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Od lewej Michał Solarski i Tomasz Liboska

W dniach 23–24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie można było zobaczyć 
wystawę fotograficzną „Postrzyżyny”, autorstwa Tomasza Liboski i Michała Solarskiego, pochodzą-
cych z Goleszowa, a obecnie mieszkających poza naszym regionem. 

Poprzez kilkanaście zdjęć wielkoformatowych autorzy pokazali swoją historię dorastania w la-
tach 90–tych w Goleszowie. Ujęte wątki to jazda na skuterze, czekanie na spóźniony pociąg na stacji 
kolejowej Goleszów Górny, pierwsza miłość, nocna wyprawa w góry, „buszowanie” po budynkach 
cementowni i RKS–u, pierwsza bójka, wyjazd na „Woodstock” czy obcinanie długo zapuszczanych 
włosów. To kilka kluczowych scen z życia, zatrzymanych na fotografiach. 

Podczas otwarcia wystawy niespełna czterdziestoletni autorzy wspominali swoje dorastanie, 
opowiadali o samym pomyśle, początkach realizacji i poszczególnych etapach projektu. O zabaw-
nych sytuacjach, które miały miejsce w trakcie sesji fotograficznych i aktorach, którzy wcielili się 
w  ich postacie (Dominik Haberla w roli Michała Solarskiego i Marek Kuźniciusz jako Tomasz 
Liboska). 

Na wystawę przybyli bliscy, znajomi oraz osoby interesujące się i pracujące z fotografią, ale nie 
tylko... Wśród nich nie zabrakło Wójta Gminy Goleszów 
Krzysztofa Glajcara i jego zastępcy Grażyny Porębskiej–
Jochacy oraz dyrektorki GOK–u Jolanty Warsińskiej.

Wójt pogratulował fotografikom zdobycia wielu wy-
różnień i nagród, podziękował za promocję Goleszowa 
i życzył realizacji kolejnych marzeń związanych ze swoją 
pasją – fotografią.

Wystawa była już pokazywana, nagradzana i publiko-
wana m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Wło-
szech, Holandii, Grecji i Polsce. Nadszedł czas pokazać ją 
w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło – w Goleszowie.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wójtowi Krzyszto-
fowi Glajcarowi, dzięki któremu mogliśmy pokazać wystawę 
w naszym Goleszowie. Od samego początku pracy nad pro-
jektem czuliśmy, że to wyjdzie – projekt, wystawa. Czuliśmy, 
że to może się udać, że to musi się udać. To przekonanie do-
pingowało nas do ciągłej pracy, poświęciliśmy na ten projekt 
3 lata. Pokazanie zdjęć w Goleszowie było dla nas bardzo 

ważne – sentyment do miejsca, ludzi, zdarzeń z naszego życia. Ten sentyment był zresz-
tą motorem całego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym powstał cały 
projekt – wystawa – mówią autorzy.

O goleszowskiej wystawie można było przeczytać i usłyszeć w mediach: Gazecie 
Codziennej, Halo Cieszyn, Dzienniku Zachodnim i Radiu Bielsko.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Grzegorz Buchta śpiewając utwory Cze-
sława Niemena.

Warto się pochwalić, że Michał Solarski i Tomasz Liboska podpisali ostatnio kon-
trakt na kolejną wystawę w USA, gdzie ich interesy reprezentować będzie Pictura 
Gallery, z siedzibą w Bloomington (stan Indiana). W planach są targi sztuki i liczne 
wystawy. Przejęci autorzy promowanych zdjęć krótko skomentowali: Cieszymy się 
bardzo na współpracę i zupełnie nowe perspektywy. 

A my gratulujemy pomysłodawcom wspaniałej wystawy, która znalazła odbior-
ców nie tylko na naszym terenie, ale również w innych zakątkach świata. Ekspansja 

ich dzieła na drugiej półkuli to wielkie 
osiągnięcie, ich trud włożony w projekt 
zostaje doceniony na różnych płasz-
czyznach, to cieszy. Trzymamy kciuki 
i  życzymy dalszych sukcesów, nowe 
wyzwania czekają!

Tekst i foto MSF, T. Lenkiewicz
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Organizator wystawy, Gmina Gole-
szów, dziękuje Cieszyńskiemu Ośrod-
kowi Kultury „Dom Narodowy” za 
udostępnienie sztalug wystawienni-
czych oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Goleszowie za udostępnie-
nie pomieszczenia. 

Każdy w tej historii znajdzie  
kawałek siebie, swojego życia…
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Na sesji Rady Gminy Goleszów, która odbyła się 27 kwietnia br. 
miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w dziedzinie upowszech-
niania kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2015. Na-
grody rzeczowe lub finansowe oraz listy gratulacyjne wręczyli Prze-
wodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki oraz Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. 

Nagrody otrzymali:
–  Joanna Lipowczan-Stawarz za całokształt działalności, a w szcze-

gólności za zaangażowanie i poświęcenie przy prowadzeniu chó-
rów,

–  Helena Wróbel za całokształt działalności, a w szczególności za 
kultywowanie tradycji i języka gwarowego,

–  Adam Bujok za zdobycie 3. miejsca w zawodach łucznictwa 
polowego w III Mistrzostwach Polski w 3D WA 2015 w katego-
rii łuk bloczkowy – junior, które odbyły się 22 sierpnia 2015 r. 
w Rybniku,

–  Przemysław Konecki za zdobycie 1. miejsca w zawodach łucz-
nictwa polowego w III Mistrzostwach Polski w 3D WA w kate-
gorii łuk bloczkowy – kadet, które odbyły się 22 sierpnia 2015 r. 
w Rybniku,

–  Mateusz Macura za zdobycie 1. miejsca w Szachowych Mistrzostwach Śląska Przedszkolaków – rocznik 2009 i młodsi, które od-
były się 11–12 kwietnia 2015 r. w Czerwionce–Leszczynach,

–  Ewa Płoszaj za zdobycie 2. miejsca w LXXIX Mistrzostwach Polski Seniorów w konkurencji łuk bloczkowy, które odbyły się 24 – 
27 września 2015 r. w Dobrczu,

–  Anna Stanieczek za zdobycie 2. miejsca w XXXIII Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Łucznictwie, w konkurencji ko-
biet – łuki bloczkowe, które odbyły się 13 – 15 lutego 2015 r. w Milówce,

–  Ilona Sztwietnia za zdobycie 1. miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Żaczek w tenisie stołowym, w sezonie 2014/2015, 
które odbyły się 9 maja 2015 r. w Łaziskach Górnych.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst i foto MSF

O czasie, czasie…
Kaj tak żyniesz? Lecisz jak szalóny,
lica starościóm połorane jak pługym zogóny.
Czasie, jużeś zrobił swoji, że podziwać 
sie do zdrzadła, człowiek aż sie boji.
Przemijo tyn czas jak woda.
Kaj się podzioła naszo łuroda?
Człowiek je życiym sterany,
nadziejóm goji swe rany.
Dostojnie starość przeżywo
rodzinóm wspumogany bywo.
Szczyńści z łuśmiychym na twarzy
trzeja sobie stwarzać
i nim bliźnich na co dziyń zarażać.
Czasie! Złapiymy cie za poły
i posadzymy na ławie za dymbowym stołym.
Nie poskómpiymy ci masła, miodu ani mlyka
bylebyś nom tak wartko nie łuciekoł.
Chcieli my zrobić sporo, zdziałali niewiela, 
nie zawsze my mieli z ciebie dobrego przyjaciela…

Wiersz autorstwa wyróżnionej Heleny Wróbel

Najnowsze uchwały, informacje i szczegóły  
znajdziecie Państwo na 

www.goleszow.bip.net.pl 
w zakładce Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)

Nagrody na sesji

Od lewej: wójt Krzysztof Glajcar, Helena Wróbel, Joanna Lipowczan-Stawarz,  
przewodniczący Bogusław Konecki

Od lewej: wójt Krzysztof Glajcar, Adam Bujok, Przemysław Konecki, Ewa Płoszaj, Anna Stanieczek,  
przewodniczący Bogusław Konecki, z przodu Ilona Sztwietnia i Mateusz Macura
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Złoty Krzyż Zasługi  
dla Ireny Klimczak

Zgodnie z art. 6 m ustawy  z dnia 13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
przypominamy, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Goleszów nową deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Inaczej mówiąc obowiązek składania nowej deklaracji następuje w przypadku: narodzin dziecka, śmierci osoby zamieszkałej na 
danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji lub innych przyczyn mających wpływ na zmianę wysokości naliczo-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

6 maja br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce 
uroczyste wręczenie orderów i odznaczeń państwowych kilku-
dziesięciu osobom z województwa śląskiego, szczególnie zasłu-
żonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności 
charytatywnej, dorobku kulturalnym, a także w ratowaniu ży-
cia ludzkiego.

Na wniosek Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara 
Złotym Krzyżem Zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu 
tradycji folkloru uhonorowana została Irena Klimczak z Lesznej 
Górnej. We wrześniu 2015 r. prowadzony przez nią Zespół Re-
gionalny „Czantoria” obchodził swoje 50-lecie działalności. Ze 
względu na przedłużające się procedury nadawania odznaczeń 
przez Prezydenta RP nie udało się zsynchronizować tych dwóch uroczystości. 

Bardzo się cieszymy, że wieloletnia kierowniczka, a zarazem choreografka zespołu, propagatorka folkloru w autentycznej jego for-
mie, laureatka Srebrnej Cieszynianki, a także doceniona i nagrodzona przez Radę Gminy Goleszów za osiągnięcia w dziedzinie upo-
wszechniania kultury pani Irena, dołączyła do zacnego grona szczególnie zasłużonych. Wraz z wójtem wzięła udział w piątkowych 
uroczystościach wręczania odznak w katowickim urzędzie. Ubrana w piękny strój regionalny dostojnie reprezentowała naszą gminę. 

