaczyć, że wyłącznym celem impre-
zy było wsparcie Kuby Lemiecha.

– Serdecznie dziękuję wszystkim 
firmom, urzędom, instytucjom oraz 
osobom prywatnym które wspar-
ły przygotowanie i realizację tego 
wydarzenia. Jestem dumny, że mam 
wokół siebie tylu wspaniałych, chęt-
nych do pomocy ludzi, na których 
mogłem liczyć podczas organizacji 
tej imprezy – zaznaczył Dawid Szpak 
koordynujący to wydarzenie.

Mimo tego, że na imprezie odby-
wały się mecze i toczyła przyjacielska 
rywalizacja, nie było przegranych, 
a tylko i wyłącznie zwycięzcy. Mając 
w pamięci myśl Ericha Fromma, że 
„nie jest bogatym ten, kto dużo ma, 
lecz ten, kto dużo daje”, sobotnie 
popołudnie na goleszowskim boisku 
było pełne ludzi o bogatych sercach. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji wydarzenia, 
opiekunom małego Kubusia życz-
my wielu sił, a samemu bohaterowi 
sobotniej imprezy zdrowia! 

K. Grzybek
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W dniach 24 czerwca – 6 lipca 
2019 r. w Węgierskiej Górce odbył 
się obóz szkoleniowy młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych. Koordy-
natorem całości był Zarząd Oddziału 
Miejskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Mikołowie. 
Wyjazd dla uczestników z Gmi-
ny Goleszów zorganizowała OSP 
z Dzięgielowa z Prezesem Jackiem 
Kleinem na czele. OSP Dzięgielów 
otrzymała na ten cel dofinansowa-
nie z Gminy Goleszów w ramach 
konkursu działań z zakresu przeciw-
działania patologiom społecznym 
i uzależnieniom.

W obozie uczestniczyło 28 
młodych druhów oraz 2 opieku-
nów z naszej gminy (po 4 druhów 
z Bażanowic, Goleszowa, Kozakowic, 
Dzięgielowa, 7 druhów z Kisielowa 
i 5 druhów z Godziszowa). Cały obóz 
liczył 80 młodych adeptów strażac-
kich. Podczas dwutygodniowego 
obozu druhowie, pod okiem specja-
listów, mieli okazję nauczyć się m.in. 
jak należy prowadzić akcję gaśniczą 
przy użyciu wody i środka pianotwór-
czego, zapoznali się z tematem udzie-
lania pierwszej pomocy, obsługi 
sprzętu gaśniczego, musztry i cere-
moniału strażackiego. Zajęcia pro-
wadzili instruktorzy z JRG Żywiec, 
JRG Mikołów, ratownicy medycz-
ni z Mikołowa oraz ratownik z PCK 
Skoczów. W ramach przewidzianych 
godzin szkoleniowych odbywały się 
również spotkania profilaktyczne ze 
specjalistą, który przeprowadzał pre-
lekcje na temat zagrożeń, jakie niosą 
ze sobą uzależnienia.

Oprócz nauki zaplanowano rów-
nież wycieczki, które dają okazje do 

poszerzenia wiedzy na temat historii 
regionu oraz poznania piękna ota-
czających nas Beskidów. Uczestnicy 
zwiedzili forty Wędrowiec, Waligóra 
w Węgierskiej Górce oraz udali się 
nad Jezioro Żywieckie. Organiza-
torzy przygotowali również wizyty 
studyjne w jednostkach PSP Żywiec, 
PSP Mikołów, OSP Węgierska Górka, 
OSP Cisiec oraz OSP Cięcina.

– Wyjazd naszej młodzieży był 
możliwy dzięki wsparciu finansowe-
mu Gminy Goleszów, Banku Spół-
dzielczego z Cieszyna, firmy DIEHL 
Metering sp. z o.o. z Bażanowic. 
– zaznacza Prezes OSP Dzięgielów 
Jacek Klein. Wśród najważniejszych 
rezultatów podjętych działań moż-
na wymienić m.in. popularyzację 
aktywności obywatelskiej w ochot-
niczych strażach pożarnych, zdrowe-
go i aktywnego stylu życia, poznanie 
zasad zachowania się podczas różne-
go rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, 
nabycie umiejętności posługiwania 
się podstawowym sprzętem strażac-
kim, naukę przestrzegania musztry 
oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zdobytą wiedzę i umiejętności 
członkowie obozu potwierdzili zda-
niem testu, który organizatorzy prze-
prowadzili w przedostatnim dniu 
obozu. Wszyscy uczestnicy zaliczy-
li sprawdzian, który stosownie do 
wieku i stażu w drużynach strażac-
kich przełożył się odpowiednio na 
otrzymanie certyfikatu, mianowanie 
na członka MDP czy awans na stano-
wisko dowódcy MDP.

– Egzaminy zdane z wynikiem 
dobrym i bardzo dobrym to nas też 
cieszy. Te wiadomości, które zdoby-
wacie co roku tutaj na obozie, prak-

tyczne i teoretyczne, na pewno Wam 
się przydadzą w Waszych jednost-
kach – podkreślił Członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Województwa Śląskiego dh 
Sławomir Bijak

Zakończenie obozu miało uro-
czysty charakter i odbyło się w sobo-
tę, 6 lipca 2019 r. Rozpoczęło się 
o godz. 10.00 zbiórką wszystkich 
uczestników, opiekunów, trenerów 
oraz zaproszonych gości. Pośród 
zgromadzonych obecni byli m.in. 
Śląski Komendant Wojewódzki 
PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, 
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cie-
ślar, Zastępca Wójta Gminy Gole-
szów i jednocześnie Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Cieszynie druh Rafał Glajcar, Wójt 
Gminy Ornontowice Marcin Kotycz-
ka i licznie przybyli przedstawiciele 
jednostek straży pożarnej z Polski, 
Czech i Słowacji.

Po sprawnej zbiórce młodzi stra-
żacy złożyli meldunek. Uroczystość 
prowadzili wspólnie Członek Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP Województwa Śląskiego 
Sławomir Bijak oraz Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dzięgielowie 
Jacek Klein. Następnie odznaczono 
najlepsze drużyny oraz strażaków. 
Wszystkim osobom i sponsorom zło-
żono również serdeczne podziękowa-
nia za wsparcie w organizacji obozu, 
zaznaczając, że bez ich pomocy nie 
byłoby możliwości przeprowadzenia 
go w tak profesjonalnej formie.

Oficjalnym zakończeniem obozu 
był moment zdjęcia sztandaru, który 
towarzyszył strażakom od samego 

Młodzi strażacy szkolili się w Węgierskiej Górce
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początku szkolenia. Kończąc, druho-
wie i druhny MDP pożegnali zebra-
nych uroczystym przemarszem wokół 
miejsca zbiórki.                  K. Grzybek

Podziękowania organizatora
W imieniu młodych adeptów 

sztuki pożarniczej oraz własnym pra-
gnę podziękować wszystkim sponso-
rom, instytucjom oraz osobom, które 
przyczyniły się do wyjazdu młodzieży 
na obóz. Szczególne podziękowania 
kieruję do: Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Katowicach gen. Jacka 
Kleszczewskiego, głównego organiza-
tora obozu Członka Prezydium Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Śląskiego dh Sławo-
mira Bijaka, wójt Sylwii Cieślar za 
udzielone wsparcie finansowe na 
organizację obozu naszej młodzieży, 
dh Rafała Glajcara za okazaną pomoc 

w zorganizowaniu wyjazdu na obóz, 
Zarządu Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Goleszowie 
za wsparcie i udostępnienie sprzętu 
do przeprowadzania szkoleń, instruk-
torów z PSP Żywiec, PSP Mikołów, 

ratowników medycznych, druhów 
z OSP Węgierska Górka, OSP Cisiec, 
OSP Cięcina za poświęcenie swojego 
czasu na przeprowadzenie szkoleń 
teoretycznych, jak i praktycznych na 
samochodach bojowych.     Jacek Klein

Prace na granicy
W imieniu Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej informujemy, że 
w terminie do dnia 29.11.2019 r. będą 
wykonywane prace terenowe na linii 
polsko-czeskiej granicy państwowej. 

Zakres prac obejmował będzie odno-
wienie znaków granicznych oraz ich 
geodezyjne pomiary. Wykonawcą prac 
będzie konsorcjum przedsiębiorców: 
Paweł Matuła (lider konsorcjum) oraz 

Firma Geodezyjna MGEO. W przypad-
ku pytań dotyczących planowanych 
prac prosimy kontaktować się z Pla-
cówką Straży Granicznej w Bielsku-Bia-
łej (tel. 33 813 35 03 lub 33 813 35 00)

Obchodził 101. urodziny
27 sierpnia Jan Kubok z Goleszowa Równi obcho-

dził swoje 101. urodziny. Z tej okazji do domu jubilata 
przybyli Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan. 
Życzyli oni solenizantowi dużo szczęścia, pomyślności 
i kolejnych lat w zdrowiu.

Pan Jan kształcił się w gimnazjum i liceum w Cie-
szynie. W maju 1939 roku zdał maturę, a już w sierp-
niu otrzymał wezwanie do odbycia służby w junackich 
obozach pracy – pracował przy budowie drogi w Dolinie 
Kościeliskiej, a potem kopał rowy przeciwczołgowe.

20 kwietnia 1940 r. zostaje aresztowany i osadzo-
ny w obozie koncentracyjnym w Dachau, a następnie 
w Gusen. Pod koniec lutego 1940 roku rozpoczyna pra-
cę w Wiedniu, w zakładach wojskowych „Siemens Und 
Halske”, a następnie w zakładach Simensa w Babenberg.

Po II wojnie światowej pracuje w Kopalni „Wujek” 
jako pracownik fizyczny. Uzupełnia swoją wiedzę (tech-
nikum, studia, kursy), awansuje i ostatecznie zawodo-
wą pracę kończy na stanowisku zastępcy dyrektora do 
spraw ekonomicznych tej kopalni. W latach 80. minione-
go stulecia angażował się m.in. w pracę społeczną przy 
budowie gazociągu w Goleszowie Równi. 

Przez dwie i pół kadencji był sołtysem tej wsi. Docze-
kał się kilkorga prawnucząt.

Solenizantowi życzymy wszystkiego najlepszego!
T. Lenkiewicz

Solenizant z wnuczką Joanną, wójt Sylwia Cieślar,  
przewodniczący rady Karol Lipowczan
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Tytuł artykułuZłoto i Jaskinia Niedźwiedzia
Już o godzinie 5 rano grupa 

zwolenników przeżywania przy-
gód turystycznych z Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Goleszowskiej 
wyrusza autokarem, aby podziwiać 
kolejny raz piękno naszej ojczyzny. 
Jedziemy do miejscowości Złoty 
Stok, aby zobaczyć miejsca i spo-
soby pozyskiwania w dawnych cza-
sach tak cenionego kruszcu, jakim 
jest złoto.

