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„Laury Ziemi CiesZyńskiej 2016” 
– ks. emiL GajdaCZ 

Jak co roku statuetki Srebrnej Cieszynianki wręczono osobom szczególnie za-
służonym w poszczególnych gminach powiatu. Odznaczenia miały miejsce pod-
czas uroczystej sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. Adma 
Mickiewicza w Cieszynie 11 listopada br. 

Kandydatem gminy Goleszów do Lauru Srebrnej Cieszynianki został w tym 
roku ks. Emil Gajdacz z Dzięgielowa.

Podczas gali w słowie wstępnym zacytowano fragment wypowiedzi papieża 
Jana Pawła II na temat patriotyzmu Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczy-
ste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego, co jest 
miłością, która obejmuje działanie rodaków i owoce ich geniuszu.

W części artystycznej wystąpili: chór „Lutnia” ze Strumienia, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz Orkiestra dęta „Glorieta” 
z Jaworza pod kierownictwem Stanisława Sojki.

Całość prowadziła Hanna Blokesz-Bacza.

syLwetka Laureata
EMil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie, w wielodzietnej rodzinie ro-

botniczo-chłopskiej. Jako kilkulatek przeżył grozę wojny, a także powojenną biedę. 
Ukończył siedmioklasową Szkołę Podstawową w Goleszowie, później czteroletnie Technikum 

Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu. Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę katechety w Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Cieszynie, a w 1970 r. został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego 
i mianowany wikariuszem rozległej parafii cieszyńskiej. 

W roku 1971ożenił się z Heleną z domu Bujok.
Jako członek Konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizo-

wał w Dzięgielowie bezpłatne kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dzieć-
mi, chorymi i niepełnosprawnymi. Autor książeczek dla najmłodszych i materiałów rekolekcyj-
nych. 

W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgie-
lowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. 

Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgielowie, gdzie podopiecz-
ni przyjmowani są bez względu na wyznanie. W 2001 r. uruchomił Dom Seniora „Emaus 2”. 

W 1997 roku przyczynił się do powstania w Dzięgielowie prężnie działającej organizacji Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W tymże roku rozpoczął z ramienia diakonatu organizo-
wanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym.

W 2005 r. został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzię-
gielowie. Na emeryturę przeszedł w 2006 r. 

Do dziś działa lokalnie, głównie jako członek-założyciel Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, integruje społeczność oraz promuje różne dzia-
łania charytatywne m.in. „Skarbonka diakonijna” oraz organizuje akcję „Kromka chleba dla bliźniego”. 

Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 r. statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii 
Polskiej. Prywatnie lubi malować i fotografować. Jest cenionym autorem wystaw i publikacji.

Ks. Emil Gajdacz jest osobą skromną i pracowitą, działającą zawsze zgodnie z przekonaniem „Ludziom na pożytek, Bogu na chwałę”.
Redakcja

Foto Łukasz Bielski, arch. laureata
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Zakup samoChodu bojoweGo
W październiku br. dokonano zakupu samochodu po-

żarniczego marki MAN (typ TGM 13290) dla jednostki 
OSP Puńców, figurującej w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym.

Całość kosztowała ok. 800 tys. zł. Dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wy-
niosło 200 tys., natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach również 
dołożył 200 tys. Resztę kosztów pokryto z budżetu gminy.

Świetnie wyposażone auto z napędem na cztery koła 
będzie dobrze służyło przez długie lata.

Redakcja

Władze samorządowe z laureatem podczas gali
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Srebrne Krzyże Zasługi
21 października w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Ka-

towicach odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odzna-
czeń państwowych.

Miło nam poinformować, że wśród kilkudziesięciu osób, 
które otrzymały odznaczenia, trzech mieszkańców naszej gmi-
ny wyróżnionych zostało Srebrnym Krzyżem Zasługi za dzia-
łalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Są to: Rafał Glaj-
car, Piotr Herzyk i Jan Szczuka.

Dekoracji dokonał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Katowicach.