Bardzo dziękuję za docenienie mojej osoby, ale największą nagrodą jest dla mnie możliwość prowadzenia zespołu, który traktuję jak 
własne dziecko. To coś, co po mnie zostanie… Całe moje życie to folklor i stroje, które szykuję i naprawiam. 

Dziękuję Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył, a które cały czas 
wykorzystuję i rozwijam, dzielę się i uczę innych. Dzięki temu znalazłam 
swoje miejsce w życiu.

Moje przesłanie to zaszczepić w młodych dobre zwyczaje, wpajać 
dzieciom skąd pochodzą, nie zapomnieć o swoich korzeniach, ukochać 
tę ziemię, na której się żyje, śpiewać, tańczyć i godnie nosić strój cieszyń-
ski, by utożsamiać się ze swoim regionem – powiedziała odznaczona 
pani Irena.

Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej wręczał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Państwa postawa, zaangażowanie, charakter przyczyniły się, do tego, 
by pokazać społeczeństwu polskiemu, że można żyć dla drugiego czło-
wieka… – mówił wojewoda.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sił i zdrowia w kontynu-
owaniu swojej pasji!

Redakcja
Źródło www.katowice.uw.gov.pl, foto Joanna Gibiec

Obowiązek zmiany deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wręczenie odznaczeń

Od lewej: wójt Krzysztof Glajcar, Irena Klimczak i wojewoda Jarosław Wieczorek

Uwaga – I I I  runda Super  Spr int     Uwaga – I I I  runda Super  Spr int     Uwaga – I I I  runda Super  Spr int
4 czerwca br. (sobota) Automobilklub Cieszyński przeprowadzi, zabezpieczoną przez sędziów,  

próbę sportową na odcinku ok. 1,5 km na ulicy Spacerowej w Puńcowie. 

Z a  u t r u d n i e n i a  p r z e p r a s z a m y !        O r g a n i z a t o r z y
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B e z P ł at N a  m a m m o G R a f I a

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. kobiety między 
50 a 69 rokiem życia będą mogły skorzystać z ba-
dań mammograficznych. Badania są bezpłatne, 
gdy od ostatniego badania finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia upłynęły pełne 
dwa lata.

Miejsce postoju mammobusu: 

Goleszów, parking obok budynku gminy.
9 czerwca, godz. 10.00  –  12.00 
10 czerwca, godz. 14.00 – 16.00

 
Zapisy i rejestracja w Urzędzie Gminy  

Goleszów, tel. 33 479 05 10.
 
Na badania nie jest potrzebne skierowanie/za-
proszenie. Z udziału w programie wykluczone są 
pacjentki leczone z powodu raka piersi. Na ba-
danie należy zabrać: dowód osobisty oraz, jeśli 
to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammografii.

I N f o R m ac j a

4 maja 2016 r. filia biblioteki w Puńcowie  
wznowiła swoją działalność. 

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek w godz. 08.00 - 12.00;

środa, czwartek, piątek  w godz. 14.00 - 18.00.

Zapraszamy!

1 czerwca 2016 r. to termin składania wniosków o stypen-
dia dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości 
w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego.

Fundusze stypendialne, które prowadzimy są funduszami 
powierzonymi Fundacji Batorego przez firmy i osoby prywatne. 
Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań wyrównują-
cych szanse edukacyjne młodych i zdolnych, ale niezamożnych.
Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy 
składać do 1 czerwca 2016 r.. O stypendia mogą ubiegać się te-
goroczni maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, 
państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendy-
stom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok stu-
diów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie r. akademickiego, 
możliwość ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 r. Kapitu-
ła Funduszu przyznała stypendia 34 studentom na łączną kwotę 
170 600 zł. Rocznie fundusz wspiera 9 osób. 
Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy 
składać do 1 czerwca 2016 r.. O stypendia mogą ubiegać się te-
goroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie zde-

Wnioski o stypendia do 1 czerwca
cydowaliby się na podjęcie nauki na 
uczelniach wyższych w całej Polsce. 
Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów 
związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty re-
jestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia 
w wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość 
ubiegania się o stypendia na II i III rok. Od 2011 r. Kapituła 
Funduszu przyznała 270 stypendiów na łączną kwotę 700 545 zł. 
Rocznie fundusz wspiera 14 osób. 
Funduszu Stypendialny Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy 
składać do 31 lipca 2016 r. Fundusz dla niezamożnej młodzie-
ży planującej studia informatyczne na państwowych uczelniach. 
Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysoko-
ści 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 
zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodo-
wej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. 

Więcej informacji: Agnieszka Zowczak, Program Równe 
Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana Bato-
rego, tel. 22 536 0209, faks: 22 536 0220, 
www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego
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Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

Za nami... 
Wspaniały koncert wiedeńskiego zespołu The Threex! Kto nie był, niech żałuje! 
Niesamowite umiejętności muzyczne tego trio połączone z niebanalnym poczu-

ciem humoru dały nam 
ogromną dawkę dobrego 
nastroju, a także pozwo-
liły rozpocząć majówkę 
z uśmiechem na ustach!
16 maja odbył się Czy-
telniczy Konkurs z Języ-
ka Angielskiego, w któ-
rym wzięło udział aż 37 
uczniów klas 4-6. Wyniki 
konkursu zostaną ogło-
szone w czerwcu na Prze-
glądzie Dorobku Kultural-
nego „TON” 2016.

14 maja wraz z Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszynie zorganizowaliśmy „Spotkanie z Wyspą Reunion”. Niecodzienny 
koncert zostawił nam wspaniałe wrażenia. Poznanie innej kultury wzbudziło 
w nas chęć do odkrywania tajemnic różnych części świata. 
Przed nami…
3–4 czerwca odbędzie się coroczny Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON” 
2016, w programie wiele atrakcji
6 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się drugi w naszym cyklu wieczorek poetycki 
poety Andrzeja Macury, na który bardzo serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy na „Wakacje letnie z GOK-iem”. 1 turnus 4-15 lipca, 2 turnus 1-12 
sierpnia. W programie m.in. wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek, kręgle, basen, zajęcia plastyczne, gry i zabawy a także wiele innych 
atrakcji. Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca! 
W wakacje od 4 lipca do 19 sierpnia GOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Czy nie po to właśnie żyjemy, by nawzajem ułatwiać sobie życie? George Eliot
 Z pozdrowieniami dla Czytelników  Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska, foto MSF  

Sukcesy Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”
W dniach 12-13 kwietnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się XVI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżo-

wych Zespołów Artystycznych. Miło nam poinformować, że grupa reprezentacyjna ZPiT „Goleszów” zajęła w tym konkursie drugie miejsce  
w kategorii zespołów folklorystycznych (pierwszego miejsca nie przyznano).

Zdjęcie z archiwum zespołu

The Threex!
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POdZIęKOWanIa

Drodzy sąsiedzi, znajomi i mniej zna-
jomi Czytelnicy „Panoramy Goleszow-
skiej”!

Chciałbym Wam serdecznie podzięko-
wać za zaufanie, którym obdarzyliście 
mnie w kolejnym roku, przekazując 1% 
swego podatku na moją rehabilitację.

Nie do końca potrafię wyrazić słowami 
to, co czuję, ale jest wiersz, który chciał-
bym zadedykować:

Przede mną były dwie drogi 
Wybrałem drogę mniej uczęszczaną 

I to była wielka zmiana.
Paulo Coelho

Dziękuję, że w tej podróży jesteście ze 
mną, podnosicie mnie, gdy upadam, 
sprowadzacie na dobrą drogę, gdy błądzę.

Dziękuję, Tomasz Cichy

NajdrOższa MatKO

Cóż Ci dać możemy, droga Mamo,
w dzień Twojego święta?
Bukiet kwiatów i ucałować
za Twoją troskę i poświęcenie
chcemy Tobie dziś dziękować.
Abyś była zdrowa i szczęśliwa,
bardzo Cię kochamy,
bo jesteś naszym Skarbem,
nikomu Cię nie oddamy!
Abyś zawsze była z nami,
choć jesteśmy nieposłuszni czasami.
Będziemy się modlić do Pónbóczka,
bo on wszystko może,
aby błogosławił naszym Matkom
o każdej życia porze.

Dzieci ze Szkółki Niedzielnej w Cisownicy

Kilkanaście dni później, 1 i 3 maja w Zebrzydowicach odbył się XXIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty kłos” 
Euro-Folklor, gdzie jury, w skład którego weszli wybitni znawcy kultury ludowej (prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, prof. zw. dr hab. Alojzy 
Kopoczek oraz dr Magdalena Szyndler), przyznało goleszowskiej grupie drugie miejsce w kategorii dorosłych zespołów, z artystycznie opra-
cowanym programem. Warto zaznaczyć, że w przeglądzie wzięło udział aż 70 zespołów tanecznych! 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Redakcja

najserdeczniejsze życzenia z okazji  
dnia Matki dla wszystkich mam

składa również redakcja „Panoramy Goleszowskiej”
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Dzieje się na Jasieniowej!
Wiosenni spacerowicze i miłośnicy lokalnej przyrody mogą zauważyć sporo zmian na Jasieniowej 

Górze. To efekt prowadzonego przez Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy projektu „Modraszki 
i goryczki potrzebują słońca” opisywanego w lutowo-marcowym wydaniu „Panoramy Goleszowskiej”. 

W ramach projektu profesjonalna firma leśna pościnała krzewy i drzewa w wąwozie Ajsznyt oraz na 
wielkiej polanie u podnóża punktu widokowego Wyrgóra. Kolejnym działaniem zaplanowanym w pro-
jekcie było ustawienie wiaty leśnej przy wejściu do Ajsznytu. Piękną wiatę wykonał i postawił Adam 
Adamczyk z Cisownicy. 