Podzieleni na dwie grupy wcho-
dzimy z miejscowym przewodnikiem 
do czeluści kopalni mieszczącej się 
we wnętrzu góry. Przed nami wejście 
do Sztolni Gertruda i w ten sposób 
jesteśmy w najstarszej kopalni złota 
oraz arsenu, której eksploatację pro-
wadzono aż do roku 1962, jednak na 
skutek decyzji politycznych zamknię-
to. W prawie 700-letniej działalności 
wydobyto 16 ton czystego złota, 
uwiecznionego w wielu miejscach 
ekspozycji – a to w postaci sztabek 
złota, a to jednej dużej bryły odpo-
wiedniej wielkości, ale też jako zło-
te głazy na wózkach górniczych. 
Wychodzimy w lesie, na zewnątrz 
kopalni i po 10-minutowym space-
rze uroczą łączka pod górę wchodzi-
my do Sztolni Czarna Górna, gdzie 
czeka na nas wiele atrakcji podwyż-
szających poziom adrenaliny. Jedna 
z nich to możliwość przekroczenia 
granicy państwowej pod ziemią. 
Jeden z chodników właśnie prowa-
dzi częściowo przez teren Republiki 
Czeskiej. Po przejściu przez różne 
„wystrzałowe” atrakcje kręconymi 
schodami schodzimy w dół, gdzie 
czeka na nas podziemna kolejka. 
W niedalekiej odległości od kopal-

ni znajduje się Średniowieczny Park 
Techniki. Są tutaj urządzenia, które 
znalazły zastosowanie w górnictwie: 
koło deptakowe, kierat, młyn ste-
powy – rozbijał kamienie rudy, a na 
specjalnych spłuczkach wyławiano 
błyszczące drobinki złota. Zwiedza-
my wiatrak oraz labirynt strachu. Po 
wybiciu sobie na prasie śrubowej 
pamiątkowego złotego medalu wra-
camy do autokaru. 

Jedziemy do Kletna, gdzie na 
parkingu na starsze lub mniej spraw-
ne osoby czekają pojazdy i chętnych 
podwożą pod reprezentacyjny budy-
nek wejścia do najdłuższej w całych 
Sudetach Jaskini Niedźwiedziej. Gro-
ta ta została przypadkowo odkryta 
podczas eksploatacji kamieniołomu 
marmuru. Piękne okazy stalaktytów 
i stalagmitów tworzą przy odrobinie 
wyobraźni różne sceny i ciekawe 
postaci. Trudno wszystko opisać, ale 

naprawdę warto zobaczyć. W Klet-
nie znajduje się również stara kopal-
nia uranu, która działała w latach od 
1948 do 1953, obejmowała 20 sztol-
ni i 3 szyby o łącznej długości 37 km. 
Ogółem, w kopalni tej wydobyto 20 
ton uranu. Rudzie uranu towarzyszą 
takie minerały, jak: fluoryt, ametyst, 
kwarc i inne. 

Dalej jedziemy zobaczyć kurort 
Lądek Zdrój, który zaczynamy zwie-
dzać od Arboretum. Aleja kasztano-
wa prowadzi nas do ogrodu leśnego. 
Arboretum jest najmłodszym, ale 
równocześnie najwyżej położonym 
tego typu ogrodem. Na obszarze 2,5 
hektara zgromadzono 250 gatunków 
drzew i krzewów występujących 
w stanie naturalnym w Amery-
ce, Afryce, Korei, Japonii, Chinach 
oraz na Kaukazie i Bałkanach. Z cie-
kawszych jest tutaj m.in.: szydlica 
japońska, metasekwoja chińska, 
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W dniu 4 lipca 2019 r. prezes 
Towarzystwa Ziemi Goleszowskiej 
Leszek Tyrna zorganizował comie-
sięczne zebranie – tym razem 
wyjazdowe. 

Autokarem pojechaliśmy do 
Miasteczka Pszczelego p. Gajda-
cza w Dzięgielowie. Tam, oprócz 
wspaniałej scenerii miejsca 
w dawnym kamieniołomie i miłej 
atmosfery, serwowane były przez 
właścicielkę super smaczne plac-
ki ziemniaczane z „wyrzoskami”, 
a następnie ciasto z kawą lub her-
batą (według woli konsumenta). 

Prezes ufundował również 
puchary, dyplomy i nagrody dla 
zwycięzców w już IV Zawodach 
Strzeleckich z broni pneumatycz-
nej zorganizowanych jako dodat-
kowa atrakcja zebrania. Po tym 
ciekawym spotkaniu w znakomi-

tych humorach z pucharami, dyplo-
mami i nagrodami rozbawieni 

wróciliśmy autokarem do domów.                                                                                                                                           
                                       A. Klimczak

jodła balsamiczna, klon palmowy, marmurowiec olbrzy-
mi, korkowiec amurski, tulipanowiec amerykański czy 
świerk pospolity odmiany wężowej. 

Udajemy się do centrum. Jak się okazuje, jest to 
uzdrowisko w stylu retro. To jedno z najstarszych uzdro-
wisk Europy. Najbardziej reprezentacyjnym sanatorium 
jest zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym bije 
źródło lecznicze, są baseny i wychodząc z pokoju, moż-
na dać nura do źródeł. Niegdyś był zamożnym kuror-
tem z prominentnymi kuracjuszami takimi, jak Goethe, 
Fryderyk Wilhelm III z żoną Luizą czy też Aleksander I. 
Oczywiście, zwiedzamy te izby zabiegowe. „Wojciech” 
wyróżnia się licznymi zdobieniami oraz architektonicz-
nym wdziękiem. Rozchodzimy się indywidualnie po 
restauracjach i po godzinie wsiadamy do autokaru, wra-
cając do Goleszowa. Byliśmy tuż przed północą.

A. Klimczak

Zebranie wyjazdowe
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Tytuł artykułuPodróże ze Stokłosą
Czy myślałeś kiedyś, aby zoba-

czyć na żywo Jerozolimę sprzed 
dwóch tysięcy lat? Jest to łatwiej-
sze, niż Ci się wydaje! Wystarczy, 
że wybierzesz się do… Włoch! 
W regionie Basilicata znajdziecie 
unikatowe na skalę światową mia-
sto – Materę, a w nim dzielnicę 
Sassi (wł „sasso” – kamień) – całą 
wykutą w skale. To właśnie to miej-
sce Mel Gibson wybrał do nakręce-
nia filmu „Pasja”.

Uważa się, że Sassi to najstarsza 
ludzka osada na świecie – archeolo-
giczne dowody potwierdzają tam 
obecność ludzi już w paleolicie! 
Dzielnica Sassi podzielona jest przez 
wąwóz rzeki Gravina na dwie części 
– Sasso Barisano i Sasso Caveoso. 
Samo miasto Matera zostało zało-
żone przez Rzymian w III w. p.n.e.

Pierwsi osadnicy, którzy 
zamieszkiwali te tereny już przed 
rokiem 7000 p.n.e, mieszkali 
w wykutych w skałach jaskiniach, 
w miejscu, które później nazwano 
Sasso Caveoso. Ściany wąwozu Gra-
vina w górnych jego partiach były 
miękkie, jednak wraz z posuwa-
niem się osadnictwa w dół stawały 
się coraz twardsze i niemożliwym 
było kucie w nich za pomocą prymi-
tywnych narzędzi. 

W późniejszych okresach spro-
wadzili się tam przede wszystkim 
ludzie ubodzy. Ich domami rów-
nież były wykute w skale jamy, 
najczęściej dzielone na dwie części 
– większa dla ludzi i kur, druga dla 
zwierząt hodowlanych. Przed jamą 
często dobudowywano fasady, 
dzięki czemu z zewnątrz sprawia-
ły wrażenie normalnych domostw. 
Pod poziomem mieszkalnym często 
wykuwano zbiornik na wodę desz-
czową (cysterna). Powietrze i świa-
tło do wnętrza wpadały tylko przez 
drzwi, a nieczystości wylewano do 
rzeki. Jeżeli ktoś miał szczęście, 
posiadał jedną żarówkę podłączo-
ną do instalacji ulicznej. Jak można 
się domyśleć, było brudno i wil-
gotno, przez co panowały idealne 
warunki do szerzenia się chorób.  
Było tak jeszcze w latach 50-tych 
minionego wieku. Sassi zamiesz-

kiwało wtedy około 20 000 osób 
– w straszliwych warunkach. Rząd 
włoski postanowił w 1954 r. przy-
musowo wysiedlić mieszkańców do 
budynków w nowej części Matery, 
gdyż budowę kanalizacji i dopro-
wadzenie prądu do wszystkich 
domostw uważano za nieopłacalne. 
Dlaczego tak późno? Ponieważ rząd 
nie miał zielonego pojęcia o tym, co 
dzieje się w Materze, o tym, jakie 
warunki tam panują oraz że umie-
ra tam co 2 dziecko. Dowiedzieli się 
o tym z… książki włoskiego pisarza 
Carlo Levi „Chrystus zatrzymał się 
w Eboli”. Został on zesłany w tam-
te rejony za działalność antyfaszy-
stowską. Wydawać by się mogło, 
iż przesiedlenie ludzi do domów 
z kanalizacją, bieżącą wodą i innymi 
udogodnieniami będzie rozwiąza-
niem dla nich idealnym, jednak tak 
się nie stało. Osoby, które w Sassi 
żyły obok siebie, tworzyły lokalne 
społeczności, które zwane były vici-
nato. Kilka jaskiń było zgromadzo-
nych wokół jednego podwórka, na 
którym kwitło życie towarzyskie ich 
mieszkańców. Po przeniesieniu wie-
le osób nie mogło przyzwyczaić się 
do nowych warunków, całe rodziny 
wracały na noc do swoich jaskiń, 
aby rano na nowo zostać wypro-

wadzonym przez policję. Do dzisiaj 
wiele domostw ma zamurowane 
wejścia, gdyż właśnie takie kroki 
podejmowano także, aby uniemoż-
liwić ludziom powrót. Przez 30 lat 
Sassi niszczało, gdyż było symbolem 
hańby. Dopiero w 1986 r. posta-
nowiono oddać nieruchomości 
w dzierżawę na 99 lat za darmo pod 
warunkiem ich odrestaurowania. 
Dzięki temu Sassi to dziś unikat na 
skalę światową. Gdyby nie prze-
jeżdżające co jakiś czas samocho-
dy czy oświetlone ulice, naprawdę 
można pomyśleć, że cofnęło się 
w czasie o 2000 lat. W 1993 r. 
Matera została wpisana na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wąskie uliczki i placyki położo-
ne na dachach domostw leżących 
niżej, ponad 100 kościołów, któ-
re zostały wykute w skale, punk-
ty widokowe, hotele i kawiarenki 
oraz niesamowity klimat tego miej-
sca sprawią, że spędzicie tam cały 
dzień, a i tak będzie Wam mało. 
Jak dostać się do Matery? Autobu-
sem z centrum Bari za około 6 euro. 
Do Bari, jeżeli znajdziecie dobrą 
okazję, zalecicie różowym samolo-
tem z Katowic lub Krakowa nawet 
za mniej niż 100 zł.

Sylwia Stokłosa
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Ostatnie dni w Indochinach

dokończenie z majowego numeru PG

Po czternastodniowych woja-
żach autokarami i lokalnymi 
samolotami po najciekawszych 
miejscach na Półwyspie Indochiń-
skim, codziennym spaniu w innym 
mieście i innym hotelu nastały trzy 
dni aktywnego wypoczynku. 

Ostatecznie zakotwiczamy w roz-
ległej miejscowości wczasowej Pat-
taja. Otrzymuję pokój w ciekawie 
usytuowanym hotelu o nazwie „Asia” 
tuż nad Morzem Południowochiń-
skim. Wystrój wokół hotelu zachwy-
cający, basen również. Woda w morzu 
o temperaturze „letniej zupy” i, 
niestety, widoczność pod wodą też 
można by porównać do „lurowatej 
zupy”, czyli nurkując, można dojrzeć 
tylko ryby przepływające w niedale-
kiej odległości od nosa. Ciekawe to 
zjawisko, bo ogólnie plaża i całe obej-
ście jest bardzo czyste. To chyba wina 
dużej ilości planktonu w wodzie. 