Wnioski do odznaczeń zostały złożone przez wójta Krzysz-
tofa Glajcara W ich uzasadnieniu czytamy:

Rafał Glajcar - po ukończeniu wyższej uczelni i uzyskaniu 
w 2003 r. tytułu doktora nauk humanistycznych rozpoczął pracę 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zajmując stanowisko 
Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńcowie 
od 1987 r. jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
a od 1993 r. czynny członek tejże jednostki. Od 2005 r. do chwili 
obecnej pełni funkcję jej prezesa. W 2005 r. został sekretarzem 
w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Cieszynie i wiceprezesem Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach. W 2011 r. na 
Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszy-
nie wybrany został prezesem tego oddziału. Posiada ukończo-
ny kurs IV st. naczelników OSP. Od dnia wstąpienia w szeregi 
OSP dał się poznać jako aktywny członek. Jako dowódca sekcji 
jednostki, znajdującej się w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym, uczestniczy w szkoleniach swoich podwładnych 
i nowo wstępujących członków. Aktywnie bierze udział w zwal-
czaniu powstałych pożarów czy innych miejscowych zagrożeń. 
Jest ceniony i szanowany nie tylko przez członków swojej jed-
nostki, ale i tych z gminy, powiatu czy województwa. Po wy-
borze na prezesa zarządu Oddziału Powiatowego w Cieszynie 
jeszcze bardziej wspiera działalność jednostek OSP, dowodem 
czego jest pomoc w pozyskiwaniu przez jednostki w powiecie 
nowego sprzętu silnikowego i pożarniczego. Jego wiedza i za-
angażowanie pozwalają w pełni realizować zadania wynikające 
z pełnionych funkcji w OSP, ZOG, ZOP, jak i ZOW ZOSP RP. 

Piotr Herzyk - po ukończeniu szkoły podjął pracę w Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ogrodzonej, gmina Dębo-
wiec, najpierw na stanowisku elektryka, a później głównego 
energetyka. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ki-
sielowie od 1970 r. jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, a od 1973 r. czynny członek tejże jednostki. Od 1983 r. 
do 1990 r. pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej przy OSP 
w Kisielowie. Przez 20 lat od 1991 r. do 2010 r. pełnił funkcję 
naczelnika. Od 2011 r. jest członkiem zarządu OSP. Od 1991 r. 
do 2000 r. przewodniczący komisji rewizyjnej przy zarządzie 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszowie, a od 2001 r. czło-
nek prezydium ZOG ZOSP RP w Goleszowie, pełniąc funkcję 
skarbnika. W 2011 r.  na Zjeździe Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Cieszynie wybrany został  na stanowisko 
wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej przy ZOP ZOSP RP 
w Cieszynie. Posiada ukończony kurs IV st. naczelników OSP. 
Od dnia wstąpienia w szeregi OSP dał się poznać jako aktyw-

ny członek, uczestniczy w szkoleniach swoich podwładnych 
i nowo wstępujących członków. Aktywnie bierze udział w zwal-
czaniu powstałych pożarów czy innych miejscowych zagrożeń. 
Jest ceniony i szanowany w swoim środowisku. Po wyborze do 
struktur powiatowych  ZOSP RP w Cieszynie jeszcze bardziej 
wspiera działalność jednostek OSP, dowodem czego jest aktyw-
ny udział w organizowanych szkoleniach przez zarząd Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP dla przewodniczących komisji re-
wizyjnych jednostek OSP, czy oddziałów gminnych/miejskich 
powiatu cieszyńskiego. Aktywnie uczestniczy w pracach rady 
sołeckiej wsi Kisielów.

Jan Szczuka - do Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszo-
wie wstąpił w 1975 roku. W czasach przełomu ustrojowego 
w naszym państwie OSP Goleszów rozpoczęła budowę nowego 
obiektu. Znaczącą rolę odegrał w tym druh Jan Szczuka, który 
przez jedenaście lat (1986-1997) był Przewodniczącym Spo-
łecznego Komitetu Budowy Strażnicy w Goleszowie, dopro-
wadzając tę inwestycję do końca. Swoją postawą jako naczelnik 
OSP, a także dzięki wielu innym inicjatywom, których był po-
mysłodawcą, zdobył sobie zaufanie strażaków w swojej macie-
rzystej jednostce, czego efektem było powierzenie mu w 2001 
roku funkcji prezesa, którą sprawuje do dnia dzisiejszego. 