Reszta należała już do członków stowarzyszenia. W ramach wolontariatu udało się 
do tej pory oczyścić z pościnanych drzew, gałęzi i krzewów wielką polanę pod Wyrgó-
rą i częściowo wąwóz Ajsznyt. Oczyściliśmy jeszcze jedno miejsce z młodych drzew 
przy ścieżce na Wyrgórę. Teren ten został wytypowany w zeszłym roku, kiedy poszu-
kiwaliśmy motyla modraszka Rebela i rośliny żywicielskiej dla jego gąsienic – goryczki 
krzyżowej. Wycięcie drzew i krzewów ma na celu obfitsze występowanie i kwitnienie 
goryczki, a tym samym odbudowanie populacji bardzo rzadkiego i chronionego mo-
draszka Rebela.

Odwiedzający wąwóz Ajsznyt mogą zauważyć również nietypowe drewniane bud-
ki powieszone na drzewach. Wyglądają dziwnie, bo brak w nich charakterystycznego 
okrągłego otworu wejściowego. Przyczyna leży w ich przeznaczeniu. Mają one służyć 
jako dzienne schronienia nietoperzy, a tym jedynym aktywnie latającym ssakom wy-
starczy wąska szczelina wejściowa u dołu budki. Takich budek udało nam się powiesić 
13, dodatkowo powiesiliśmy dwie duże budki przeznaczone dla naszej najpospolitszej 
sowy – puszczyka zwanego potocznie (z racji wydawanych odgłosów) kuwikiem.

Pierwsze efekty projektu już są. Na polanie pod Wyrgórą pojawiły się storczyki nie-
notowane wcześniej w tym miejscu – storczyki blady i męski. Prawdopodobnie odsło-
nięte podłoże wystarczająco się nagrzało, by pobudzić „drzemiące” organy podziemne 
tych roślin do wzrostu. Znowu możemy podziwiać w pełnej krasie imponujące ściany 
skalne Ajsznytu. Należy tu podkreślić, że główną przyczyną ustanowienia w tym miej-
scu stanowiska dokumentacyjnego „Jasieniowa” były jego walory geologiczne. Obficie 
tu występujące chronione i rzadkie rośliny i zwierzęta były w tym wypadku przysłowio-
wą wisienką na torcie.

Niebawem w okolicy ustawionej wiaty pojawią się dwie tablice informacyjne przed-
stawiające walory przyrodnicze tej części goleszowskich kamieniołomów. Mamy na-
dzieję, że mieszkańcy Goleszowa i okolic będą odwiedzać to miejsce. Pamiętajmy jed-
nak o bezpieczeństwie i uważajmy na osypujące się skały. Podziwiając piękno naszej 
przyrody jednocześnie starajmy się jak najmniej jej przeszkadzać, aby zarówno mo-
draszki, goryczki jak i inne przyrodnicze skarby mogły też cieszyć następne pokolenia.

Członkowie Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy

Wiata w Ajsznycie

Budka dla nietoperzy

Część brygady Jasieniowa przy wieszaniu budek
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Aby było jeszcze ładniej…
Pogoda dopisała. Zarówno w piątek jak i w sobotę było sło-

necznie i ciepło. Wymarzone warunki do tego, żeby trochę po-
spacerować a przy okazji poćwiczyć skłony, przyczyniając się przy 
tym do upiększenia naszego środowiska.

W dniach 22 i 23 kwietnia kolejny raz sołtys wraz z radą so-
łecką zorganizowali w Dzięgielowie sprzątanie miejscowości. 
O akcji mieszkańcy zostali poinformowani za pośrednictwem 
plakatów, sms-ów, e-maili, ogłoszeń parafialnych i poprzez za-
proszenia osobiste.

Do udziału w sprzątaniu włączyła się również szkoła podstawowa. W piątkowe dopołudnie prawie 120 uczniów wraz z nauczy-
cielami porządkowało przydrożne rowy wzdłuż dróg gminnych. Była to dla młodych mieszkańców praktyczna nauka ekologii. Po 
dwóch godzinach służby dla środowiska wszyscy uczestnicy tych zajęć zebrali się na boisku szkolnym, gdzie dyrektorka szkoły wraz 
z sołtysem w krótkich przemówieniach podkreślili ważność proekologicznych zachowań oraz starań o estetykę i porządek w swoim 
otoczeniu. Młodzież, w podziękowaniu za trud, otrzymała wafelki oraz napoje, które zasponsorowała radna Sejmiku Wojewódzkiego 
Sylwia Cieślar.

Z kolei w sobotę od godzin rannych dorośli zabrali się za porządki głównie wzdłuż dróg powiatowych. W sumie było ok. 20 osób. 
Co ciekawe, znaczną część znalezisk stanowiły butelki po alkoholu czy też puszki po piwie. Przebojem były „zestawy śniadaniowe”: 
reklamówki zawierające kubki po kefirach, folie po szynkach, puszki po szprotkach, pudełka po papierosach itp. Oczyszczono też 
z liści dłuższy odcinek rowów oraz udrożniono część przepustów. Wysprzątano także krótki fragment brzegów Puńcówki. Wszystkie 

odpady, których łącznie było ok. 150 worków, zo-
stały zwiezione i złożone przy strażnicy OSP, skąd 
zabrane zostaną przez odpowiednie służby. 

Do akcji dołączyła lokalna OSP, członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, a także 
Centrum Misji i Ewangelizacji. Dużym wsparciem 
był Urząd Gminy Goleszów, a także Starostwo Po-
wiatowe, które to zaopatrzyły nas w worki, rękawi-
ce oraz zapewniły wywóz „urobku” .

Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za 
udział w realizacji tego przedsięwzięcia! 

Sołtys Zbigniew Krzemień wraz z radą sołecką
foto Zbigniew Krzemień, Tomasz Lenkiewicz
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Odznaczeni w Olsztynie
Od państwa Teresy i Józefa Waszutów doświadczyliśmy wiele serdeczności, corocznie gosz-

czą u nas, olsztyńskich cieszyniaków i co miesiąc przysyłają nam „Panoramę Goleszowską”, to 
niezwykli ludzie… – napisał w liście do redakcji Władysław Sacha, przez wiele lat związany 
z Wydawnictwem „Pojezierze” w Olsztynie, odznaczony jako Zasłużony Działacz Kultury i po-
siadający złotą odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur członek Warmińsko-Mazurskiego Koła 

Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsz-
tynie, które trzy lata temu obchodziło 
swoje 30-lecie działalności. Natomiast 
prezes zarządu prof. zw. dr hab. Andrzej 
Faruga, a zarazem dr honoris causa, na-
zwał małżeństwo z Cisownicy swoimi 
ambasadorami na Ziemi Cieszyńskiej!

Te pełne uznania słowa są efektem 
wieloletniej współpracy między Waszu-
tami a olsztyńską organizacją liczącą 
obecnie ponad stu członków, którymi 
w większości są osoby urodzone i nie-

jednokrotnie wychowane na Ziemi Cieszyńskiej, a zamieszkujące od lat na drugim krańcu Polski.
Dopełnieniem prężnych kontaktów i współdziałania na wielu płaszczyznach, w uznaniu zasług w budowaniu postawy patriotycz-

nej umiłowania Ziemi Cieszyńskiej i Warmińsko-Mazurskiej, państwo Teresa i Józef Waszutowie otrzymali nadany przez Warmińsko-
-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Honorowy Laur Piastów Cieszyńskich.

Serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia i życzymy dalszych sił w pielęgnowaniu więzi, która mimo dzielących kilometrów 
i upływającego czasu wciąż rozkwita.

MSF

W sobotę, 23 kwietnia br. w Siewie-
rzu miały miejsce eliminacje na pozio-
mie wojewódzkim do OTWP – 2016. 
OSP w Bażanowicach, a zarazem gmi-
nę Goleszów w kategorii młodzieży po-
nadgimnazjalnej reprezentowała druh-
na Sabina Polok. Eliminacje składały się 
z testu pisemnego, po którym do części 
ustnej kwalifikowało się pięcioro finali-
stów z największą ilością punktów. Nasza 
reprezentantka zajęła bardzo wysokie, 
choć niewdzięczne, bo... szóste miejsce. 
Do ścisłego finału zabrakło, niestety, tylko 
jednego punktu. 

Niemniej jednak lokata zajęta przez 
naszą debiutantkę jest wielkim sukcesem. 
Serdecznie gratulujemy!

OSP Bażanowice

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

Teresa Waszut z wizytą w goleszowskim przedszkolu

Sabina Polok – druga z lewej
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„Śląsk Cieszyński – moja Ziemia Obiecana” Olsztyn 2016

Wykłady biblijne
 Był sobie człowiek… ks. Jan Kurko
 4–9.07, godz. 10.30
Warsztaty
 Gospel, Pomoc dla Afryki i Mark Drama
 3–8.07, godz. 14.15
Seminaria
 o tematyce biblijnej, społecznej, psychologicznej, poradniczej
 3–10.07, godz. 15.15
Spotkania ewangelizacyjne
 z Dickiem Dowsettem ze Szkocji
 w oprawie muzycznej Zespołu CME
 2–10.07, godz. 17.00
Koncerty
 2.07 Tomasz Żółtko
 3.07 Exodus 15
 4.07 Kolah
 5.07 Koncert finałowy warsztatów muzycznych Cieszyn 2016
 6.07  Mate.O
 7.07 Wieczór modlitw z zespołem „Cześć”
 8.07 Koncert gospel

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

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

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

drużynowe, grupy dyskusyjne. 
Wstęp wolny. 

Zaprasza Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Ostatnio otrzymałam bardzo ciekawą pozycję wydaną z okazji 
65-lecia przeniesienia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego 
z Cieszyna do Olsztyna, gdzie powołano Wyższą Szkołę Rolniczą, 
obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Wydawcą jest Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej w Olsztynie, a głównym sponsorem Bolesław Tołłoczko, 
honorowy członek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

To trzydziestoparostronicowa historia inż. Tichona Bołdyriwa, 
żyjącego w latach 1898-1986, krzewiciela nowoczesnej hodowli 
zwierząt w II RP, urodzonego w Jampolu w Charkowskiej Guberni. 