Mamy tutaj odpoczywać 
i w spokojnej atmosferze usku-
teczniać ostatnie mądre zakupy 
dla rodziny i przyjaciół. Za aktyw-
ny wypoczynek można uznać wiele 
atrakcji oferowanych za dodatkową 
opłatą przez pilota wycieczki. Oprócz 
korzystania z pola golfowego, licz-
nych (można powiedzieć na każ-

dym kroku) salonów masażu lub 
zamówienia sobie masażystki do 
pokoju hotelowego można było 
również uczestniczyć w wycieczkach 
fakultatywnych. Osobiście skorzy-
stałem, w przerwach moczenia się 
w morzu lub basenie, z dwóch pro-
pozycji. Była to wycieczka do „Tro-
pikalnych Ogrodów Nong Nooch” 
oraz na rewię transwestytów. Nie-
daleko miejscowości Pattaja, gdzie 
mieszkam (ok. 20 km) mieszczą się 
słynne ogrody Nong Nooch. Ogro-
dy te, niestety, nie są do zwiedze-
nia w jeden dzień. To ponad 200 
hektarów gęsto eksponowanych 
wspaniałymi okazami przeróżnych 
drzew, unikatowymi okazami roślin, 
np. kolekcją formowanych drzew 
bonsai, aranżacje orchidei, ogród 
kaktusów, ogromne parki palmowe 
i wiele, wiele innych wspaniałości. 
Jednak według naszego europej-
skiego gustu, niektóre ekspozycje są 
ogromnie przeładowane mnóstwem 
małych, a nawet dużymi, a nawet 
bardzo dużymi sztucznymi figura-
mi zwierząt. Jest mnóstwo plasti-
kowych ptaków, np. flamingów, ale 
również potężnych dinozaurów, co, 
nie tylko moim zdaniem, niszczy 
architekturę krajobrazu. 

W minizoo z amfiteatralną 
widownią oglądamy popisy słoni, 
a na zakończenie zwiedzania odby-

wa się mecz piłki nożnej rozegrany 
przez tresowane słonie. 

Następną szokującą w skali 
światowej atrakcją tych ostatnich 
dni spędzonych na ziemi indochiń-
skiej jest uczestnictwo w wieczor-
nym show. Autokarem, zabierając 
po drodze z różnych hoteli chęt-
nych, podjeżdżamy pod wspaniały 
budynek teatru, to Alkazar Show. 
Tutaj dwa razy dziennie odbywają 
się rewie transwestytów w postaci 
show teatralnego. Sztuka jest wysta-
wiana przez transwestytów, którzy, 
poza zmienionym wyglądem, dosko-
nale potrafią zmienić ton głosu 
i wcielić się w inną osobę. Tajlandia 
słynie przecież z zamian mężczyzn 
na kobiety i to dosłownie. Najpierw 
jest kuracja hormonalna, rosną biu-
sty, zmienia się głos, następnie ope-
racyjnie dokonuje się pozostałych 
„przeróbek”. Wracam jednak do 
opisu teatru. A więc za okazaniem 
biletów wchodzimy do foyer teatru, 
gdzie możemy częstować się napoja-
mi, zabierając je na widownię. Show 
trwa 90 minut i naprawdę jest szo-
kujące. Trudno sobie wyobrazić, że 
te piękne i kształtne kobiety były 
kiedyś mężczyznami. Oglądamy, 
oprócz wspaniałej, kolorowej rewii, 
również scenki satyryczne, chociaż-
by takie, kiedy aktorka wychodzi 
na widownię, siada na kolana męż-
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Ostatnie dni w Indochinach

Nowa hala namiotowa

czyzn. Oprócz wielkiego zdziwienia 
są również momenty satyryczne, 
więc widowisko raczej niespotyka-
ne gdzie indziej. Długo będziemy 
pamiętać tę ucztę wizualną, a na 
pamiątkę zachowamy zdjęcia i krót-
kie filmiki wykonane w czasie spek-
taklu. Ułatwia nam to fakt, że część 
aktorów po zakończenie spektaklu 
w tych swoich barwnych strojach 
wychodzi przed teatr i za opłatą 
2 dolarów można zrobić sobie z nimi 
zdjęcie. 

Na drugi dzień jest indywidualne 
zwiedzanie miasta, jego zakątków, 
zakosztowanie ulicznych zakąsek 
– grillowanych na ulicy ryb, parę 
tajskich masaży, a przede wszyst-
kim wypicie maksymalnej ilości 
zbawczego, odżywczego mleczka 
kokosowego. Ostatnie pożegnanie 
z egzotycznym morzem i odjazd 
autokarem na lotnisko w Bangko-
ku, i lecimy samolotem Boeing 747 
na Półwysep Arabski do lotniska 
Hamad International „Doha”. 

Lotnisko to zajmuje 7. miej-
sce w świecie pod względem 
wielkości. Faktycznie ogrom jego 
i zastosowana technika w obsłudze 
pasażerów budzą zachwyt, a nawet 
przerażenie. Są cztery systemy 
komunikacji wewnętrznej. Pierwsza 
to kolejka pod sufitem przemiesz-
czająca pasażerów na dalsze odle-
głości wewnątrz lotniska. Następny 
środek transportu wewnętrznego 
to akumulatorowe wózki z kierow-

cami, przewożące pasażerów i ich 
bagaż. Trzeci środek to wózki jakby 
inwalidzkie, z miejscem na bagaż, 
napędzane przez personel. Czwar-
ty środek transportu to kilometry 
ruchomych chodników. Mamy tutaj 
przesiadkę, odlot do Warszawy 
za 8 godzin, ale na tym lotnisku to 
nie problem, bo istnieją wypoczyn-
kowe pomieszczenia, w których 
na wygodnych leżakach można się 
przespać i wypocząć. W nagrodę 
do Warszawy lecimy super potęż-
nym, czterosilnikowym samolotem 
dwupoziomowym, czyli piętrowym 
Airbus A 380 zabierającym w wersji 
trzyklasowej 550 pasażerów, nato-
miast w wersji ekonomicznej ponad 
700. W czasie pięciu przelotów na 
tej wycieczce objazdowej zawsze 

udało mi się załatwić miejsce siedzą-
ce przy oknie, dzięki temu zaznałem 
wielu dodatkowych przeżyć. Nad 
Półwyspem Arabskim, gdzie więk-
szość krajobrazu to upalne pustynie, 
widziałem góry ośnieżone po stronie 
północnej. Widziałem, jak trudno 
pilotowi było utrzymać samolot na 
kursie nad pasem lądowania w cza-
sie silnego bocznego wiatru, statki 
pływające po oceanie, mijające nas 
w niedalekiej odległości niewielkie 
samoloty, wschody i zachody słońca 
nad chmurami. Przeżyłem również 
krótkie turbulencje w chmurach 
burzowych i wszystkie liczne moje 
przeloty zaliczam do dodatkowych 
atrakcji tych podróży.

A. Klimczak

Uczestnicy tegorocznych dożynek mogli oglądać 
występy artystów pod dużym namiotem. Hala namioto-
wa o wymiarach 10 x 25 m została zakupiona w ramach 
projektu „Kultura bez granic/Kultura bez hranic”, reali-
zowanego wspólnie z Wędrynią. Sobotnio-niedzielne 
Dni Gminy Goleszów odbyły się również dzięki wsparciu 
środków unijnych. Projekt „Kultura bez granic/Kultura 
bez hranic” jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośred-
nictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński w ramach programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska 2014-2020.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16_010/0002016.                                                   T. Lenkiewicz
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cd. z poprzedniego numeru PG

SAN GIMIGNANO
San Gimignano (włoska wymo-

wa: san dżiminiano), małe mia-
steczko (7 tys. mieszk.) otoczone 
murem, położone w połowie dro-
gi między Florencją a Sieną, sły-
nie z fascynującej średniowiecznej 
architektury oraz wież wznoszących 
się ponad wszystkie inne budynki, 
z których roztacza się imponujący 
widok na miasto i pobliskie doli-
ny. Dlatego też często jest nazywane 
średniowiecznym Manhattanem. To 
jedno z najbardziej urokliwych mia-
steczek Toskanii. 

Średniowieczny Manhattan dziś 
ma czternaście wysokich wież, ale 
w przeszłości było ich aż siedem-
dziesiąt dwie i wszystkie one pełniły 
rolę obronną oraz były symbolem 
władzy i bogactwa patrycjuszy. Wie-
że i budynki różnych rozmiarów 
i kształtów tworzą niesamowite tło 
dla krajobrazu terenu położonego 
na południe od miasta. Choć dziś 
jest to wyjątkowy widok, spiczaste 
sylwetki na tle nieba były normą 
w Toskanii w średniowieczu, kiedy 
walczyły ze szlacheckimi rodzinami 

na wzgórzach. Każda rodzina miała 
własną prywatną armię, która okre-
sowo zwalczała wszystko, chroniąc 
swoje rodzinne wieże. Podczas gdy 
niektóre zostały zbudowane jako 
schronienie przed atakującymi, inne 
były puste, podobne do komina, 
budowane tylko po to, by zwiększyć 
szlachetne ego.

W XIV wieku San Gimignano, 
podobnie jak inne wzgórza, znala-
zło się pod kontrolą Florencji. Flo-
rentczycy zazwyczaj potwierdzali 

swoją władzę nad lokalnymi szlachci-
cami, nakazując im zburzyć wieże. Ale 
z jakiegoś powodu część oryginalnej 
panoramy San Gimignano pozostała 
nienaruszona. Uznane jest za szcze-
gólne miejsce i wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO od 
1990 roku. 

San Gimignano oferuje odwie-
dzającym możliwość cofnięcia się 
w czasie poprzez delektowanie się 
lokalnymi produktami. Miasto znane 
jest także z uprawy szafranu, złotej 

Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 6
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Zenon Sobczyk z żoną
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 6

Nowe władze LKS-u „Goleszów" oraz nabór do drużyn piłkarskich

szynki i wina. Toskania jest regionem 
czerwonego wina, stąd pochodzi też 
najsłynniejsze toskańskie białe wino: 
niedrogie, lekkie i owocowy Vernac-
cia di San Gimignano. Mają też tu 
podobno najlepsze lody na świecie.

Spacer po centrum San Gimi-
gnano, w cieniu ocalałych wież, 
jest rozkoszą. Ponieważ miasto 
było oddalone około jednodnio-
wej wyprawy od Sieny lub Floren-
cji w średniowieczu, była to dobra 
przystań dla pielgrzymów w drodze 
z tych miast do Rzymu. W pobliżu 
głównej bramy nadal można zoba-
czyć pozostałości po pielgrzymach 
z XII wieku. W centrum miasta znaj-
duje się Piazza della Cisterna, plac 
cysterny, która stoi w jego centrum. 
Na Piazza del Duomo stoi romań-
ska katedra (obecnie kolegiata 
Wniebowzięcia Matki Bożej). 

W pobliżu katedry znajduje się 
para wież, które stoją obok siebie 
przez ponad 700 lat. Te siostry są 
pustymi muszlami, zbudowany-
mi przez rodzinę Salvucci, by się 
pochwalić. W tym czasie, kiedy 
zostały zbudowane, nikt nie mógł 
mieć bowiem wieży wyższej niż stary 
ratusz. Z 14 zachowanych wież moż-

na zwiedzać nowy ratusz (ma wyso-
kości 51 m). Jest najwyższą wieżą 
miasta. Wizyta tutaj obejmuje także 
dostęp do małego muzeum z pięk-
nymi freskami, które dają wgląd na 
to, jak ludzie ubierali się, żyli, praco-
wali i walczyli w XIV wieku.