Wysoka wiedza pożarnicza, kultura osobista oraz umiejętność 
zdobywania zaufania innych wpłynęły na to, że od 1981 roku 
druh Jan Szczuka czynnie uczestniczy nie tylko w działalności 
swojej jednostki, ale także na szczeblu władz gminnych Związ-
ku OSP. Najpierw był członkiem Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Goleszowie (w latach 1981-1989), a przez kolejne jedenaście 
lat (1989-2000) pełnił funkcję sekretarza zarządu gminne-
go. W latach 2001-2006 był wiceprezesem, a w 2006 roku na 
Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszowie został 
jednogłośnie wybrany prezesem zarządu oddziału gminnego. 
Jego wiedza dotycząca funkcjonowania jednostek ochotniczych 
straży pożarnych, a także ogniw związku OSP jest w powiecie 
cieszyńskim powszechnie znana. Wpłynęło to na decyzję de-
legatów Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie 
w grudniu 2006 roku, którzy powierzyli druhowi Janowi Szczu-
ce funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału po-

Odznaczeni z gminy Goleszów z wojewodą,  
od lewej Jan Szczuka, Jarosław Wieczorek, Rafał Glajcar i Piotr Herzyk.



Panorama Goleszowska – listopad  20164

wiatowego, a na Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie w listopadzie 2011 r. objął funkcję sekretarza zarządu. 
Wielkim atutem druha Jana Szczuki jest jego profesjonalne przygotowanie do działalności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. 
Z wykształcenia jest technikiem pożarnictwa, zatrudnionym w 1982 roku w strukturach zawodowej straży pożarnej. W latach 
1982-1992 był starszym technikiem ds. operacyjno-szkoleniowych w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Cieszynie. Jego 
wysokie umiejętności zostały dostrzeżone przez przełożonych i po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w 1989 r. w Krako-
wie od 1992 do 2006 roku został dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Ustroniu. Jego długoletnia działalność stanowi 
znakomity przykład łączenia środowiska funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ze strażakami-ochotnikami. Dzięki swojej 
postawie cieszy się wielkim autorytetem.

MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

26 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gole-
szów odbyła się sesja Rady Gminy Goleszów, na której podjęto 
m.in. uchwały w sprawie:

•	 warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury,

•	 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

•	 Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2017,

•	 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Goleszów na lata 2016-2020,

•	 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dla sołectwa 
Puńców (15,40 zł za m3),

•	 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szczegółowe 
wyjaśnienie w dalszej części materiałów),

•	 określenia stawek podatku od środków transportowych na 
2017 rok,

•	 określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

1)  od budynków lub ich części: 
a)  mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,74 zł, 
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

od 1 m2 powierzchni użytkowej - 22,50 zł, 
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 
1 m2 powierzchni użytkowej - 10,59 zł, 

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 
powierzchni użytkowej - 4,61 zł, 

e)  od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,35 zł. 

2) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

3) od gruntów: 
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,89 zł,

Na sesji b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub woda-
mi powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,54 zł, 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 
0,36 zł, 

d)  pozostałych określonych w ewidencji gruntów i budyn-
ków symbolem dr z wyjątkiem dróg niepodlegających 
opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych - od 1 m2 powierzchni 
- 0,15 zł, 

e)  określonych w ewidencji gruntów i budynków symbo-
lem B - od 1 m2 powierzchni - 0,38 zł, 

f)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - od 
1 m2 powierzchni - 2,98 zł.