Wydano ją na podstawie rękopisu samego bohatera, który udo-
stępniła jego córka, Bogdana Zakolska, poetka z Dzięgielowa.

Na pierwszych stronicach czytamy: Do Cieszyna ściągnęła mnie 
Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego (…). Szkołę tę 
ukończyłem w 1927 r. z wynikiem celującym ze wszystkich przedmio-
tów. Już początkiem stycznia roku następnego został pracownikiem 
Śląskiego Związku Kółek Kontroli Obór, kontrolując, jako asystent, 
cieszyńskie obory w okolicznych wsiach.

To, co zasługuje na szczególną uwagę to słowa Tichona: Sam się 
później przekonałem, że cieszyńskie – to kolebka polszczyzny i sło-
wiańszczyzny. Tu cała inteligencja wywodziła się spod strzech i z ro-
dzin wyrobników, a więc – tu, pomiędzy miastem a wsią nie istniał 
żaden antagonizm, jak to miało miejsce w innych regionach kraju. 16 
września 1929 r. w Cieszynie wziął ślub z Anną z domu Pustówka.

W tym czasie poznał wielu ważnych przedstawicieli miasta, 
m.in. dyrektora Śląskiego Szpitala w Cieszynie dr Jana Kubisza, 

burmistrza dr Władysława Michejdę, posła na sejm Jana Szuścika. 
W 1931 r. oficjalnie otrzymał akt Dobrowolne prawo przynależności 
w mieście Cieszynie.

Dobrze zapowiadający się młody Kozak zdobywał coraz szer-
sze kręgi znajomych, stawał się pożądanym fachowcem w swojej 
dziedzinie, pracował z prawdziwą pasją, szybko awansował. W tym 
samym czasie otrzymał obywatelstwo polskie i rozpoczął budowę 
domu. Poznawał problemy wyznaniowe na tym terenie i związane 
z tym możliwości oraz ograniczenia.

W publikacji znajdziemy mnóstwo danych przytoczonych z rę-
kopisu, a dotyczących ilości i hodowli bydła, wydajności mleka itp. 
Pracując w Śląskiej Izbie Rolniczej, pisał artykuły, stając się coraz 
bardziej znanym i popularnym. Jego wystąpienia i opracowania uka-
zywały się w „Przeglądzie Hodowlanym” (co na ówczesne czasy było 
bardzo prestiżowym osiągnięciem), „Poradniku Gospodarczym” 
oraz zaolziańskim „Przewodniku Kołek Rolniczych” wraz ilustra-
cjami przedstawiającymi zasłużonych hodowców, jak i wyróżniające 
się wysoką produkcją  – zwierzęta. Później drukowano go również 
w „Rolniku Śląskim” i tygodniku „Drób Polski”.

W zabawny sposób opowiada o przeglądach bydła i owiec, kol-
czykowaniu zwierząt, o zdarzeniach mających miejsce podczas jego 
pracy na terenie obecnego powiatu cieszyńskiego, gdzie w tamtych 
czasach chłopi zostali uznani za pionierów w hodowaniu nowych 
i uszlachetnianiu starych ras zwierząt. Tichon należał do cieszyń-
skiego Towarzystwa Hodowców Drobnego Inwentarza, stał się wraz 
z żoną rolnikiem zajmującym się chowem kur rasy rhode island red 
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i królików rasy szynszyle. Jego udział w wystawach na Śląsku nie 
ograniczał się tylko do brania w nich udziału, często uczestniczył 
jako konsultant, arbiter i ekspert. Cytowane są nawet fragmenty pro-
tokołów.

To, co uwydatnione jest w tym opracowaniu, to mnóstwo da-
nych szczegółowo opisujących sytuację rolniczą w gminie, powiecie 
i województwie. Spora część to ciekawe informacje na temat gminy, 
funkcjonowania mleczarni w Bażanowicach, trudności w udojach 
i kłopotów z zakładaniem kolejnych tego typu stacji mleczarskich.

Część pracy Bołdyriwa polegała również na kontaktach z profe-
sorami uczelni, z którymi omawiał swoje obserwacje. Jego doświad-
czenia w zastosowaniu nowych źródeł białka dla krów dojnych stały 
się tematem prac magisterskich.

Sam, ciągle się kształcąc, łączył pracę, którą wykonywał z zami-
łowania i z wielkim poświeceniem z życiem rodzinnym.

Po II wojnie światowej inż. Tichon Bołdyriw nadal poświęcał 
się swojej pasji zawodowej, za co w 1974 r. został odznaczony Krzy-

żem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany 
odznaczeniami Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony w Roz-
woju Województwa Katowickiego oraz identycznym wyróżnieniem 
ustanowionym przez władze województwa opolskiego. Rok później 
otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności.

Zmarł 1 września 1986 r. w Dzięgielowie, a pochowany został na 
cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.

W tej okolicznościowej publikacji znajdziemy również fotogra-
fie: ślubną Tichona z Anną, cieszyńskiej baszty, głównego wejścia do 
olsztyńskiego uniwersytetu, a nawet zdjęcia nowej, na ówczesne cza-
sy, rasy bydła, buhaja-reproduktora (znanego hodowcy z Goleszowa 
o nazwisku Gębala). MSF

Szczególne podziękowania składa córka autora – Bogdana 
Zakolska i z wielkim wzruszeniem oraz szacunkiem po-
zdrawia wszystkich, którzy przyczynili się do wydania tej 
części memoriałów ojca.

„Kultura tradycyjna 
na Śląsku Cieszyńskim, 
czyli czego może nas 
nauczyć świat naszych 
przodków” to temat 
niewątpliwie ciekawego 
wystąpienia o potrze-
bie nauki i znajomości 
pisma. 

Pozornie przewyż-
szamy naszych pra-
dziadków pod wieloma 
względami, jednakże 

przedstawione informacje unaoczniły ważkość piśmiennej rewolucji 
na Śląsku Cieszyńskim, nie tylko w reformie kościoła, gdzie literatura 
protestancka, nielegalna, ukrywana po domach i w leśnych dziuplach, 
była okazją do budowania tożsamości, ale również decydowała o „być 
lub nie być”. Cieszyńska szlachta ewangelicka wspierała chłopów, już 
od XIX w. ważny był język. Polskie tłumaczenia Lutra (sprowadzane 
z Niemiec), tajne spotkania, papier, pióro i atrament tworzyły swo-
iste środowisko, do którego każdy się garnął. Książka niezrozumiała 
była bezużyteczna, dlatego kładziono nacisk na edukację. W konspi-
racji przepisywano i powielano egzemplarze po polsku. W wiejskich 
chatach powstawały nawet pamiętniki chłopskie, zapisywano ważne 
wydarzenia: kiedy kto umarł, kiedy się urodził, kiedy zasiewano, jaka 
była pogoda... To jednoznacznie świadczy o skali umiejętności czyta-
nia i pisania. Podstaw uczono na tekstach religijnych, właśnie w za-
ciszu domowym. Daje się zauważyć, jak wielkie przywiązanie mieli 
ludzie w tamtych czasach do słowa napisanego. O tragicznym czasie 
dziejów prawie krzyczą dwa zachowane nekrologi-klepsydry: o uczci-
wym młodzieńcu lat niespełna 22 i o 32-letnim nauczycielu. W za-
piskach kalendarzowych jest pogodniej, bo o zasiewach koniczyny.

Sobotnie spotkanie zebrało sporo zainteresowanych. Było okazją 
wystawienia listów i różnych odręcznych zapisków w starych kalen-
darzach, książkach i Bibliach. Duże zaciekawienie wzbudza kore-
spondencja z frontu. Szczegółowo podana w wykładzie przyczyna 
przemian w rozwoju kultury obala wiele stereotypów i jest wiedzą 

Słowo pisane ma wartość ponadczasową

potrzebną, aby nie zaprzepaścić wartości, jakimi żyli nasi przodko-
wie. Reformację i kontrreformację można traktować jako siłę spraw-
czą. Nowe idee potrzebowały druku i umiejących czytać. To z kolei 
elitarną dotychczas sztukę czytania i pisania coraz bardziej czyniło po-
wszechną. Ostra rywalizacja pociągała za sobą umiejętność rozumie-
nia tekstu, aby odpierać w polemice propagandowe argumenty. Dziś 
w rozwoju cywilizacyjnym jesteśmy dalej, ale z trudem przychodzi 
nam zrozumienie technicznego słownictwa prostej instrukcji.

Wykładowca zwrócił uwagę, że druk doprowadził do konsolida-
cji kultury. I chociaż funkcjonował język elit, język urzędowy, dialekt 
ludzi prostych – nie odzwierciedlał on przynależności narodowej. 
Zdaniem profesora, dialekt śląski jest uzupełnieniem polszczyzny. 
Poruszono również kwestię przejścia szkolnictwa z wyznaniowego na 
państwowe i związanych z tym przeszkód.

Region Śląska Cieszyńskiego cechował kult ziemi i zwierząt (kro-
wy i konie nosiły często ludzkie imiona). Kultura i tradycja oraz język 
miały ogromne znaczenie. Ceny książek były horrendalne, a mimo 
to można je było spotkać w każdym, nawet ubogim, domostwie. To 
wyznaczało granice życia.

Najmłodsza z uczestniczek spotkania Agata Wierońska, miło-
śniczka kultury tradycyjnej zaproponowała, aby kontynuować po-
znawanie realiów, w jakich żyli nasi przodkowie. Bo faktycznie, warto 
zdobyć się na refleksję i odpowiedzieć sobie uczciwie, że wręcz po-
winniśmy kontynuować to samokształcenie, które wieki temu rozpo-
częto.