Chociaż miasteczko jest prze-
piękne, jest też dość zatłoczone, 
a sprzedawcy wszędzie walczą o tury-
stów. Uważam, że urok San Gimigna-
no jest najciekawszy w godzinach, 
kiedy to większość turystów wróci-
ła już do swoich autobusów, sprze-
dawcy zarobili pieniądze, a miasto 
odzyskuje swoją magię. Inteligentni 
podróżnicy przyjeżdżają tu późno 
i zostają na noc.

Bez względu na to, gdzie się 
zatrzymasz, zjedzenie kolacji w jed-
nej z restauracji w San Gimignano 
zapewnia doskonałą okazję do spró-
bowania typowej toskańskiej kuchni 
domowej, potrawy Cinghiale (z dzi-
ka) podawanej w gulaszach, zupach 
i z salami. 

Najważniejsze zabytki to: Kole-
giata Santa Maria Assunta – trójnawo-
wy kościół romański, konsekrowany 
w roku 1148. W 1456 została roz-
budowana przez Giuliano da Maia-

no o transept i kilka bocznych 
kaplic. Wewnątrz zwracają uwagę 
freski „Sąd Ostateczny” Taddea di 
Bartola z 1393 i „Męczeństwo św. 
Sebastiana Benozza” Gozzoli z 1465. 
Palazzo del Podestà to pałac budo-
wany w latach 1239-1337, położo-
ny naprzeciw kolegiaty. Wewnątrz 
w sali Dantego (Sala di Dante) znaj-
duje się piękny fresk Maesta nama-
lowany w 1317 roku przez Lippo 
Memmi. Do pałacu przylega najwyż-
sza, 51-metrowa, wieża w mieście. 
Kościół Sant’Agostino, zbudowany 
w latach 1280-1298, położony jest na 
północnym krańcu miasta. Wnętrze 
zdobią freski przedstawiające sceny 
z życia patrona kościoła św. Augusty-
na. Museo d’Arte Sacra to muzeum 
sztuki sakralnej eksponujące rów-
nież rzeźby i obrazy z przełomu XIV 
i XV wieku. W tym samym budynku 
mieści się również Muzeum Sztu-
ki Etrusków.

W miasteczku nakręcono około 
30 filmów, wśród których znalazł się 
obraz Franco Zeffirelliego – „Fratello 
Sole, Sorella Luna” – „Brat słoń-
ce, siostra księżyc”, ukazujące Asyż 
i życie Św. Franciszka i Klary.

Z. Sobczyk

W połowie sierpnia w Ludowym Klubie Spor-
towym „Goleszów” odbyło się walne zebranie, na 
którym wybrano nowe władze. Obecni na zebra-
niu członkowie klubu zdecydowali, iż prezesem 
LKS „Goleszów” będzie Wojciech Pilch, a wice-
prezesem Dawid Szpak. Funkcję sekretarza klubu 
pełnić będzie Jakub Wiśniowski, a w zarządzie 
zasiądą również: Andrzej Linzer, Adam Dytko, 
Eugeniusz Machej, Marcin Wigezzi.

– Chcielibyśmy podziękować dotychczasowe-
mu zarządowi za niezwykle cenną pracę wyko-
naną na rzecz upowszechniania sportu w gminie 
Goleszów. Przed nami kolejny nabór, którym 
chcielibyśmy zainteresować młodych mieszkań-
ców gminy Goleszów zainteresowanych grą w LKS 
„Goleszów” – mówili podczas zebrania przedsta-
wiciele goleszowskiego klubu.

– Obecny nabór prowadzony jest do grup 
trampkarzy, młodzików i orlików. Zapraszamy 
dzieci z roczników 2005-2011 wraz z opiekunami 
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do zapisywania się do naszego klubu – dodają przedstawicie-
le LKS „Goleszów. Szczegółowe informacje o prowadzonym 
naborze można uzyskać pod numerem telefonu:  665 251 678 
oraz 505 666 682.                                                                 T. Lenkiewicz

Wójt Sylwia Cieślar z członkami nowego zarządu
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Tytuł artykułu
Wakacje to czas odpoczynku, urlopów, ładowania 

baterii przed nowym rokiem szkolnym, wyjazdów do 
pracy. To również okres podsumowań, których najwię-
cej robi się w dziedzinie sportu. Na płaszczyźnie ogól-
nokrajowej wszystkich ludzi może łączyć siatkówka, 
gdzie reprezentacja Polski walczy na arenie międzyna-
rodowej w ważnych turniejach. My skupimy się dzisiaj 
na tym, co  nam bliskie, lokalne. Powiedzenie: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” jest nam obce.

Tenis stołowy narodził się w latach 80. XIX wieku 
w Anglii. To Europejczycy wymyślili tę dyscyplinę spor-
tu, którą dzisiaj zdominowali Azjaci, a w szczególności 
zawodnicy z Chin. Na naszym lokalnym podwórku upra-
wiają, ćwiczą, grają w stołowego w klubie LKS „Lesznian-
ka” Leszna Górna. Z powodzeniem od wielu lat. Miniony 
sezon 2018 / 2019 zapisał się bardzo pozytywnymi zgło-
skami w działalności tego klubu.

LKS „Lesznianka” Leszna Górna wystawił do gry trzy 
zespoły. W rozgrywkach III ligi ich pierwszy skład od 
samego początku zadomowił się w górnej pozycji w tabe-
li. Nie odpuścili do samego końca. Sport uczy stawiania 
sobie celów, a jeden z nich został osiągnięty. Dawid Dyt-
ko wygrał indywidualnie najwięcej pojedynków, co mię-
dzy innymi pomogło drużynie w historycznym  awansie 
do II ligi. To największy sukces klubu w całej historii 
jego działania i  ogromny powód do dumy. To na pewno  
pozwoli przy okazji na promocję naszego regionu w szer-
szym zakresie.

W IV lidze zagrały pozostałe 2 zespoły naszego klubu. 
Intrygującym posunięciem był transfer do LKS-u wielo-
krotnego Mistrza Polski osób niepełnosprawnych, repre-
zentanta Polski – Sławomira Braka, który miał pomóc 
osiągać wyższe cele. Jego doświadczenie w międzyna-
rodowych występach, pozytywna osobowość wypeł-
niły brakujący element układanki oczekiwanych celów 
na sezon 2018/2019, przyczyniając się do awansu do 
III ligi.  Sławomir Brak w listopadzie 2018 roku poleciał 
z reprezentacją Polski na turniej do Hiszpanii. W Alme-
rii, leżącej na południowym wybrzeżu, zdobył srebrny 
medal w drużynie, grając z reprezentantem Rosji. Dodaj-
my również, że zawodnik LKS „Lesznianka” Leszna Górna 
zagra we wrześniu w Mistrzostwach Europy w Szwecji 
(turniej odbędzie się w Helsingborgu)  oraz zostaje z dru-
żyną z Lesznej Górnej na kolejny sezon.

Ogromne emocje były do ostatniej kolejki spotkań, 
a na końcu wszyscy uśmiechnęli się szeroko. Druga dru-
żyna niczym piłkarze, grając do ostatniej piłki, awanso-
wała do III ligi. I znów najwięcej wygranych pojedynków 
na koncie tenisisty LKS. Jacek Sztuka na pierwszym miej-
scu klasyfikacji indywidualnej. To jego wielki sukces. Od 
początku „wylewał” przy stole siódme poty. Jego ogrom-
ne zaangażowanie było kolegom bardzo potrzebne 
i maksymalnie mobilizowało całą drużynę.

Tenisiści stołowi osiągają również znakomite rezul-
taty w Bielsku – Białej, uczestnicząc w rozgrywkach 
miejskiej ligi tenisa stołowego. Skupia ona zawodników 
z wielu regionów południowej Polski i Górnego Śląska. 

W 2018 roku niczym Mike Tyison na ringu bokserskim 
nokautujący swoich rywali zawodnicy pokonali wszyst-
kie zespoły bez straty punktu w II lidze. W połowie 2019 
roku ten zespół jest liderem I ligi. Zadziwia konsekwen-
cja tych ludzi. 

Połączenie młodości i doświadczenia daje niesamo-
wite efekty. Awans do II i III ligi to pierwsza taka akcja 
w historii klubu. To nie mogłoby się wydarzyć bez odpo-
wiednich ludzi, mających umiejętności, pozytywne 
nastawienie do pracy, poczucie humoru, które bardzo 
pomaga szczególnie wtedy, gdy przyjdzie słabszy okres 
w grze, spadnie forma. To zdarza się wszystkim. Zbliżają-
cy się nowy sezon będzie dla zespołu trudną przeprawą. 
Grając w II, III i IV lidze, trzeba będzie zmierzyć się z wie-
loma wyzwaniami. 

Z całego serca chciałbym podziękować wszystkim 
za miniony „historyczny” sezon - takiej dawki emocji 
naprawdę jeszcze nie było. Patrząc przez pryzmat czasu, 
śmiało mogę powiedzieć, że wraz z przyjaciółmi z klubu 
zapisaliśmy się w kartach historii LKS „Lesznianka” na 
dobre i nie przynieśliśmy wstydu Prezesowi P. Andrzejo-
wi Pustówce, który poświęca swoją każdą wolną chwilę 
tenisowi stołowemu, klubowi i zawodnikom.

Te wszystkie wspaniałe rzeczy nie udałyby się jednak 
bez ludzi, którym głęboko leży na sercu los tenisistów 
z „Lesznianki”.

Sport to dla nas nie tylko pasja, ale jedna z dróg roz-
woju, samorealizacji. Jednak, aby go uprawiać, nadal 
potrzebni są ludzie dobrej woli i przy tej okazji chciał-
bym bardzo serdecznie podziękować sponsorom: firmie 
ANBO Pana Andrzeja Siedlaczka, Diehl Metering z Baża-
nowic, Gminie Goleszów, Fundacji PKO Banku Polskiego, 
Bankowi Spółdzielczemu w Cieszynie i Gminie Goleszów. 
Pomoc, którą otrzymaliśmy od Państwa, okazała się dla 
nas  naprawdę bezcenna.

Dziękuję też zawodnikom, kapitanom drużyn i dzia-
łaczom sportowym. To wielka radość, kiedy wiem, że 
zawszę  mogę liczyć na  ludzi, którym nie jest obcy los 
klubu z 50-letnią historią. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Mateusz Lorc 

Historyczny awans zawodników Lesznianki 
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Sukcesy łuczników

Zachować w pamięci

W dniach 20-21 lipca w Gorzowie Wielkopolskim 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w łucznictwie bloczkowym na dystansie 50 metrów. 

Przemysław Konecki powtórzył osiągnięcie z ubie-
głego roku i zdobył złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski. 
W finałowym pojedynku pokonał Mateusza Posłusznego 
141 do 138 pkt.

Tydzień wcześniej łucznicy rywalizowali w trze-
ciej rundzie Pucharu Polski w Żołędowie k/Bydgoszczy. 
W klasyfikacji kobiet zawody wygrała Anna Stanieczek, 
a Marzena Daduń była czwarta. W klasyfikacji mężczyzn 
Przemysław Konecki stanął na trzecim stopniu podium.

W czerwcu w Warszawie odbył się Międzynarodowy 
Memoriał im. Ireny Szydłowskiej. W konkurencji MIKST 
para z Goleszowa Anna Stanieczek i Przemysław Konecki 
nie dała szans rywalom i stanęła na najwyższym stopniu 
podium. Warto dodać, że od ubiegłego roku goleszow-
ski MIKST jest niepokonany tak na torach otwartych, 
jak i w hali. W klasyfikacji kobiet Anna Stanieczek była 
druga, a Przemysław Konecki piąty wśród mężczyzn.  
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.                                                                    

Redakcja                                                                        

Szlachetnym działaniem można nazwać coroczne 
obchody rocznicy założenia Szkoły Szybowcowej na 
górze Chełm w Goleszowie. Szczególną dbałością o to 
historyczne miejsce wyróżnia się Bielski Klub Seniorów 
Lotnictwa, którego członkami są również mieszkańcy 
Goleszowa i okolicy. 