Protokoły i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na 
www.goleszow.bip.net.pl w zakładce Prace Rady Gminy VII ka-
dencji (2014-2018).
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Akcja wolontariat

OSP Kisielów 
serdecznie zaprasza na

BAL SYLWESTROWY

początek godz. 19.00

Cena 260 zł od pary

zapisy

602 674 045 Andrzej Banot
698 630 844 Mirosław Skiba

Dobra kuchnia i świetna zabawa  
z zespołem Trio Maxx, zapraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie planuje w styczniu 
2017 roku rozpocząć działalność Centrum Wolontariatu. W związku z po-
wyższym poszukuje osób chętnych, które chciałyby zaangażować się w po-
maganie potrzebującym mieszkańcom naszej gminy poprzez m.in.: 

•	 pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, 
•	 organizację czasu wolnego dzieciom, 
•	 pomoc i spędzanie czasu z osobami niepełnosprawnymi i star-

szymi, 
•	 pomoc osobom starszym w obsłudze komputera na terenie 

Gminnego Centrum Informacji w Goleszowie,
lub mające własne pomysły na pomoc potrzebującym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
•	 telefoniczny pod nr 33 4799928 wew. 18
•	 lub osobisty w biurze Gminnego Centrum Informacji w Gole-

szowie przy ul. Cieszyńskiej 29, w godzinach pracy pon-pt 8.00-
15.00. Szczegółowych informacji udziela Iwona Koszela.

Co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z  dnia 24 
kwietnia 2003 r.z późniejszymi zmianiami uregulowała status prawny 
wolontariusza. Zgodnie z nią: Wolontariusz - rozumie się przez to osobę 
fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie.
Natomiast Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu posługuje się nastę-
pującą definicją: Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie 
na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjaciel-
skie.

Wolontariat w świetle przepisów prawa wymaga organizacji i zapewnienia 
poszanowania praw osobie wykonującej pracę wolontariusza oraz odpo-
wiednich warunków pracy. Wolontariat jest to działanie, które ma na celu 
pomoc innym, ale dające również możliwość czerpania czegoś dla siebie: 
zdobywania nowych doświadczeń, możliwość własnego rozwoju, zawiera-
nia nowych znajomości, jak i łagodzenia poczucia samotności. 

Kto może zostastać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każda osoba bez względu na wiek, jednak w 
niektórych przypadkach, zgodnie z prawem, wolontariuszami mogą być 
tylko osoby pełnoletnie, z powodu złożoności powierzanych im zadań.
Wolontariat jest świadczony na podstawie porozumienia, które zawierają 
obie strony. W przypadku osób niepełnoletnich do 13 roku życia porozu-
mienie może zawrzeć w ich imieniu rodzic lub opiekun prawny. Natomiast 
jeśli osoba ma ukończone 13 lat, to porozumienie takie może zawrzeć 
samodzielnie, ale musi mieć na to pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego. 
Wolontariusze w zależności od wieku, charakteru i zainteresowań wnoszą 
ze sobą zróżnicowane formy aktywności. Osoby młode zarażają energią, 
motywują do działania, natomiast osoby starsze poprzez własne doświad-
czenia dzielą się zdobytymi umiejętnościami i mądrością życiową. 

Jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz?
Wolontariusz ma obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawar-
tym porozumieniem. W zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych 
świadczeń musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać określone 
wymagania.

Wolontariusz ma prawo do: 
•	 zawarcia porozumienia z organizacją lub instytucją, na rzecz 

której działa, w którym zostanie określony zakres jego obowiąz-
ków, czas trwania i sposób jego rozwiązania,

•	 otrzymania pisemnego zaświadczenia o odbywaniu wolontaria-
tu i  zakresie wykonywanych zadań,

•	 otrzymania pisemnej opinii na temat wolontariatu na własną 
prośbę,

•	 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz in-
nego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?“
Martin Luther King Jr.

•	 otrzymania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającego z wykonywanych przez niego czynności oraz o 
zasadach ochrony przed zagrożeniami,

•	 odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od 
rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

•	 pokrycia przez korzystających kosztów swoich podróży służbo-
wych i diet.

Nieważne, ile masz lat, jeśli masz wolny czas,  
lubisz pomagać innym i masz ciekawe pomysły,  

zgłoś się do nas już dziś!
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Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. 
Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w drugiej  połowie 2017 roku tj.: od 1 lipca do 31 grudnia zostanie podany do 
Państwa wiadomości w późniejszym terminie, po wyłonieniu nowego wykonawcy usługi na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych.

U WA G A !
Segregacja obejmuje frakcje: 

•	 plastik i metal,
•	 papier i tektura,
•	 szkło kolorowe i białe, 
•	 odpady zielone (bioodpady). 