Ciekawym zwieńczeniem wieczoru był występ miejscowych po-
etek. To one właśnie swoją poezją, językiem budują duchowy pejzaż 
tej ziemi. Książka kojarzy się z dobrym miejscem, z zacnym domem. 
Rozmowy w Małej Książnicy pełne były szlachetności. Niektórzy żyją 
w Cisownicy od siedmiu pokoleń (pani Morys-Grochal), inni od po-
koleń kilkunastu (rodzina Sztwiertniów, Gajdziców). 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Małą Książnicę Cisow-
nicką oraz Towarzystwo Miłośników Cisownicy.

Fragmenty wojennych listów synów państwa Gryczów, poka-
zanych dzięki uprzejmości Jana Puczka, przedstawiła Beata Szwed.

Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Stanisław Malinowski, MSF

Warto było odpowiedzieć na serdeczne zaproszenie i przyjść 23 kwietnia br. na 
godz. 17.00 do salki parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy. To 
swoiste centrum kultury, które pobudza do myślenia, do działań. Zaproszonych 
przywitał tamtejszy proboszcz ks. Marek Twardzik, a okolicznościowy wykład wy-
głosił kierownik Zakładu Teorii i Badań Kultury Współczesnej, dr hab. prof. Uni-
wersytetu Śląskiego Jan Kajfosz.

Jan Kajfosz
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Św. Florian, męczennik, jest patronem strażaków. W sobotę, 7 maja br., o godz. 15.00 w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kisie-
lowie odbyła się uroczysta msza święta. Uczestniczyli w niej strażacy, reaktywowana ostatnio Młodzieżowa Drużyna Strażacka oraz 
mieszkańcy Kisielowa. 

Po mszy wszyscy przeszli do remizy strażackiej, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstowano gości gorącym posił-
kiem oraz deserem, przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Prezes druh Andrzej Banot podziękował wszystkim za 
przybycie i dotychczasową współpracę oraz zaprosił na przyszłoroczne obchody Dnia Strażaka. 

Krzysztof Tokarek

Święto strażaków
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II Międzynarodowe Siłowe Zawody Strażackie
8 maja 2016 r. reprezentanci naszych gminnych Ochotniczych Straży Po-

żarnych uczestniczyli w II Międzynarodowych Siłowych Zawodach Strażackich 
w Bystrzycy (Republika Czeska). W zawodach brali udział druhowie prawie 
wszystkich OSP. Zawody były częścią projektu „Bezpieczna Granica”, w wyniku 
którego w Lesznej Górnej powstało Transgraniczne Centrum Szkolenia Straża-
ków. 

Na sobotni piknik w Bystrzycy przybył także Wójt Gminy Goleszów Krzysz-
tof Glajcar. 

Organizowane w Bystrzycy zawody mają formułę siłowo-wytrzymałościową. 
Na czas wykonywano następujące zadania: 
1.  rozciąganie 4 szt. węża W-75 na odległość 40 m,
2.  przewracanie opony ciągnikowej na dystansie 10 m i toczenie z powro-

tem na miejsce startu,
3.  50 uderzeń młotem na tzw. Hammer box,
4.  powtarzane wejścia na stopień z obciążeniem 40 kg – 30 powtórzeń, 
5.  przesunięcie manekina o ciężarze 80 kg na określoną odległość. 

To drugie zawody 
tego typu, w których 
brali udział nasi strażacy. Doświadczenie z ze-
szłego roku bardzo się przydało.

Tym razem rywalizacja była bardzo wy-
równana, a nasi zawodnicy: Wojciech Herzyk 
oraz Przemysław Gibiec z OSP Goleszów zaj-
mowali miejsca w pierwszej trójce. Dopiero 
ostatni czeski zawodnik pokonał Wojciecha 
o 1 sekundę, wygrywając całe zawody. 

Biorac pod uwagę, że czescy koledzy mają 
takich zawodów kilkanaście w roku i są do 
nich świetnie przygotowani, to drugie miej-
sce naszego zawodnika Wojciecha Herzyka 
oraz czwarte miejsce Przemysława Gibca było 
świetnym wynikiem!

Druh Herzyk oprócz pucharu i nagrody 
pieniężnej za zdobyte drugie miejsce otrzy-
mał z rąk Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa 
Glajcara puchar dla najlepszego polskiego za-
wodnika. 

Głównym celem tej imprezy była dobra 
zabawa oraz integracja czeskich i polskich 

strażaków. 
Po zawo-

dach i wręczeniu nagród strażacy wspólnie uczesniczyli 
w dalszej biesiadzie.

Jak co roku wszystkim strażakom z  gminy Goleszów 
chciałbym złożyć podziękowania za ich trud i poświęcenie, 
jakie wkładają w ratowanie dobytku mieszkańców gminy 
Goleszów, za pracę społeczną, dziś tak mało popularną, za 
działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży, a także 
za reprezentowanie naszej gminy za zawodach sportowych 
w kraju i za granicą. 

Za to wszystko serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego 
co najlepsze, w życiu prywatnym i zawodowym.

Druh Marian Machalica
Komendant Gminny ZOSP RP w Goleszowie

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Podczas konkurencji

Podczas konkurencji

Po zawodach z wójtem Krzysztofem Glajcarem  
i komendantem Marianem Machalicą

Z pucharami i wywalczonymi nagrodami
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P I K N I K  S P O R T O W Y 
G M I N Y  G O L E S Z Ó W

18 czerwca – sobota, godz. 14.00 
na stadionie przy ul. Sportowej 2  

w Goleszowie

zapraszamy chętnych do udziału,  
sympatyków i obserwatorów!

Rywalizacja sołectw  
w licznych konkurencjach: sadzenie  
ziemniaków, unihokej, piłkarski tor  
przeszkód, przenoszenie worków  
z piaskiem, rzut butem damskim  

(szpilką), bieg z jajkiem i inne.

od godz. 19.00 LKS Goleszów  
zaprasza na festyn.

Szczegółowe informacje  
dostępne będą na plakatach 
oraz na www.goleszow.pl

Wstęp wolny!

SeRDeczNIe zaPRaSzamY!

Dzięgielów, ul. Kulisza
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W bieżącym roku przypada jubileusz 150-lecia powstania pierwszych KGW na ziemiach polskich, stąd dwudniowe obchody tego święta.
Regionalne Spotkania z Tradycją to Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich, połączony z prezentacją rękodzieła 

ludowego, tradycyjnych potraw oraz kronik KGW. To prezentacja zgodnej współpracy organizacji społecznych działających na terenach 
wiejskich. 

Uroczystości odbędą się w Dzięgielowie w dniach 25-26 czerwca 2016 r. na terenie siedziby organizacji Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8.

Do przeglądu zaproszono ok. 30 zespołów, w tym ok. 800 osób występujących, prezentujących folklor cieszyński, śląski, góralski, kra-
kowski, laski i inne. Zespoły reprezentują województwa śląskie i małopolskie, kilka regionów, powiatów i gmin.

Celem uroczystości jubileuszowych będzie zaprezentowanie bogatej historii i dorobku społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego 
Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu; zachowanie unikalności kulturowej wsi, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, poprzez 
zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, tańców, obrzędów, gwary, strojów regionalnych, a także potraw i rękodzieła związanych z terenami 
wiejskimi. Zależy nam również na promocji obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjno-
ści turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej. Impreza będzie miała charakter plenerowy, połączony z występami zespołów 
regionalnych KGW, stoiskami z rękodziełem, wyrobami kulinarnymi, kronikami KGW, prezentacją działalności organizacji społecznych 
Dzięgielowa. Będzie też wieczorna biesiada świętojańska przy ognisku. Planujemy także stoiska instytucji i firm pracujących na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich. Wstęp wolny.
Organizatorzy:
Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Województwo Śląskie, Gmina Goleszów, Centrum Misji 
i Ewangelizacji w Dzięgielowie, KGW Dzięgielów, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, Ochotnicze Straże Pożarne, Rada Sołecka, 
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Patronat honorowy:
Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Wojewódz-
twa Śląskiego
Antonina Górna – Przewodnicząca Rejonowej 
Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Janusz Król – Starosta Cieszyński
Krzysztof Glajcar – Wójt Gminy Goleszów

Patronat medialny:
TVS, Radio Bielsko, CCM, Kronika Beskidzka, 
Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal Internetowy OX, 
MojeKGW.pl, Panorama Goleszowska, Halo Cie-
szyn.pl, Głos Ludu 

Stoiska:
gastronomia, 
rękodzieło,
kroniki,
wystawa okolicznościowa.

Program:
Sobota 25 czerwca
10.00 –  Msza św. ekumeniczna
11.00 –  oficjalne otwarcie, historia KGW,  
 wystąpienia gości
12.00–18.00 – występy zespołów regionalnych  
 i kabaretowych KGW
18.00 –  spektakl muzyczny „Disco ponad  
 wszystko”- Grupa wokalna „Bless”
19.30 –  ognisko i biesiada świętojańska (przy  
 budynku OSP Dzięgielów)
Niedziela 26 czerwca
11.00-17.00 – występy zespołów regionalnych  
 i kabaretowych KGW
ok. godz. 14.00 – występ Zespołu Pieśni i Tańca  
 „Goleszów”

Organizatorzy

Regionalne Spotkania z Tradycją – jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich 
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Gościnnie 21 kwietnia 2016 r. w sali Domu Ludowego w Go-
leszowie Równi przyjęto zebranych biorących udział w rocznym 
zebraniu sprawozdawczym z działalności w 2015 roku. Prezes 
towarzystwa Leszek Tyrna przywitał wszystkich i zaproponował 
porządek obrad.  Jednogłośnie wybrano przewodniczącego oraz 
sekretarza zebrania. Przystąpiono do sprawozdania poszczegól-
nych sekcji, gdzie referowali prezes Leszek Tyrna i kierownik 
sekcji Równia Karol Lipowczan. W sprawozdaniu tego ostat-
niego na szczególną uwagę zasługują działania o dbałość wokół 
rozbudowy i upiększania Dom Ludowego i jego otoczenia. Na-

Walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej

Nowy Zarząd KGW w Godziszowie
23 kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-

-wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie połączone 
z okolicznościowym spotkaniem z okazji Dnia Kobiet. Wszyst-
kie panie obdarowane zostały przez zaproszonych przedstawi-
cieli rady sołeckiej w Godziszowie, radnego wsi oraz prezesa 
OSP kwiatami oraz słodyczami. Przyjęto rezygnację dotychcza-
sowego zarządu koła, a zaproponowane osoby do nowego skła-
du wyraziły zgodę na kandydowanie. 