Liczna grupa seniorów lotnictwa właśnie w 86. 
rocznicę powstania szkoły w dniu 16 lipca br. zameldo-
wała się w mundurach organizacyjnych klubu w tym 
historycznym miejscu. Członkowie zarządu przypomnieli 
historię szkoły oraz tych bohaterów, którzy po szkoleniu 
na Chełmie kontynuowali naukę latania, aby po uzyska-
niu odpowiednich kwalifikacji zasiąść nawet za sterami 
angielskich czy też amerykańskich samolotów. Poświę-
cali swoje zdrowie i życie w walkach z faszystowskim 
najeźdźcą. Zarząd klubu złożył kwiaty przed Kamieniem 
Pamięci Polskich Lotników. Następnie na szczycie góry, 

nieopodal drzewka orzecha kaukaskiego posadzonego 
przed laty również przez klub, nastąpiły dalsze wspo-
mnienia, po których z okazji 100. rocznicy powstania 
lotnictwa polskiego wręczono zasłużonym członkom 
dyplomy, a niektórym medale okolicznościowe. Prze-
leciał też parokrotnie nad naszymi głowami samolot, 
machając nam skrzydłami. Pilotował go jeden z następ-
ców naszych seniorów, czyli syn jednego z członków. 
Uroczystość rocznicową zakończyliśmy okolicznościo-
wym obiadem w gościnnej rezydencji na górze Chełm. 
W ten skromny sposób oddaliśmy cześć i chwałę tym, 
co na zboczach tej góry po raz pierwszy oderwali się od 
ziemi, a w latach II wojny światowej podjęli bohaterską 
walkę o wolność Polski i Europy.

Szkoła ta wyszkoliła 1300 pilotów w latach 1934– 
1939, a w latach 1945–1951 aż ok. 2800 pilotów.

A. Klimczak
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Tytuł artykułuPolicjanci obchodzili swoje święto

Dzielnicowy bliżej nas

11 lipca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom 
Narodowy” odbyły się uroczyste obchody Święta Poli-
cji w garnizonie cieszyńskim.

Główną część obchodów rozpoczął Komendant 
Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk, który 
przywitał przybyłych gości i jednocześnie wygłosił oko-
licznościowe przemówienie. Uroczysty apel, wręcza-
nie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie 
policyjne oraz przemówienia gości dopełniły całość tego 
wydarzenia. W uroczystości wzięli udział m.in. komen-
dant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński (nie-
gdyś pracownik cieszyńskiej komendy), wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz, przedstawiciele władz samorządo-
wych, komendanci służb mundurowych oraz duszpaste-
rze policyjni.

– W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Gole-
szów chciałabym podziękować za każdy dzień Waszej 
służby, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, bez-
piecznej służby i satysfakcji z wykonywanego zawodu 
– powiedziała wójt Sylwia Cieślar, składając gratulacje 
komendantowi Jackowi Bąkowi. – Podziękowania proszę 
również przekazać wszystkim pracownikom cywilnym 
policji, którzy w tym szczególnym dniu również obchodzą 
swoje święto – dodała wójt.

Wójt Sylwia Cieślar i jej zastępca Rafał Glajcar zło-
żyli również gratulacje i podziękowania komendantowi 
ustrońskiego komisariatu i jego zastępcy – Łukaszowi 
Żyle i Ryszardowi Kubikowi. To w tej jednostce służą 
dzielnicowi „obsługujący” naszą gminę. W ramach tego 
wydarzenia na cieszyńskim rynku można było odwie-
dzić stoiska służb mundurowych oraz zobaczyć turniej 
koszykówki służb mundurowych o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Cieszynie.

T. Lenkiewicz

Ważnym elementem naszego 
bezpieczeństwa jest wiedza, z kim 
kontaktować się w sytuacji zagroże-
nia. W ramach kampanii społecznej 
„Dzielnicowy bliżej nas”, której celem 
jest budowanie i utrzymanie dobrego 
kontaktu Policji ze społeczeństwem, 
stworzona została mobilna aplikacja 
„Moja Komenda”. Dzięki temu roz-
wiązaniu możemy szybko nawiązać 
kontakt z naszym dzielnicowym.

Stworzone narzędzie umożliwia 
wyszukanie każdego dzielnicowego 
w Polsce. Aby to zrobić, wystarczy 
wpisać np. własny adres zamieszkania, 
a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, 
który dba o nasz rejon zamieszka-
nia oraz pokaże, w której jednostce 
on pracuje. Dzielnicowych możemy 
wyszukać także, podając imię i nazwi-
sko. Aby połączyć się z funkcjonariu-
szem, wystarczy jedno kliknięcie.

Wyszukiwarka dzielnicowych 
działa również w trybie offline, czyli 
użytkownik nie musi mieć dostępu 
do Internetu, aby odnaleźć swoje-
go dzielnicowego. Aplikacja „Moja 
Komenda” zawiera także bazę tele-
adresową wszystkich komend i komi-
sariatów w Polsce oraz m.in. rewiry 
dzielnicowych oraz posterunki.

Program wyposażony jest w dwa 
tryby wyszukiwania informacji. Po 
włączeniu usług lokalizacyjnych 
w telefonie sam odnajdzie najbliższe 
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb 
online wystarczy jedno kliknięcie, by 
wskazał trasę do najbliższej komen-
dy lub komisariatu. Równie sprawnie 
połączy nas z dyżurnymi policjanta-
mi wybranej jednostki. Dodatkowo 
„Moja komenda” umożliwia wyszu-
kanie jednostki po nazwie, ulicy lub 
kodzie pocztowym.

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do korzystania z przygoto-
wanego przez Policję rozwiązania 
i korzystania z tego źródła informacji 
w razie potrzeby. Informacje o funk-
cjonariuszach pełniących funkcję 
dzielnicowego można również zna-
leźć na stronie Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie.

NASI DZIELNICOWI:
Komisariat Policji w Ustroniu, 

ustron@cieszyn.ka.policja.gov.pl, 
tel. 33854341, fax 338563814,  

tel. dyż. 338563810,

sierż. szt. Szymon Borys  
(Bażanowice, Dzięgielów, Godziszów, 
Kisielów, Kozakowice Dolne i Górne, 

Leszna Górna, Puńców),

sierż. szt. Piotr Dziedzic  
(Cisownica, Goleszów).

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Tatusiom i strażakom z OSP Cisownica  
za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniach do remontu.

Personel PP Goleszów oddział w Cisownicy. 
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Tytuł artykułu
TORT KANAPKOWy

Składniki:
▪ chleb tostowy
▪ ok. 6 szt. serków puszystych do smarowania 

 (mogą być różne smaki)
▪ ok. 15 dag szynki
▪ ok. 15 dag sera żółtego
▪ papryka czerwona
▪ 5 jajek ugotowanych na twardo
▪ szczypiorek
▪ musztarda
▪ majonez
▪ warzywa do ozdoby wg uznania
Tort jest bardzo prosty i szybki w przygotowaniu, 

a jednocześnie efektowny i oryginalny. Jedyne, co wyma-
ga pracy to pokrojenie wszystkich składników. Zatem 
rozdrabniamy szynkę, ser, paprykę, jajka, szczypiorek. Na 
deskę wykładamy np. cztery kromki chleba tostowego 
(w zależności jak duży tort chcemy zrobić), smarujemy 
cienką warstwą serka puszystego, dajemy pokrojoną 
szynkę, na to musztardę, potem kolejne cztery kromki 
chleba, potem znowu smarujemy serkiem, dajemy jaj-
ka, szczypiorek, potem majonez i kolejne kromki. Zosta-
ła nam jeszcze jedna warstwa, więc smarujemy serkiem, 
nakładamy ser żółty i paprykę, znowu trochę serka pusz-
ystego i ostanie cztery kromki chleba. Środek już mamy, 
teraz wszystko zależy od fantazji wykonawcy. 

Cały tort najlepiej posmarować serkiem, potem 
ozdabiać ulubionymi warzywami. Oczywiście nadzienie 
tortu można modyfikować, według upodobania autora.

Życzę smacznego!
Renata Rzymanek

Tort kanapkowy

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych
Informujemy, iż z dniem 1 lipca 

2019 r. obowiązują nowe wzory infor-
macji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, deklaracji na podatek 
od nieruchomości, informacji o grun-
tach, deklaracji na podatek rolny, 
informacji o lasach i deklaracji na 
podatek leśny (obowiązujące w przy-
padku, gdy obowiązek podatkowy 
powstał od 01.07.2019 r.).

Nowe wzory formularzy zostały 
określone przez ministra właściwe-
go do spraw finansów publicznych 
w drodze rozporządzeń i będą obo-
wiązywać we wszystkich gminach.

Wzory informacji o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych oraz 
deklaracji na podatek od nierucho-
mości zostały określone rozporzą-
dzeniem Ministra Finansów z dnia 
30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1104).

Wzory informacji o gruntach 
i deklaracji na podatek rolny zostały 
określone rozporządzeniem Mini-
stra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. 
(Dz.U. z 2019r., poz. 1105).

Wzory informacji o lasach i dekla-
racji na podatek leśny zostały okre-
ślone rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1126).

Ponadto Minister właściwy do 
spraw finansów publicznych, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do 
spraw informatyzacji, określił w dro-
dze rozporządzeń sposób przesyłania 
powyższych informacji i deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej oraz określił rodzaje podpi-
su elektronicznego, którym powinny 
być opatrzone:

– rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 6 czerwca 2019 r. w spra-

wie sposobu przesyłania informacji 
o gruntach oraz deklaracji na podatek 
rolny za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1153);
 – rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 6 czerwca 2019 r. w spra-
wie sposobu przesyłania informacji 
o lasach oraz deklaracji na podatek 
leśny za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., 
pow. 1154);
 – rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 18 czerwca 2019 r. w spra-
wie sposobu przesyłania informa-
cji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz deklaracji na 
podatek od nieruchomości za pomo-
cą środków komunikacji elektronicz-
nej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1185).

Wydział FN
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Tytuł artykułuTrzy jubileusze

Drugiego czerwca 2019 roku 
w ustrońskim Kościele Ewangelic-
ko-Augsburskim Apostoła Jakuba 
Starszego miała miejsce szczególnie 
podniosła uroczystość. Złożyły się 
na nią niezwykłe rocznice: Jubileusz 
60-lecia ordynacji ks. Stanisława 
Dordy oraz Jubileusze 50. i 60 – lecia 
Konfirmacji członków wspólnoty 
kościoła ewangelickiego. O uroczy-
sty charakter nabożeństwa zadbali 
miejscowi duszpasterze, Rada Para-
fialna, a także reprezentanci konfir-
mantów sprzed 50 i 60 lat. 