Wystawione worki z odpadami segregowanymi powinny 
być pełne i związane. 

Prosimy o zgniatanie plastikowych butelek, opakowań po 
sokach, mleku przed wrzuceniem do worka. 

Popiół i odpady zmieszane gromadzimy w osobnych ku-
błach lub workach. Popiół ciepły nie będzie odbierany. 

Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi należy wy-
stawić w dniu odbioru odpadów do godziny 7.00 rano, w miej-
scu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego odpady.

W okresie zimowym dojście do pojemników i worków po-
winno być odśnieżone. Pojemniki na odpady powinny być opi-
sane numerem nieruchomości. 

Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy 
Goleszów, Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska - tel. 33 479 05 10 wew. 28 
lub do wykonawcy tel. 33 854 29 75 - do dwóch dni od terminu 
odbioru odpadów wyznaczonego w harmonogramie. 

Nowe terminy płatności w 2017 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
26 października 2016 r. Rada Gminy Goleszów podjęła uchwałę ustalającą nowe terminy płatności dla opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2017 roku opłatę za odpady komunalne należy uiszczać „z dołu” raz na kwartał w następujący sposób:
za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia,
za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)– do 15 lipca,
za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)– do 15 października,
za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) – do 15 stycznia następnego roku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 33 4790510 wew. 28.

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  

* Odpady zielone Bio – w tym terminie odbierane są tylko worki z frakcją odpadów zielonych (bioodpadów), jest to drugi termin 
odbioru tej frakcji w miesiącu (obowiązuje od kwietnia do czerwca włącznie).

Z uwagi na święta wypadające w pierwszym tygodniu maja odbiór odpadów został przesunięty o jeden tydzień w sołectwie: Bażano-
wice, Kisielów, Puńców, Goleszów Górny, Godziszów, Goleszów Dolny, Kozakowice Dolne i Górne oraz Cisownica.
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WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
W wielu gospodarstwach domowych na terenie naszej gmi-

ny znajdują się jeszcze wyroby budowlane zawierające azbest. 
W lipcu 2009 roku powstał Program oczyszczania kraju z azbe-
stu na lata 2009-2032. Jego celem jest sukcesywne usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów i odpadów zawierających azbest, 
znajdujących się na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 
2032 roku. Wszelkie wyroby  i odpady azbestowe należy odpo-
wiednio zabezpieczyć i oznakować oraz jak najszybciej wywieźć 
do utylizacji (nie wolno wyrzucać produktów z azbestem do 
śmieci, zakopywać w ziemi, porzucać w lesie). Zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 
r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz.31) każdy właściciel lub zarządca 
nieruchomości, na której zabudowane są wyroby zawierające 
azbest, zobowiązany jest sporządzać corocznie tzw. Informację 
o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie tej 
nieruchomości. Informację należy sporządzić poprzez spis z na-
tury, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do w/w rozpo-
rządzenia. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej 
www.goleszow.pl. Informację osoba fizyczna przekłada wójtowi 
gminy, a przedsiębiorca Marszałkowi Województwa Śląskiego, 
w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok ka-
lendarzowy. Obowiązkowej inwentaryzacji podlegają wszystkie 
wyroby zawierające azbest, znajdujące się w obiektach budow-
lanych, np.: płyty azbestowo-cementowe pokrywające dachy, 
azbestowe płyty elewacyjne oraz zawierające azbest rury w insta-
lacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, przewody kominowe, 
rury wentylacyjne.

Gmina Goleszów udziela dotacji celowej na modernizację 
obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbesto-
wych. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać do Urzędu 
Gminy Goleszów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Re-
feracie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Urzę-
du Gminy, tel. 334790510 wew. 28.

WAŻNE INFORMACJE O ODPADACH
Zużyte baterie i przeterminowane leki należy umieszczać 

w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych 
miejscach na terenie gminy. Aktualne wykazy miejsc z pojem-
nikami znajdują się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na 
stronie internetowej www.goleszow.pl.