Skład nowego zarządu został przyjęty jednogłośnie w wy-
borach jawnych. W wyniku ukonstytuowania się zarządu na 
przewodniczącą koła wybrana została Alicja Sobczyk, jej za-
stępczynią została Weronika Gaszek, skarbnikiem zaś Renata 
Cieślar. Członkiniami zarządu zostały również Beata Jaworek, 
Krystyna Bujok, Krystyna Szpernol i Karolina Niemiec, nato-
maist w skład komisji rewizyjnej weszły Elżbieta Czermak, Ali-
na Sikora i Urszula Lach. 

Obecni na zebraniu sołtys Łukasz Żebrowski, zastępca prze-
wodniczącego rady sołeckiej Kazimierz Wisełka, radny Sła-

womir Żmija i prezes OSP Godziszów Sławomir Gaszek podziękowali 
dotychczasowej przewodniczącej Irmie Podżorskiej za pracę na rzecz 
sołectwa Godziszów i całej gminy Goleszów oraz życzyli nowej prze-
wodniczącej i całemu zarządowi wielu sukcesów i osiągnięć w podjętej 
społecznej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. Obie panie otrzymały 
wiązanki kwiatów. 

Przyjęto również uchwałę w sprawie wyboru ustępującej przewod-
niczącej Irmy Podżorskiej na Honorową Przewodniczącą Koła, co zo-
stało przyjęte oklaskami. 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka 

Przewodnicząca KGW w Godziszowie Alicja Sobczyk składa podziękowania  
swojej poprzedniczce Irmie Podżorskiej, w tle sołtys Łukasz Żebrowski

stępnym sprawozdawcą był Albin Klimczak, który opowiedział 
o wycieczkach zorganizowanych w 2015 roku, jak również przed-
stawił plan wycieczek w bieżącym roku. 

Sprawy finansowe omówiła skarbnik Helena Bujok. Komisję 
rewizyjną prezentował Paweł Stanieczek, który po odczytaniu 
protokołu z przeprowadzonej kontroli wniósł wniosek o udzie-
lenie absolutorium zarządowi. Wniosek przyjęto jednomyślnie. 

Po krótkiej dyskusji w przyjaznej i miłej atmosferze zebra-
nie zakończono.

Albin Klimczak 

Podczas walnego zebrania
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Koncert Muzyki Filmowej
Nie lada gratka trafiła się sympatykom i znawcom muzyki 

dzięki Koncertowi Muzyki Filmowej, który odbył się 2 maja br. 
w kościele ewangelicko-augsburskim w Goleszowie.  Organi-
zatorem było Stowarzyszenie Muzyczne „Artis”. Przybyłych na 
koncert przywitał bp Adrian Korczago.

W wykonaniu Orkiestry Kameralnej i solistów pod dyrekcją 
Jean-Claude’a Hauptmanna, a także Wojciecha Wantuloka usły-
szeliśmy wiele znanych hitów z filmów i musicali m.in. „Misja”, 
„Lista Schindlera”, „Gladiator”, „Forrest Gump”.

Ten półtoragodzinny koncert był znakomitą okazją do pod-

glądnięcia wirtuozerii muzyków, orkiestra pokazała prawdziwie 
mistrzowską klasę. Zebrani z podziwem wsłuchiwali się w kolejne 
muzyczne bestsellery.

Wykonawcy dostarczyli słuchaczom wielu pozytywnych wra-
żeń, dziękujemy za wspaniałe muzyczne przeżycie!

Wypełniony po brzegi budynek kościoła, bisy i owacje na sto-
jąco nie pozostawiają niczego więcej do komentowania. Są tylko 
dowodem na wielką potrzebę organizowania takich imprez arty-
stycznych na naszym terenie. 

MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Goleszowskie Koło PTTK „Ślimoki”, które formalnie powstało w roku 2004, to grupa ponad stu turystów. 
Członkowie wraz z sympatykami wędrowania mają już za sobą 500 wycieczek. Planowane są następne, również dla 
niezrzeszonych w kole. 

Tym razem 3 maja br. zamiast na szlaku turyści nie tylko z Goleszowa spotkali się w Etno Chacie „Topolej” w Goleszowie Równi. 
W biesiadnej atmosferze prezes koła PTTK „Ślimoki” Zenon Sobczyk uhonorował jednego z członków koła Brązową Odznaką za 25 
wspólną wycieczkę. 

Głównym jednak celem anonsowanego w ogłoszeniach spotkania był pokaz zarejestrowanego dokumentu o budowie skoczni 
narciarskiej w Wiśle Malince. Prezes Zenon Sobczyk, zarazem autor pokazu, świetnie dopasował podkład dźwiękowy, wykorzystując 
piosenki braci Golców jako komentarz. Autor towarzyszył skoczni od samego początku, wizytując z kamerą zmieniający się pejzaż 
co 2-3 tygodnie. Wkomponował też w portret skoczni imienia Adama Małysza fragment przekazu telewizyjnego, podzielił się cieka-
wostkami związanymi z budową obiektu. 

Przerywnikiem literackim w czasie pokazu był występ znanego lokalnego poety Pawła Małysza. Trafnie rytmem wiersza wkom-
ponował się on w prezentowaną tematykę.

W drugiej części pokazu zaprezen-
towano Ziemię Cieszyńską na starych 
fotografiach i widokówkach. Spotkanie  
przerodziło się w konkurs o walorach edu-
kacyjnych. Zgadywano bowiem miejsca 
znajdujące się w Skoczowie, Jabłonkowie,  
Wiśle Uzdrowisku i Goleszowie, które ule-
gły diametralnej zmianie. 

Obrazowi towarzyszyła ze znawstwem 
wyszukana muzyka regionalna i cenne 
uwagi prezesa.   

Stanisław Malinowski 
foto archiwum PTTK „Ślimoki”

Spotkanie „Ślimoków”
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Ogrodnicy wyruszyli
Wczesny słoneczny ranek 21 kwietnia. Autokar pełen miłośników 

ogrodów i sadów wyruszył na wycieczkę zakupową. Przy bramie Szkółki 
Krzewów Ozdobnych Włodzimierza Zajdy w Bielsku-Białej okazało się, że 
byliśmy trochę za wcześnie, jednak uzgodnienia telefoniczne dały rezultaty 
i niedługo zjawił się personel. Dokonaliśmy pierwszych zakupów i ruszyli-
śmy w drogę do Centrum Ogrodniczego Milczyński w Dankowicach. Tam 
szukaliśmy ciekawych odmian roślin, jak na przykład świdośliwy – krzewu 
owocowego Laumarka, powojnika rubromarginata czy też floksa szydla-
stego. 

Następnie pojechaliśmy do „fabryki” roślin leczniczych w gospodar-
stwie ogrodniczym państwa Mleczków w Wilamowicach, gdzie kupiliśmy 
stewię dla cukrzyków, żyworódkę (prawie na wszystkie choroby) i wiele 
innych, zdrowych i urodziwych kwiatów. Dwa ogrodnictwa obok sie-
bie, Kubiczek - Szkółka drzew i krzewów ozdobnych i Szkółka Krzewów 
Ozdobnych PUDEŁEK w Pisarzowicach to miejsca, gdzie skorzystaliśmy 
z kawiarni, aby wypić kawę, chwilę odpocząć i nabrać sił do dalszych za-
kupów. 

Wszystkie bagażniki w autokarze nabrały koloru zielonego i zdawa-
ły się być już przepełnione, a przed nami były jeszcze X Międzynarodowe 
Targi Ogrodnicze w Technikum Ogrodniczym Bielsku-Białej. Kupiliśmy 
tanie bilety wstępu (2 zł), które zaraz wymieniliśmy na nagrody. Ogrom 
i różnorodność oferowanych eksponatów przytłaczał, dużo nowych od-
mian roślin, ale osobiście szukałem malino-truskawki. Bardzo też podo-
bały mi się iglaki, które kwitły niewielkimi, ale bardzo kolorowymi kwiat-
kami! Żartowaliśmy, że to chyba sztuczne, jednak okazało się, że nie. O ile 
drzewko podobało nam się bardzo, o tyle jego cena mniej... 

Słońce chyliło się ku zachodowi, więc, niestety, nastała pora powrotu do domu. W ten właśnie sposób ogrody gminy Goleszów zostaną wzbo-
gacone o ciekawe okazy roślinności, ciesząc swym urokiem właścicieli i przechodniów.

Albin Klimczak

W niedzielę 12 czerwca na terenie Cisownicy rozegra 
się IX edycja imprezy na orientację DInO Ekspres. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie, której 

uczestnicy będą mieli za zadanie znaleźć punkty rozmieszczone w terenie 
przy pomocy mapy, którą otrzymają bezpośrednio przed startem. W impre-
zie będzie można brać udział na trasie indywidualnej, gdzie do odszukania 
będzie 17 punktów, co będzie się wiązało z pokonaniem około 8 km lub na 
trasie rodzinnej/drużynowej, gdzie znaleźć będzie trzeba 7 punktów, a do 
przejścia będzie około 3 km. Kolejność zaliczania punktów będzie dowolna, 
by zostać sklasyfikowanym wystarczy zaliczyć 1 punkt. Trasa indywidualna 
wystartuje o godz. 12.00, a rodzinna/drużynowa o 12.30.