Wymowne słowa księży skiero-
wane do Złotych i Diamentowych 
Jubilatów, modlitwy oraz śpiew 
uczestników nabożeństwa podkreśla-
ły doniosłość wydarzenia i zapadały 
głęboko w serca obecnych. Wystąpie-
nie przedstawicieli Złotego Jubileuszu 
oraz Rady Parafialnej adresowane do 
Jubilata – ks. Stanisława Dordy było 
podziękowaniem za przygotowanie 
ich do konfirmacji. Słowa laudacji 
p. Danuty Koenig pełne wyraźnego 
szacunku, przekonywały, jak wiel-
kim autorytetem cieszył się ich kate-
cheta, a kosz pięknych róż ofiarowany 
Jubilatowi był symbolem wdzięcz-
ności za właściwe ukierunkowanie 
ich życia w młodym wieku. Ksiądz 
Stanisław Dorda, który był jednym 

z duszpasterzy przygotowujących 
młodych ówcześnie parafian do tej 
uroczystości, mógł wraz z zebranymi 
wyśpiewać podziękowanie za 60 lat 
służenia Bogu i wiernym, z którymi na 
przestrzeni wielu lat miał możliwość 
współpracować. W tym uroczystym 
dniu słowa pieśni nr 475 „Dzięki za 
ten dzisiejszy ranek, dzięki za każdy 
nowy dzień. Dzięki za promień słońca, 
gwiazdy i dźwięków świat” zabrzmia-
ły jeszcze dobitniej i wymowniej. 
Wśród zaproszonych gości znalazło 
się wielu bliskich, znajomych i przyja-
ciół ks. Stanisława Dordy. Jak dobrze 
współgrał więc tekst drugiej zwrotki, 
przytoczonej wcześniej pieśni: „Dzię-
ki za wiernych mych przyjaciół, dzięki 
za ludzi, których znam…”. 

Podczas 60 lat ordynacji zawsze 
tam, gdzie był posłany ksiądz Dorda, 
dawał On swym życiem świadec-
two autentycznej wiary i dzielił się 
tą radością ze wszystkimi. Było to 
zauważalne na co dzień, a doświad-
czali tego ludzie spotykający się 
z Jubilatem w różnych miejscach 
Jego kapłańskiego posłannictwa – 
„Dzięki za wielką radość życia, dzięki 
za miejsce pracy mej…”. Te miejsca 
to parafie ewangelickie w Ustro-
niu, Bytomiu i Laryszowie. Życie 
księdza S. Dordy zawsze było pełne 

pokory i służby. Zdarzały się na tej 
drodze również chwile trudniej-
sze, ale Słowo Boże było zawsze dla 
Niego pokrzepieniem i prowadziło 
do zawierzenia Bożej Opatrzności: 
„Dzięki za wszystkie smutki, bóle, 
dzięki za ciężki życia trud! Dzięki za 
Twoje Słowo, które co dzień krze-
pi mnie”. Pogoda ducha księdza 
Dordy zawsze towarzyszyła Jego 
działaniom. Ksiądz prowadził budo-
wę kaplicy w Dobce, kościołów 
w Cisownicy i Polanie oraz remont 
i powiększenie kaplicy w Górkach 
Wielkich. Jak wspominał ksiądz Dor-
da w „Kalendarzu Ustrońskim 2012”, 
budowa kościoła w Cisownicy nie 
była sprawą łatwą: „…na pozwole-
nie budowy kościoła w Cisownicy 
czekaliśmy 7 lat. Jakim problemem 
było zdobycie materiałów budowla-
nych od cementu, cegieł, po gwoź-
dzie wie tylko ten, kto w tym czasie 
też budował”. Z pomocą Bożą i ludzi 
tak z Ustronia, jak i Cisownicy uda-
ło się jednak pokonać przeróżne 
trudności i później można już było 
z pełną mocą wyśpiewać: „Dzięki, 
że dobroć Twą poznałem, dzięki, że 
dałeś ducha mi…”. 

Na koniec uroczystości, gdy 
przedstawiciele jubileuszowych 
konfirmantów dziękowali księdzu 
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Trzy jubileusze

Hodowcy gołębi cz. 2
cd. z poprzedniego numeru PG 

Czy gołębie z cieszyńskiego ryn-
ku mają coś wspólnego z tymi, któ-
re hodujecie?

 Gołębie, które przebywają na 
rynku, to nie gołębie pocztowe. 
Osobie, która nie ma styczności 
z gołębiami, trudno jest zauważyć 
różnicę, ale to, co wyróżnia gołębia 
pocztowego, to umiejętność powro-
tu do własnego gniazda z odległości 
nawet ponad 1800 km.

Czy gołębnik to jedna duża klat-
ka, czy może jest podzielony na kil-
ka oddzielnych stref?

Gołębnik to nazwa budynku /
pomieszczenia, w którym przeby-

wają gołębie. Najczęściej jest on 
podzielony na kilka przedziałów (np. 
dla gołębi młodych, dla lotowych 
gołębi dorosłych oraz dla gołębi roz-
płodowych).

Każdy gołąb hodowlany ma 
obrączkę. Co na niej jest napisane?

Każdy gołąb pocztowy ma obrącz-
kę rodową. Hodowca zakłada obrączkę 
gołębiowi ok. 7 dni po jego wykluciu.  
Na podstawie obrączki rodowej 
możemy określić takie informacje, 
jak: wiek gołębia, kraj pochodzenia, 
oddział, do którego należy właściciel, 
np: PL-020-18-5216

PL – Polska, 
020 – nr oddziału (Cieszyn), 
18 – rok urodzenia (2018), 
5216 – numer gołębia.

Stanisławowi Dordzie za 60 lat Jego 
ordynacji, słowa ostatniej zwrotki 
pieśni oddały to swoiste zawierze-
nie Bogu wszystkiego i wielkie Jemu 
podziękowanie: „Dzięki za Twoją 
wierną miłość, dzięki za wolnej łaski 
dar, dzięki, że mogę głośno śpiewać, 
dzięki składam Ci!”. W Jubileuszo-
wym Nabożeństwie brali udział kon-
firmanci z Cisownicy – Złoci: Krystyna 
Stebel (Cichy), Emilia Czyż (Guznar), 
Ewa Jaworska (Plinta), Helena Źlik 
(Kozieł), Anna Czudek (Szturc), Alina 
Błachut (Kamieniorz), Janusz Kamie-

niorz, Jan Szturc, Jan Gilski, Karol 
Macura i Bogusław Sikora; Diamen-
towi: Wanda Malina (Jaworska), Sta-
nisław Kluz i Paweł Janik. 

Po nabożeństwie wszyscy spo-
tkali się w sali parafialnej na gościn-
nym przyjęciu. Odbierali także 
pamiątkowe zdjęcia sprzed 50 i 60 
lat ze swojej konfirmacji, wręcza-
ne im przez obecnego proboszcza 
– księdza Piotra Wowry. Możliwość 
uczestnictwa w tak szczególnej uro-
czystości kościelnej zawdzięczamy 
Zacnemu Jubilatowi – księdzu Sta-

nisławowi Dordzie oraz Jego córce 
i zięciowi z Warszawy. Czcigodne-
mu księdzu Jubilatowi życzymy 
zdrowia, pozwalającego cieszyć się 
długim życiem, oraz Błogosławień-
stwa Bożego. Dziękujemy za radość 
wspólnego przeżywania Jubileuszo-
wych Uroczystości. 

Teresa Waszut,  
Witold Pieńkowski 

W artykule wykorzystano słowa pieśni 
nr 475 „Dzięki za ten dzisiejszy ranek” do 
tekstu i melodii Martina Gottharda Schne-
idera (1961) 1963
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Czy możecie przybliżyć czytelnikom Panoramy, jak 
wygląda krok po kroku hodowla gołębia?

Na temat hodowli gołębi powstało wiele książek, 
które i tak nie wyczerpały tej kwestii, dlatego niezwy-
kle trudno w kilku zdaniach przybliżyć ten temat. 
 
Rok w hodowli dzieli się na kilka podstawowych eta-
pów:

 – lęgi – czas, w którym gołębie wychowują młode, 
 – sezon lotowy – czas, w którym odbywają się loty, 
 – pierzenie – czas, w którym gołębie wymieniają, 
    swoje stare pióra na nowe, 
 – okres spoczynku – czas, w którym gołębie,  
    odpoczywają po minionym sezonie (zima).

Od wiosny do jesieni przy dzięgielowskiej remizie 
można Was spotkać z mnóstwem gołębi. Czy może-
cie zdradzić czytelnikom, co tam się wtedy dzieje?

W dzień poprzedzający lot (przeważnie jest to sobo-
ta) odbywa się wkładanie. Wtedy gołębie są komisyj-
nie ładowane do specjalnych klatek transportowych, 
w których później odbywają podróż na miejsce startu. 
W kolejnym dniu, po powrocie gołębi odbywa się 
drukowanie list z godzinami przylotów. Na podstawie 
tych list powstaje lista konkursowa, czyli swego rodza-
ju zestawienie wyników hodowców biorących udział 
w locie.

Czy każdy z Was ma odrębne urządzenia do lo-
tów?

Tak. Każdy hodowca ma własny specjalny zegar, 
który rejestruje czasy przylotów gołębi.

A jak wygląda przygotowanie gołębia do lotu? Co 
trzeba zrobić albo czego nie wolno robić? 

Każdy hodowca ma swoje “sekrety” dot. przygo-
towania swoich gołębi do lotu. Najważniejsze jednak 
jest, aby przed lotem gołębie miały dostęp do war-
tościowej karmy oraz wody. Dodatkowo, aby zwięk-
szyć wydolność gołębi, często stosowane są różnego 
rodzaju witaminy i odżywki.

W jakie regiony kraju, Europy wysyłacie samo-
chód ciężarowy z gołębiami? I ile zajmuje powrót go-
łębiom biorących udział w zawodach?

Najczęściej dystans lotów to 150-1000km. W 2019 
roku loty będą odbywać się m.in. z takich miejscowo-
ści, jak: Brzeg, Zielona Góra, Neuruppin, Minden czy 
Bruksela. Jeśli chodzi o średnią szybkość, z jaką lecą 
gołębie, to najczęściej jest to 70-80 km/h. Jednak przy 
sprzyjających warunkach oraz wietrze prędkość ta 
może być nawet większa niż 100 km/h. 

dokończenie w następnym numerze

Hodowcy gołębi cz. 2
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Zdjęcia ogrodów A. Krzywoń

24 sierpnia, podczas tegorocz-
nych dożynek, wręczono nagro-
dy w konkursie „Gmina Goleszów 
w kwiatach i zieleni”. W konkur-
sie wzięło udział 13 właścicieli 
ogrodów z 9 sołectw. O wynikach 
19. edycji zadecydowały punkty 
przyznane przez członków komisji 
w składzie: Barbara Kubok (zdo-
bywczyni I miejsca w ubiegłorocz-
nym konkursie), Lucyna Kaleta 
(zdobywczyni III miejsca w 2018 r.), 
Halina Bukowczan-Herbst (zdobyw-
czyni IV miejsca w 2018 r.), Krysty-
na Duława, Leszek Tyrna i Adam 
Krzywoń (przewodniczący).

– Komisja przeprowadziła dwa 
przeglądy ogrodów zgłoszonych do 
konkursu przez sołtysów – w maju 
i lipcu. Każdy uczestnik komisji na 
swojej karcie punktowej przyznał 
punkty (w myśl regulaminu). Podczas 
wiosennego przeglądu oceniano 
urządzenie ogrodu, jego zadbanie, 
efekt wizualny oraz zagospodaro-
wanie i utrzymanie porządku między 
drogą a ogrodem. Podczas prze-
glądu letniego jeszcze dodatkowo 
przyznawano punkty za ukwiecenie 
budynku – mówi Adam Krzywoń, 
główny koordynator konkursu.

– Różnice punktowe pomiędzy 
poszczególnymi ogrodami były nie-
wielkie. Członkowie komisji zgodnie 
stwierdzili, że wszystkie zgłoszone 
ogrody były gustowne i ładnie urzą-
dzone – dodaje. 