Odpady selektywnie zbierane (w tym odpady biodegrado-
walne i popiół), wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte opony, chemikalia, odpady budowlane i roz-
biórkowe można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez firmę 
ZOM „TROS-EKO” Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 12 w Go-
leszowie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, 
w soboty 8.00-13.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy. Odpady zielone (bioodpady) można również komposto-

wać we własnym zakresie w kompostowniku w sposób niepowo-
dujący uciążliwości dla sąsiadujących nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe, takie jak: meble, krzesła, stoły, 
szafy, sofy, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są sprzed nie-
ruchomości raz w roku – w maju lub czerwcu. Termin zbiórki 
w 2017 roku zostanie podany do Państwa wiadomości na stronie 
internetowej www.goleszow.pl. W wyznaczonym terminie odpa-
dy należy wystawić przed posesję do godz. 7.00. 

NIE PAL ŚMIECI W PIECU!
Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim konieczność ogrze-

wania naszych domów. Niestety, w naszej gminie w tym okre-
sie ciągle pojawia się problem spalania odpadów komunalnych 
w domowych piecach. W dalszym ciągu nieobcy jest nam gryzą-
cy dym wydobywający się z kominów naszych domów, szczegól-
nie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Proces takiego 
spalania odpadów odbywa się w niskich temperaturach (200-
500oC), co powoduje powstawanie dioksyn, furanu, tlenków 
węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, metali ciężkich, chlo-
rowodoru, cyjanowodoru, styrenu oraz pyłów. Należy pamiętać 
również o tym, że związki te emitowane są nie tylko ze spalania 
odpadów, ale również ze spalanych tak chętnie pociętych płyt 
starych mebli (szaf, krzeseł, itp.) zawierających zanieczyszcze-
nia, impregnaty oraz powłoki farb i lakierów. Powstające w pro-
cesie spalania związki chemiczne oddziałują głównie w najbliż-
szym otoczeniu ich wytworzenia, opadają na glebę i powodują 
jej skażenie w przydomowych ogródkach oraz dostają się do 
wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i ja-
jach, warzywach. Substancje te, wdychane nawet w niewielkich 
ilościach, mają negatywne działanie na organizm ludzki. Przypi-
suje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, 
nowotworów.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. 
Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogni-
ska.

Powodem, dla którego palimy śmieci, jest najczęściej bez-
myślność, źle pojęta tradycja oraz pozorna oszczędność. Naj-
wyższy czas, aby zmienić nasze nawyki i podnieść świadomość 
w zakresie szkodliwości spalania odpadów w piecach, zwłaszcza 
że stawką jest nasze zdrowie i życie. 

Po wejściu w życie nowej ustawy regulującej kwestię gospo-
darowania odpadami, nie ma ekonomicznego uzasadnienia pa-
lenia śmieci w piecu. Opłata za odbiór odpadów naliczana jest 
od liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości, a śmie-
ci można oddać w nielimitowanej ilości. Z ustawy o odpadach 
jasno wynika, że palenie śmieci jest dopuszczalne jedynie w spa-
larniach odpadów. Każdy, kto termicznie przekształca odpady 
poza spalarnią, podlega karze aresztu albo grzywny, która mak-
symalnie może wynieść nawet 5.000,00 zł.

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

INFORMACJE O ODPADACH

UWAGA NA OSZUSTÓW!
Pojawiły się informacje, iż na terenie naszej gminy pojawiają się nieznane osoby, podające się za strażaków ochotników,  
wyłudzające datki na straż. Nasza akcja kalendarze rozpocznie się niebawem, lecz zazwyczaj są to druhowie wam znani  

z poprzednich lat i posiadający przy sobie opieczętowane listy. Jeśli macie jakiekolwiek podejrzenia, dzwońcie na POLICJĘ - 997. 
Prosimy o przekazanie tej informacji w szczególności osobom starszym. Nie dajmy się oszukać!

OSP Goleszów
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Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w dniu 09.11.2016 r. rozpo-

czął dodatkową rekrutację do projektu o nazwie Stawiamy na dzia-
łanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER).