Zaproszenie na DInO Ekspres

Harmonogram imprezy:

11.00  otwarcie biura;
11.50  koniec rejestracji uczestników na trasie indywidualnej, odprawa;
11.58  rozdanie map dla uczestników trasy indywidualnej;
12.00  start uczestników trasy indywidualnej;
12.20  koniec rejestracji uczestników na trasie rodzinnej, odprawa;
12.28  rozdanie map dla uczestników trasy rodzinnej;
12.30  start uczestników trasy rodzinnej;
15.00  zamknięcie mety, uhonorowanie pierwszych trzech zawodników  
 z trasy indywidualnej;
15.30  zakończenie imprezy.

Rejestracja i pełne informacje na stronie:
www.nasportowo.dziegielow.org.pl 
oraz profil DInO Ekspres na FB

Organizatorzy IX 
DInO Ekspres MKS-R 
„Centrum” Dzięgielów
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Poronin, od lewej: Mateusz Macura, Mateusz Myrmus, 
Karolina Myrmus

W dniach 30 kwietnia – 1 maja 2016 w Czechach odbył się Puchar Świa-
ta Grand Prix Hradec Kralove w Karate WKF (World Karate Federation). 
W zawodach wzięło udział łącznie 822 zawodników reprezentujących 12 
krajów. Wśród 116 klubów w zmaganiach sportowych wziął również udział 
Klub Sportowy „Shindo” z Cieszyna, którego barw broni mieszkanka Go-
dziszowa – Klaudia Szymańska. 

Miło nam poinformować, że Klaudia wywalczyła srebrny medal w kate-
gorii Kumite indywidualne seniorek +68 kg oraz srebrny medal w kategorii 
Kumite indywidualne U-21 +68 kg. 

Przypominamy, że godziszowianka będzie reprezentować Polskę na 
majowych mistrzostwach Europy (Francja) i październikowych mistrzo-
stwach świata (Austria). 

Tomasz Lenkiewicz 
Foto KS „Shindo”

W poprzednim roku w pierwszomajowym turnieju szachowym w Czeskim Cie-
szynie, którego byliśmy współorganizatorem, zagrało 164 szachistów w tym aż dzie-
więcioro arcymistrzów z mistrzem Europy w szachach błyskawicznych Davidem Na-
varą, który z kosmicznym rankingiem 2798 otwierał listę startową. 

Teraz postanowiliśmy ograniczyć nasz udział jedynie do udostępnienia sprzętu 
i prowadzenia serwisu internetowego turnieju. Zależy nam na podtrzymaniu owocnej 
współpracy z szachistami z Czech, która dla obu stron niesie wiele korzyści. Wyszedł 
bardzo ciekawy turniej, ze 120 uczestnikami i bardzo wyrównaną stawką. Zwyciężył 
mistrz szachowy z Ukrainy, a z pełnymi wynikami można zapoznać się w serwisie 
internetowym i na portalu Olza Sport. Z „naszych” startowało tylko dwóch zawodni-
ków: Kamil Podżorski i Beniamin Szklorz, którzy uzyskali całkiem przyzwoite wyniki. 

„Żądła” naszej reprezentacji zajęte były walką w Mistrzostwach Polski do lat 8, 
które rozgrywane były w Poroninie. Rewelacyjnie spisała się nasza ekipa: Karolina 
„Kika” Myrmus (2008) zajęła 11 miejsce, a drugie ze Śląska, natomiast Mateusz „Mati” 
Macura (2009) był w gronie 100 zawodników 27., a w grupie siedmiolatków 3. w Pol-

sce. W szachach jeden rok u dzieci ma ko-
losalne znaczenie. 

Po zakończeniu Mistrzostw Polski „na 
deser” zagrali w Międzynarodowym Tur-
nieju Dzieci, gdzie zajęli solidarnie świetne drugie miejsca, Karolina wśród dziewczyn 
T-8, a Mateusz drugie w T-7. Równolegle przez tydzień toczyła się walka w openie T-+10, 
gdzie nasz trzeci wysłany wojownik Mateusz Myrmus zajął świetne 4 miejsce, a w grupie 
do 10 lat - 2. Wszystkie pojedynki były transmitowane online, przez co nerwy naszych 
trenerów były poddawane ciężkim próbom. 

Nasi zawodnicy osiągnęli ostatnio wiele dobrych wyników. Jednym z bardziej znaczą-
cych jest 2 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Śląska Szkół Podstawowych. Drużynę 
tworzyli Kamil Podżorski i Wojciech Kondziela. 

Z wielu dobrych występów muszę wybrać jeszcze 6 miejsce Mai Nieckarz (2008), któ-
ra w GP Cieszyna Dzieci startowała w grupie z piętnastolatkami! Na prawie 40 uczestni-
ków tylko troje było młodszych od naszej zawodniczki.

Działamy od niedawna, dopracowujemy jeszcze formy szkolenia, ale wyniki, jakie już 
teraz osiągają nasi zawodnicy, można określić jako satysfakcjonujące. Zajęcia prowadzą 
wielokrotni mistrzowie województwa w swoich kategoriach: Monika Sitek, Michał Cie-
ślar i aktualnie bezspornie najlepszy szachista w powiecie Maciej Mroziak. 

Wszyscy chętni do pogrania w szachy mogą przyjść do GOK-u, który zaprasza w każ-
dy poniedziałek od 16.00, udostępniając salę i sprzęt.

Karol Linert

SPoRt Kolejne sukcesy Klaudii

Klaudia Szymańska pierwsza z lewej

Szachy w transgranicznym wydaniu

Szachiści z opiekunem Krzysztofem Macurą
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Memoriał na skoczniach
2 maja na kompleksie skoczni w Wiśle Centrum odbył się Międzynarodowy Konkurs 

Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży, czyli Memoriał im. Leopolda i Władysława Taj-
nerów. Głównym organizatorem zmagań dzieci i młodzieży był Ludowy Klub Sportowy 
„Olimpia” Goleszów. Zawody uroczyście otworzyli Prezes Polskiego Związku Narciarskie-
go Apoloniusz Tajner wraz z Wójtem Gminy Goleszów Krzysztofem Glajcarem.

Zmagania na skoczni poprzedziła minuta ciszy ku czci zmarłego prezesa LKS Olimpia 
Goleszów Stanisława Dudy.

Skoczkowie rywalizowali w 8 kategoriach wiekowych. Dodatkowo, poza zawodami, 
dla własnej przyjemności rywalizowało pomiędzy sobą dwóch seniorów: Jan Pavica (Cze-
chy, rocznik 1961) oraz Zbyszek Cieślar (rocznik 1971).

W zawodach wzięło udział ponad 160 skoczków, którzy reprezentowali: Goleszów, 
Wisłę, Bystrą, Szczyrk, Gilowice, Dąbrowę Górniczą, Łódź, Zakopane, Zagórz, Trinec, 
Frenstat, Kozlovice i Roznov.

Na skoczni emocji nie brakowało. Warto dodać, że o laury walczyli m.in. synowie 
słynnego czeskiego skoczka Jakuba Jandy oraz syn Piotra Żyły. Na uwagę zasługują dobre 
występy zawodników LKS „Olimpia” Goleszów. W kategorii Junior D drugie miejsce zdo-
był Robert Ryś, trzeci był Michał Martynek, a czwarty Mateusz Chraścina. W juniorach E 
dwa najwyższe stopnie podium zajęli kolejno Maciej Staszewski i Antoni Orawski, czwar-
te miejsce zajął Kamil Waszek. Z kolei w kategorii rocznik 2007-2008 czwarte miejsce 
zajął Filip Staszewski, a wśród najmłodszych wygrał Marcin Waszek.

– Dzięki takim turniejom udaje nam się popularyzować sport i aktywny wypoczynek 
wśród najmłodszych. Ponadto skutecznie 
integrujemy środowiska klubów sportowych sekcji narciarskiej z regionu Podbeskidzia oraz 
przygranicznych terenów Czech, a także mamy możliwość weryfikacji poziomu wyszkolenia na-
szych zawodników – mówi Piotr Waszek, prezes „Olimpii” i dodaje: – Ogromną rolę odegrali 
rodzice młodych zawodników naszego klubu, których wkład w organizację zawodów był nieoce-
niony. Bardzo im za to dziękujemy! Pragniemy również podziękować naszym sponsorom, dzięki 
którym mogliśmy zapewnić nagrody oraz posiłek dla zawodników.

Najlepszym nagrody wręczali: Prezes PZN Apoloniusz Tajner, Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki oraz Prezes 
LKS „Olimpia” Goleszów Piotr Waszek.

Zawody dofinansowali: Starostwo Powiatu Cieszyńskiego, Gmina Goleszów, Polski Zwią-
zek Narciarski w Krakowie, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle, Bank Spółdzielczy 
w Cieszynie, Firma Wa-Wi Trans w Kozach. Natomiast puchary dla zawodników ufundowa-
ne zostały przez Śląskie Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we współpracy z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Tomasz Lenkiewicz

LKS „Olimpia” Goleszów składa podziękowania sponsorom, którymi byli: Hurtownia „aRT-
CHEM” Ustroń, Hurtownia MEGa-SPORT Bielsko-Biała, Firma FaMEKS Goleszów, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Gole-
szów, Zakłady Mięsne Henryk Kania S.a. Pszczy-
na, Zakłady Mięsne „Jurgast” Wisła, Rejonowa 
Spółdzielnia „Samopomoc” Cieszyn, Piekarnia 
Cukiernia Bethlehem Ustroń, „Trumpf Mauxion 
Chocolate” Skoczów, „Tago” Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski 
Radzymin, Zakład Produkcyjny „Sobik” Sko-
czów, Firma Handlowa amiPol Sp. Jawna Polok & 
Polok Cieszyn, Firma „Cargo” Goleszów – Wanda 
i Karol Hławiczkowie, RKS Goleszów, Restauracja 
„Sielanka” Ustroń – Grzegorz Zawiliński, Restau-
racja „Marlin” Bażanowice – Mariusz Lachendro, 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Wa-WI Trans 
Kozy – Bartłomiej Wawak, Zakład Kominiarski 
Waszek Spółka Jawna. 