I miejsce zdobył ogród Anny 
Papierniak z Goleszowa Górnego, 
II miejsce Zofii Gibiec z Goleszowa 
Górnego, zaś III miejscem postano-
wiono nagrodzić 4 ogrody: Cecylii 
i Henryka Kościołek z Goleszowa 
Równi, Tadeusza Małysz z Kozako-
wic, Katarzyny Stasiewicz z Gole-
szowa Górnego, Lidii Ziemianin 
z Godziszowa. Pozostałe ogrody 
nagrodzono dyplomami. 

Wyróżnienia trafiły do Ewy 
Bielesz z Goleszowa Dolnego, Jana 
Błażka z Dzięgielowa, Katarzyny 
Hławiczki z Dzięgielowa, Katarzyny 
Jaworek z Godziszowa, Emili Lewan-
dowskiej z Bażanowic, Katarzyny 
Marcol z Cisownicy i Anny Ostachow-
skiej z Lesznej Górnej.

Nagrodzili najpiękniejsze ogrody
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Jako przewodniczący komisji 
pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim uczestnikom konkursu za udział 
Tu chcę zaznaczyć, że wszyscy winni 
czuć się wygranymi za posiadanie 
takich ogrodów, które Wam przyno-
szą radość i pogłębiają zamiłowanie 
dla piękna natury, a ta z kolei nieja-
ko z wdzięczności odwzajemnia się 
emanacją pozytywnej energii pod-
czas prac i pobytu w ogrodzie – tak 
bardzo korzystnej i potrzebnej orga-
nizmowi człowieka (co jest nauko-
wo udowodnione).

Dalsze podziękowania kieruję 
dla sołtysów, którzy dołożyli starań, 
by ich sołectwo było reprezentowa-
ne, ale i też dla tych, którzy pomi-
mo starań nie znaleźli chętnych do 
udziału w konkursie, chociaż w każ-
dym sołectwie jest dużo ładnych 
ogrodów. 

Dziękuję tez wszystkim człon-
kom komisji, zaś szczególnie Leszko-
wi Tyrnie, który swoim samochodem 
woził członków komisji podczas obu 
przeglądów, nadto przygotował 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gorące podziękowania kieruję 
do Wójta Gminy Goleszów Sylwii 
Cieślar za pokrycie kosztów nagród 
i wysłania zaproszeń na uroczystość 
zakończenia XIX konkursu. 

Ze swojej strony, przy tej oka-
zji, podziękowałem z wdzięczno-
ścią wszystkim zaangażowanym 

w przeprowadzenie tego konkursu. 
Zaś na zakończenie tej uroczysto-
ści Pani Wójt skierowała serdeczne 
podziękowania dla organizatorów 

i uczestników konkursu za ich wkład 
w podnoszenie wizerunku i promocji 
naszej Gminy.

Adam Krzywoń

Nagrodzili najpiękniejsze ogrody

Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, Albin Klimczak członek zarządu TMZG  
i Adam Krzywoń – przewodniczący Komisji. 
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Biała Sobota w Cisownicy

Strażacy rywalizowali na strzelnicy

Rada Sołecka Cisownicy, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Cisownicy, Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy 
w Cisownicy, pod patronatem Wójta Gminy Goleszów 
Sylwii Cieślar, zapraszają na BIAŁĄ SOBOTĘ, która odbę-
dzie się 21 września, w godz. 9.00-12.00.

W miejscowej szkole wszystkim chętnym bezpłat-
nych porad udzielać będą lekarze specjaliści. Dodatko-
wo pielęgniarki dyplomowane przeprowadzą pomiary 
poziomu cukru we krwi oraz badania ciśnienia tętnicze-
go, a w mammobusie koło biblioteki będą prowadzone 
badania w godz. 10.00-12.00. Organizatorzy serdecznie 
zapraszają! Wszystkie badania będą bezpłatne. Szcze-
góły: Henryka Szarzec, tel. 662 223 617, Karol Macura, 
tel. 697 814 978.

Redakcja

18 sierpnia na strzelnicy Koła 
Łowieckiego „Hubertus” w Gole-
szowie odbyły się zawody stra-
żaków w dwuboju strzeleckim. 
O puchar prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Goleszo-
wie Jana Szczuki rywalizowało 50 
zawodników. 

Przyjechali oni m.in. z Zebrzy-
dowic, Istebnej, Ochab, Wieszcząt, 
Zaborza. Naszą gminę reprezen-
towały OSP: Goleszów, Cisownica, 
Puńców, Dzięgielów. Każdy ze stra-
żaków oddał po 10 strzałów z pisto-
letu i karabinu sportowego. Wśród 
gospodarzy, czyli sportowców 
z terenu gminy Goleszów, pierwsze 
miejsce wywalczył Janusz Soboszek 
(OSP Dzięgielów), drugie Seweryn 
Kędzior (OSP Puńców), a trzecie 

Mateusz Cupek (OSP Cisownica). 
Wśród gości dwa czołowe miejsca 
zajęli zawodnicy z OSP Zebrzydo-
wic – Leszek Machej i Jacek Czyż, 
a trzecie wywalczył Jan Żarski z OSP 
Gumna. W klasyfikacji drużynowej 
gospodarzy zwyciężył Dzięgielów, 
który wyprzedził Cisownicę oraz 
Puńców. Wśród gości najlepszą 
drużyną okazały się Zebrzydowi-
ce, które wyprzedziły Zaborze 1 
i Ochaby 1.

Puchary, medale i dyplomy 
najlepszym sportowcom i druży-
nom wręczali kierownik zawodów 
Janusz Michalik oraz sędzia głów-
ny Jan Żarski. Nad całością czuwali 
jeszcze Seweryn Kędzior i Magdale-
na Panek. Organizator całości, Klub 
Żołnierzy Rezerwy OSP Dzięgielów, 

serdecznie dziękuje Kołu Łowiec-
kiemu „Hubertus” za udostępnienie 
strzelnicy oraz wszystkim strażakom, 
którzy wzięli udział w rywalizacji. 

Redakcja

Janusz Soboszek
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Tytuł artykułuCo to jest triathlon?

Na terenie naszej gminy mieszka wiele osób upra-
wiających różne dyscypliny sportu. Jednym z nich 
jest Kasper Tochowicz z Goleszowa, którego pasją 
jest triathlon.

Triathlon to dyscyplina składająca się z pływania, 
jazdy na rowerze oraz biegania, zawsze w tej kolejności. 
Końcowy rezultat to suma czasów przeznaczonych na 
poszczególne dyscypliny oraz czasów przejścia pomię-
dzy nimi. 

Najbardziej znanym dystansem triathlonu jest 
‘Ironman 140.6’, czyli 3800 m pływania, 180 km jazdy na 
rowerze i 42.2 km biegu oraz jego dystanse pochodne: 
½, ¼ oraz 1/8 Ironman’a, rzadziej spotykamy dystanse 
dłuższe – wielokrotności dystansu podstawowego. Na 
zawodach w tej konwencji nie można jeździć na rowe-
rze w grupach, korzystając z korytarza powietrznego 
tworzonego przez zawodnika poprzedzającego. Pływa-
my na wodach otwartych – na jeziorach, w sztucznych 
zbiornikach, wolno płynących rzekach lub w morzu, np. 
w Opolu pływa się w Odrze, a w Gdyni w Zatoce Gdań-
skiej. Jeździmy na rowerach czasowych po asfaltowych 
drogach, a bieg ma zazwyczaj charakter biegu ulicznego. 

Druga odmiana triathlonu, w której jazda w grupie 
podczas etapu rowerowego jest dozwolona odbywa się 
na dystansie olimpijskim (1500 m pływania, 40 km jazdy 
na rowerze i 10 km biegu) oraz sprinterskim – połowie 
dystansu olimpijskiego. Tę formę rywalizacji od 2000 r. 
można spotkać na igrzyskach olimpijskich.

Oprócz tego są zawody organizowane na dystansach 
niestandardowych, z bieganiem lub jazdą na rowerze 
w terenie (np. zawody „Diablak” w Żywcu, „Triathlon 
Stalowy Sokół” w Jaworznie’), z pływaniem na basenie 
(np. zawody w Skoczowie). Wielu zawodników przygo-
dę z triathlonem zaczyna właśnie na takich zawodach, 
zwłaszcza ci, którzy nie posiadają roweru szosowego. 

Ja najczęściej ścigam się na dystansie 1/4IM lub 
1/2IM, choć ostatnio wygrałem zawody w Częstochowie 
na dystansie 1/8 IM. 

Jak wygląda dzień triathlonisty?

Każdego dnia mam średnio dwa treningi, a ilość cza-
su spędzonego na trenowaniu tygodniowo wynosi około 
15h. Jako triathlonista amator muszę pogodzić obowiąz-
ki sportowe z obowiązkami codziennymi i treningi 
dostosować do planu dnia, wyznaczanego w głównej 
mierze przez obowiązki uczelniane. Typowy dzień składa 
się z porannego basenu (początek o 6 lub 7), następnie 
spędzenia czasu na uczelni i drugiego treningu po połu-
dniu lub wieczorem.

Od kiedy uprawiasz triathlon?

Moja przygoda z triathlonem rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2016 r., kiedy nie mając większego pojęcia 
o tej dyscyplinie, zapisałem się na zajęcia triathlonowe 
organizowane przez uczelnię TU Dresden, gdzie byłem 
wówczas na wymianie studenckiej. Mój pierwszy start 
miał miejsce w Mietkowie w czerwcu 2017 r., gdzie 
ukończyłem zawody na dystansie ¼ IM (950 m pływania, 
45 km jazdy na rowerze i 10.55 km biegu). Jako moment 
przełomowy traktuję jednak sierpień 2017 r., ponieważ 
wtedy, po zajęciu drugiego miejsca w Katowicach na 
dystansie ¼ IM, nawiązałem współpracę z obecnym tre-
nerem Jackiem Tyczyńskim.

Jakie są Twoje największe sukcesy?

Osobiście za największy sukces uważam to, że ciągle 
się rozwijam i z miesiąca na miesiąc jestem coraz szyb-
szy. Jeżeli miałbym jednak wymienić moje największe 
osiągnięcia, to należą do nich wygrana zawodów Enea 
Bydgoszcz Triathlon w 2018 r. na dystansie ¼ IM (zawody 
te to największa ‘ćwiartka’ w Polsce, a na liście startowej 
na tym dystansie było ponad 1000 osób), drugie miej-
sce wśród amatorów podczas 5150 Warsaw na dystan-
sie olimpijskim bez draftingu (bez jazdy w grupach) oraz 
zdobycie tytułu Mistrza Polski w kategorii M18 na zawo-
dach Enea Ironman 70.3 Gdynia na dystansie ½ IM.

Czym zajmujesz się na co dzień?

W lipcu tego roku ukończyłem Politechnikę Wro-
cławską, gdzie zdobyłem tytuł inżyniera na kierunku 
Automatyka i Robotyka oraz tytuł magistra na kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn. Do sierpnia/września pla-
nuję skupić się na sporcie i przygotowaniu do zawodów, 
ale także chcę rozpocząć poszukiwania pracy i w przy-
szłości próbować łączyć ją z uprawianiem sportu na 
wysokim poziomie.

Skąd czerpiesz wiedzę o treningu?

Jak już wcześniej wspomniałem, mam trenera – Jac-
ka Tyczyńskiego, który mieszka na co dzień w Krakowie. 
Nasza współpraca wygląda tak, że za pomocą specjalnej 
aplikacji (Training Peaks) trener rozpisuje mi co tydzień 
jednostki treningowe, które mam danego dnia wyko-
nać. Wszystkie treningi wykonuję sam. Jest to najpopu-
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larniejsza forma współpracy wśród 
triathlonistów amatorów.

Jak wygląda u Ciebie kwestia fi-
nansowania sportu?