Piotr Waszek
Prezes LKS „Olimpia” Goleszów

Obszerny fotoreportaż oraz szczegółowe wyniki 
na www.goleszow.pl

Przed skokami

Skoki na najmniejszej skoczni

Jedni z nagrodzonych skoczków wraz z władzami i organizatorami
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Wykaz telefonów Urzędu Gminy  
i jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: urzad@goleszow.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok@goleszow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com

Regionalnie w bażanowickim przedszkolu

Z A P R O S Z E N I E  N A  N O R D I C  W A l K I N G
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa zaprasza do wzięcia udziału w projekcie  

„Aktywne spędzanie czasu wolnego – nordic walking w Dzięgielowie”. 
Zapraszamy w każdy wtorek maja i czerwca.

Miejsce zbiórki: parking przy OSP Dzięgielów    Wtorki, godz. 17.30    Zajęcia BEZPŁATNE!
Szczegółowy regulamin projektu znajduje się na www.dziegielow.org.pl

Projekt współfinansowany przez Gminę Goleszów.

Już po raz trzeci Oddział Przedszkolny w Bażanowicach zorganizował międzyod-
działowy konkurs plastyczny. Tym razem odbywał się on pod hasłem „Ziemia Cieszyń-
ska – Moja Mała Ojczyzna”. Zadaniem przedszkolaków było ukazanie piękna i bogactwa 
kulturowego Śląska Cieszyńskiego. 

Konkurs skierowany był do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego 
w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgie-
lowie oraz Punktu Przedszkolnego w Puńcowie.

Przedszkolaki miały sposobność zapoznać się z bogactwem zarówno materialnego, 
jak i duchowego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Jest to jeden z punktów wyj-
ścia na drodze, której celem jest wykształcenie w nich poczucia tożsamości regionalnej 
oraz rozwijanie szacunku wobec tradycji i kultury.

W konkursie wzięło udział 50 małych artystów, którzy wykonali niezwykle barwne 
i pomysłowe prace, zasługujące na ogromne brawa. Komisja konkursowa w składzie: 
Lidia Lankocz, Małgorzata Szteler-Furmaniuk oraz Magdalena Szadkowska, wyłoniła 
najciekawsze z nich, przyznając nagrody w następujących kategoriach:

3-latki:
I miejsce – Sonia Obracaj (Bażanowice, wych. Anna Gańczarczyk);
II miejsce – Roksana Żlik (Goleszów, wych. Arleta Maly);
III miejsce – Ewa Plisz (Goleszów, wych. Katarzyna Hanzouli);
wyróżnienie – Zuzanna Sobel (Puńców, wych. Grażyna Raszka).

4-latki:
I miejsce – Mateusz Dziubek (Dzięgielów, wych. Anita Sałaciak);
II miejsce – Paulina Klimas (Dzięgielów, wych. Katarzyna Kral);
III miejsce – Aleksandra Cieślar (Goleszów, wych. Elżbieta Biegun);
wyróżnienie – Roksana Plinta (Bażanowice, wych. Anna Gańczarczyk);
wyróżnienie – Magdalena Glajcar (Bażanowice, wych. Urszula Steller);
wyróżnienie – Matylda Pieprzka (Dzięgielów, wych. Anita Sałaciak).

5-latki:
I miejsce – Kinga Czudek (Bażanowice, wych. Patrycja Ciepły);
II miejsce – Jerzy Szarzec (Bażanowice, wych. Wanda Hanslik);
III miejsce – Martyna Czyż (Bażanowice, wych. Patrycja Ciepły);
wyróżnienie – Bianka Biędzio (Dzięgielów, wych. Katarzyna Kral);
wyróżnienie – Michał Gala (Cisownica, wych. Beata Klimczak);
wyróżnienie – Joanna Cziommer (Puńców, wych. Grażyna Raszka).

6-latki:
I miejsce – Wiktoria Podżorska (Goleszów, wych. Urszula Juroszek);
II miejsce – Kinga Bujok (Goleszów, wych. Barbara Chwastek);
III miejsce – Oskar Łomozik (Goleszów, wych. Urszula Juroszek);
wyróżnienie – Artur Mendrek (Bażanowice, wych. Wanda Hanslik).

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpiło 29 kwietnia w ba-
żanowickim przedszkolu. W uroczystości wzięły udział przedstawicielki jury, dyrekcja 
przedszkola, mali laureaci, ich rodzice oraz nauczycielki prowadzące. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Tego dnia w bażanowickim przedszkolu było bardzo „po cieszyńsku”. Przybyli go-
ście mogli obejrzeć wystawę prezentującą typowo cieszyńskie eksponaty, przedszkolaki 
recytowały, tańczyły i śpiewały „na cieszyńską nutę”, a organizatorki zaprosiły na poczę-
stunek tradycyjnym cieszyńskim murzinem.

Anna Gańczarczyk
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Sport to jego pasja
30 kwietnia br. grupa kolarska Kreidler FAN–SPORT 

MTB Racing Team wystartowała w swoich pierwszych za-
wodach – PoruBajk MTB Ostrava (Czechy). Drużynę two-
rzy ośmiu zawodników – kolarzy górskich, w tym miesz-
kaniec naszej gminy – Mateusz Nieboras z Dzięgielowa. 
W Ostrawie wystartowało 7 kolarzy z drużyny. Zawodnicy 
mieli do pokonania dwa dystanse – 38 km, gdzie rywali-
zowało 621 zawodników oraz 68 km, gdzie ścigało się 351 
kolarzy. 

Miło nam poinformować, że Mateusz Nieboras wy-
walczył pierwsze miejsce na dystansie 38 km w kategorii 
OPEN oraz w swojej kategorii wiekowej! 

Kilka dni później, 7 maja odniósł kolejny bardzo zna-
czący sukces sportowy – wygrał zawody Skandia Maraton 
Lang Team w Krakowie. Kolarz grupy Kreidler FAN–
SPORT MTB Racing Team pokonał dystans 24 km w cza-
sie 0:55:00 i zajął pierwsze miejsce w OPEN oraz w swojej 
kategorii wiekowej. 

Mateusz startował z drugiego sektora i od samego po-
czątku musiał mocno pracować, żeby dogonić czołówkę. 
Dopiero na mecie zorientował się, że wyprzedził najlepsze-
go kolarza z pierwszego sektora o siedem sekund. 

Wyścigi rowerowe, narciarstwo i biegi przełajowe to dyscypliny sportowe, którymi Mate-
usz żyje. Młody, siedemnastoletni, utalentowany zawodnik, obecnie uczeń Zespo-
łu Szkół Technicznych w Cieszynie, kontynuuje tradycje narciarskie, które trwają 
w jego rodzinie od pokoleń.

Już w wieku 3 lat uczestniczył w swoich pierwszych zawodach w Goleszowie. 
Jego wsparciem, a zarazem sponsorami są rodzice i dziadek.

Oto niektóre z jego ostatnich osiągnięć:
narciarstwo
 – 19.01. 2015 – Korbielów, 3. miejsce,
 – 20.01. 2015 – Istebna/Złoty Groń, 2. miejsce,
 – 29.01. 2015 – Międzybrodzie Żywieckie/Żar, 2. miejsce,
 – luty 2015 – slalom gigant – Brenna, zwycięzca X edycji Pucharu Beskidzkich 

Groni (pierwsze miejsca w trzech kolejnych zawodach, zwycięzca w generalnej 
i indywidualnej klasyfikacji gimnazjum – chłopcy 2001–1999),

 – 21.03.2015 zajął 3. miejsce podczas 55 Zawodów Instruktorów PZN w kate-
gorii demonstrator (pomocnik instruktora) Slalom Gigant Mężczyźni – Klusz-
kowce, Śląska Liga Dzieci i Młodzieży

kolarstwo
 – 13.06 2015 – Wisła, 2. miejsce w czwartych zawodach w maratonie rowero-

wym z cyklu „Bikemaraton 2015”, trasa Mini (20 km), 
 – 25.07.2015 – Bielawa, 2. miejsce w klasyfikacji generalnej dystansu Mini (26 km) 

w zawodach kolarskich z cyklu „Bikemaraton 2015”,
 – 1.08.2015 – 1. miejsce w X Otwartych Mistrzostwach Ustronia, kategoria M1, 
 – 8.08.2015 – Raková (Słowacja), 1. miejsce w III zawodach kolarskich z cyklu 

„Uphill MTB Beskidy 2015”, kategoria M1, 
 – 9.08.2015 Istebna, 1. miejsce w IV zawodach kolarskich z cyklu „Uphill MTB Be-

skidy 2015”, kategoria M1, 
 – 15.08.2015 – 2. miejsce w zawodach w rowerowej czasówce górskiej „Uphill MTB 

Beskidy 2015” (11 km, trasa z Bystrzycy na szczyt Ostrego), kategoria Open, 
 29.08.2015 – Cięcina, 1. miejsce (złoty medal) Otwarte Mistrzostwa Śląska w kolar-

skim cross-country, 
 – 12.09.2015 – Skoczów, 1. miejsce w III Skoczowskich Zawodach w Kolarstwie 

Górskim „Rowerem po Kaplicówce”, kategoria do 30 lat, 
 – 13.09.2015 Zamarski, 1. miejsce w 7. edycja zawodów Lutnia Bike Marathon, ka-

tegoria Mini (19 km), 
 – 20.09.2015 – Obiszów, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich 

w kolarstwie górskim,
 – 3.10.2015 – Cross Bike 2015 Dzięgielów, 1. miejsce w kategorii Mini Open. 

Przygotowanie i treningi są bardzo kosztowne. Dzięki wsparciu rodziny udaje się 
corocznie wyjechać na lodowce, by w ekstremalnych warunkach ćwiczyć hart ducha 
i ciało. Obowiązkowość i samodyscyplina, które cechują Mateusza, pozwalają pogodzić 
naukę, rodzinę i swoją pasję.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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