Triathlon, niestety, nie należy 
do tanich dyscyplin. Poza sprzętem, 
gdzie główny koszt stanowi sprzęt 
rowerowy, należy doliczyć także 
wpisowe za zawody oraz koszt całej 
logistyki. To, że mogę uprawiać tę 
dyscyplinę, zawdzięczam w głów-
nej mierze rodzicom. W obecnym 
sezonie udało mi się także nawią-
zać współpracę z kilkoma firmami, 
które wspierają mnie finansowo 
lub barterowo. Należą do nich: Fao 
Far (wsparcie finansowe, była to 
jedyna firma z powiatu cieszyńskie-
go, która postanowiła mi pomóc), 
Saucony (obuwie sportowe), Mar-
tombike (stroje biegowe, kolarskie 
oraz triathlonowe), RON Wheels 
(koła rowerowe), Dare2Tri (sprzęt 
pływacki), Willow (batony sporto-
we), Olimpius (serwis rowerowy 
oraz bikefitting), Body Balance (fizjo-
terapia) oraz Usługi Informatyczne 
Szansa (wsparcie finansowe). 

Gdzie można śledzić Twoje po-
czynania?

Posiadam profil publiczny na 
Facebook’u, gdzie można mnie zna-
leźć pod nazwą „Kasper Tochowicz 
Triathlon” oraz na Instagramie, 
wszystkich zapraszam do polubienia. 

Staram się tam publikować zdjęcia 
i relacje z zawodów oraz z treningów. 

Ciekawostki związane z triatlo-
nem?

Na zawody ubieramy strój star-
towy, w którym pływamy, jeździmy 
na rowerze i biegamy. Na etap pły-
wacki zazwyczaj zakładamy ‘piankę’, 
która chroni od zimna i jednocze-
śnie ułatwia pływanie, zwiększając 
wyporność. 

Na nasz rezultat składa się rów-
nież czas pobytu w strefie zmian, 
potrzebny za pierwszym razem na 
zdjęcie pianki, zabranie roweru 
(poprzedzone założeniem kasku), 
a za drugim razem na odstawienie 
roweru i ubranie butów biegowych. 

Z tego względu, aby zaoszczędzić 
jak najwięcej czasu, zaawansowani 
zawodnicy ubierają i ściągają buty 
kolarskie już w trakcie jazdy na 
rowerze (buty cały czas pozostają 
wpięte w specjalne pedały).

Czy polecasz uprawianie tej dys-
cypliny?

Oczywiście, polecam. Proponuję 
spróbować od startów na krótszych 
dystansach, na zawodach, gdzie 
można jeździć na takim rowerze, jaki 
się posiada. Ponadto rekomendu-
ję wszystkim doskonalenie swoich 
umiejętności pływackich.

Naszemu zawodnikowi życzymy 
wielu sukcesów!                              

T. Lenkiewicz
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Tytuł artykułuMistrzostwa Polski w kolarstwie 

Już wkrótce do Goleszowa zawitają Górskie 
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Masters 
i Cyklosport. W sobotę, 14 września br. gmina Goleszów 
wraz z gminą Dębowiec i Skoczów będzie gościła uczest-
ników Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szo-
sowym Masters i Cyklosport. Zawody mające na celu 
popularyzację kolarstwa szosowego i turystyki kolar-
skiej wśród kolarzy amatorów oraz promocję aktyw-
nego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji to 
także świetna okazja to promocji tras i atrakcyjnych 
terenów zlokalizowanych na terenie gmin Goleszów, 
Dębowiec i Skoczów.

– Organizacja zawodów w Goleszowie to ogrom-
ne wyróżnienie dla naszej gminy, a także szansa na jej 
promocję w mediach oraz wśród uczestników. Decy-
zja o organizacji zawodów poprzedzona była wielo-
ma spotkaniami oraz analizami. Musieliśmy sprawdzić 
możliwości techniczne organizacji tego typu zawodów, 
a także spełnić szereg wymagań. Organizatorzy spraw-
dzili każdy odcinek trasy, wskazując na możliwe zagro-
żenia. Ostatecznie udało się nam spełnić wszystkie 
wymagania stawiane zawodom w kolarstwie szosowym, 
które w połączeniu z ogromnymi walorami krajobrazo-
wymi pozwolą nam na organizację zawodów. Dzięki nim 
już wkrótce do Goleszowa zawitają miłośnicy kolarstwa 
górskiego z całego kraju – wyjaśnia Sylwia Cieślar, wójt 
Gminy Goleszów. Zawody przebiegać będą drogami 
publicznymi, a zatem w trakcie przejazdu zawodników 
występować będą ograniczenia w ruchu samochodów. 

– Zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy 
Goleszów z prośbą o wyrozumiałość w trakcie przepro-
wadzania zawodów. O wszystkich utrudnieniach będzie-
my informować w momencie ostatecznego zamknięcia 
harmonogramu przejazdu – dodaje wójt gminy Gole-
szów, która jednocześnie zachęca mieszkańców gminy 
do czynnego udziału w zawodach. Mieszkańcy gminy 
Goleszów są bowiem zwolnieni z opłaty startowej, któ-
ra do 10 września wynosi 60 zł, a do 14 września 120 
zł. Rejestracja zawodników odbywa się poprzez stronę 
internetową www.pomiaryczasu.pl. 

– Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z prze-
pisami PZKol na trasie składającej się odcinka dojazdo-
wego, rundy pokonywanej kilka razy (w zależności od 
kategorii wiekowej) oraz odcinka dojazdowego do mety, 
usytuowanej na górze Chełm. Na trasę składa się odci-
nek honorowy długości 5 km przebiegający od startu 

w centrum Goleszowa w kierunku Kisielowa. Następ-
nie zawodnicy wjeżdżają na pętlę długości 20 km. Pętla 
pokonywana jest kilka razy w zależności od danej kate-
gorii. Projekt trasy znajduje się na stronie internetowej 
www.roadmaraton.pl, a ostateczny jej przebieg podany 
zostanie niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbęd-
nych opinii i pozytywnej decyzji – wyjaśnia Wiesław 
Legierski, organizator zawodów. 

Start zawodów odbędzie się sprzed Urzędu Gminy 
w Goleszowie, gdzie zlokalizowane będzie także biuro 
zawodów. Zacznie ono działać już w piątek, 13 września 
w godzinach od 18:00 do 21:00. Po zamknięciu biura 
odbędzie się odprawa techniczna. W dniu zawodów tj. 
14 września biuro zawodów czynne będzie w godz. od 
8:00 do 10:00. Start zawodników zaplanowany został na 
godz. 11:00, a zakończenie na godz. 17:00. O godz. 18:00 
odbędzie się ceremonia dekoracji i wręczenie nagród. 
Zawody zakończą się o godz. 19:00.

Na terenie gminy Goleszów oraz gmin ościennych 
trasa Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 
Masters i Cyklosport przebiegać będzie następującymi 
ulicami: Kisielów – Główna; Międzyświeć – Goleszowska, 
Bielska; Iskrzyczyn – Bielska, Tarnawa, Golina; Simoradz 
– Myśliwska, Główna; Dębowiec – Skoczowska, Cieszyń-
ska; Kostkowice – Dębowiecka, Dworska, Osiedlowa; 
Łączka – Widokowa, Cesarska; Ogrodzona – Centralna; 
Kisielów – Wiejska. W związku z trwającym wyścigiem, 
w godz. 10.00-17.00, nastąpią utrudnienia w ruchu pie-
szych i pojazdów na tych ulicach.

Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szoso-
wym pozwolą na wyłonienie Mistrzów Polski w katego-
riach Masters i Cyklosport. Górskie Mistrzostwa Polski 
w kolarstwie szosowym Masters i Cyklosport rozgrywane 
są w oparciu o przepisy PZKOL Komisji Masters i nie są 
zaliczane do klasyfikacji generalnej Road Maraton. Orga-
nizatorem zawodów jest Legierski Projects, a współorga-
nizatorami Gmina Goleszów, Komisja Masters i Cyklosport 
oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych 
Cyclo Partner. Patronat honorowy nad zawodami objęty 
został przez wójta Gminy Goleszów – Sylwię Cieślar oraz 
wójta Gminy Dębowiec – Tomasza Brannego. W sprawnej 
organizacji zawodów organizatorów wspierają: Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Cieszynie, 
Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Goleszów i Dębowiec, 
a także Państwowa Straż Pożarna.                        

Redakcja
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Tytuł artykułu
W sobotę, 21 września odbę-

dzie się IV Rodzinny Rajd Rowe-
rowy. O godz. 9:00 rowerzyści 
wyruszą spod goleszowskiej fon-
tanny, aby pokonać trasę o długo-
ści ok. 20 km. 

Przebieg rajdu wygląda nastę-
pująco: UG Goleszów (fontanna) – 
Astrów – Kamieniecka – Radoniowa 
– Wałowa – Biała – Główna – Sta-
wowa – Skoczów Bładnice – Space-
rowa – Kisielów (półmetek, boisko, 
poczęstunek) - Wiejska – Ogrodzona 
Zadki – Pod Chełmem – Lotnicza - 
UG Goleszów.

Uczestnikiem rajdu rowero-
wego może być osoba, która do 
20.09.2019 r. zgłosi telefonicznie 
chęć uczestnictwa (tel. 502 559 976) 
lub dokona tego osobiście w dniu 
rajdu, przed godz. 9.00, obok gole-
szowskiej fontanny. Młodzież do 16 
roku życia musi wystartować z opie-

kunem, zaś każdy kolarz powinien 
mieć kask rowerowy.

Organizatorem wydarzenia jest 
Gminne Koło PTTK nr 19 „Ślimoki”. 
Fundatorem nagród i poczęstunku 
jest Gmina Goleszów. Patronat nad 

IV Rodzinnym Rajdem Rowerowym 
objęła wójt Sylwia Cieślar. 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać, dzwoniąc pod numer 
tel. 502 559 976.

Redakcja

IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Pożegnali wakacje nad TON-em
31 sierpnia na akwenie Towa-

rzystwa Wędkarskiego „TON” 
w Goleszowie przeprowadzono 
Dziecięco-Młodzieżowe Zawody 
Wędkarskie z okazji zakończenia 
wakacji. Rywalizacja przebiegała 
w jednej grupie wiekowej – do 16 lat. 
W zawodach udział wzięło 26 mło-
dych wędkarzy w towarzystwie opie-
kunów.

Wszyscy startujący otrzymali sło-
dycze ufundowane przez sponsorów, 
zaś zwycięzcom wręczono puchary, 

dyplomy i nagrody rzeczowe. Na 
dzieci, które nie zdobyły czołowych 
miejsc, czekały nagrody pocieszenia. 
Zawody odbywały się pod patrona-
tem Wójta Gminy Goleszów Sylwii 
Cieślar i sołtysów Goleszowa Dol-
nego i Górnego – Karola Alkiera 
i Andrzeja Czermaka.

Pierwsze miejsce wywalczył Filip 
Duda (228 pkt.), drugie zajęła Kata-
rzyna Cieślar (121 pkt), a trzecie 
Julia Duda (120 pkt.). W klasyfikacji 
największej złowionej ryby zwycię-

żył Igor Prochot (jaź 38 cm długości), 
zaś najwięcej ryb złowiła Julia Duda 
(16 sztuk).

Sponsorem zawodów byli: Gmi-
na Goleszów, Karol Alkier, Andrzej 
Czermak, Barbara Mizia, Andrzej 
Cieślar, Wanda i Karol Hławiczka, 
Jarosław Bodak, Grzegorz Śliż, Wła-
dysław Wigłasz, Jacek Ciemała. 
Organizatorem całości było Towarzy-
stwo Wędkarskie „TON”. Fotorepor-
taż znajduje się na www.goleszow.pl.
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