 Projekt skierowany jest o osób poniżej 25 roku życia, zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bez-
robotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony 
II profil pomocy, które zaliczają się do grupy NEET (nie uczest-
niczą w kształceniu i szkoleniu), w szczególności osób o niskich 
kwalifikacjach, posiadających wykształcenie co najwyżej ponad-
gimnazjalne, które nie były zatrudnione lub posiadają doświadcze-
nie zawodowe nieprzekraczające 6 miesięcy, wychowujące dziecko 
do 6 lat. Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym wspar-
ciem doradcy zawodowego, określą swoje predyspozycje i odbędą 
ośmiomiesięczny staż. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu pozwoli zdobyć do-
świadczenie zawodowe wymagane na stanowisku pracy u organi-

zatora stażu, którego samodzielnie wybie-
rzesz przy wsparciu zespołu projektowego! 
Rozwiązanie to daje możliwość podjęcia 
zatrudnienia zgodnego z własnymi aspira-
cjami zawodowymi. Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się 
o zwrot części kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz 
refundację kosztów opieki nad dzieckiem. 

Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formu-
larzy zgłoszeniowych, które są dostępne u pracowników Powiato-
wego Urzędu Pracy w Cieszynie, a także na stronie internetowej 
urzędu www.pup.cieszyn.pl.

Formularze można składać osobiście, pocztą tradycyjną (Po-
wiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn) 
lub e-mailowo pod adresem k.grzybek@mail.pup.cieszyn.pl (w for-
mie skanu/zdjęcia czytelnie wypełnionego formularza). Nabór or-
ganizowany jest w formie ciągłej i jego zakończenie zostanie ogło-
szone na stronie internetowej urzędu.

Z A P R O S Z E N I A
Z gwarą na wesoło

Zapraszamy dzieci na kółko „Z gwarą na wesoło” w piątki 
w godz. 15.00-17.00. Zapisy w sekretariacie GOK-u.
Kółko to stworzone zostało z myślą o upowszechnianiu tego, 
co rodzime, tradycyjne i wywodzące się „stela”.

Polski taniec narodowy
Zapisy par dziecięcych i młodzieżowych w wieku od 6 do 

18 roku życia chcących tańczyć polskie tańce narodowe. Wię-
cej informacji w sekretariacie GOK-u lub pod numerem tel. 
33 479 05 21

Polskie tańce narodowe – wywodzą się z tańców ludowych 
z terenów całej Polski. Przyjmuje się wyróżnienie pięciu tań-
ców o charakterze narodowym: krakowiak, polonez, mazur, 
oberek i kujawiak.

Mikołajkowy Fire Show

5 grudnia o 17.00 za budynkiem 
Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się pokaz fire show 
w wykonaniu Teatru Ognia „InFeris”. 

Kiermasz świąteczny
W dniach 19-20 grudnia w godz. 10.00-16.00 w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się kiermasz 
bożonarodzeniowy. Będą ozdoby świąteczne, wypieki i wiele 
innych świątecznych atrakcji.

Wieczór poetycki Heleny Wróbel
7 listopada 2016 r. odbył się wieczór poetycki Heleny Wróbel 
z Cisownicy. Poetka zaczęła tworzyć, będąc młodą dziewczy-
ną. Początkowo pisała językiem literackim, ale jej wiersze nie 
opuszczały szuflady. W latach 70. założyła rodzinę i w tym 
czasie nie tworzyła artystycznie. Dopiero w roku 2000, kie-
dy wstąpiła do chóru kościelnego, a przy Świetlicy gminnej 

Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21
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w Cisownicy utworzył się zespół śpiewaczy „Bezkuryje”, zaczęła znowu tworzyć wiersze na różne okazje. Tym razem pisała gwa-
rą. Pisanie sprawia jej wiele przyjemności, ale jak sama mówi, nie przywiązuje do tego zbyt wielkiej wagi. Pisze o codziennym 
życiu, problemach, radościach, pracy. Bardzo się cieszymy, że pani Helena znalazła czas, aby podzielić się z nami swoją twór-
czością.

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Goleszowie

Gitara – Zajęcia gitarowe w GOK-u odbywają się we 
wtorki, środy i czwartki. Gra na instrumencie jest tre-
ningiem dla ciała, co przynosi korzyści także w innych 
działaniach, np. nauce.

Pianino – Są to zajęcia indywidualne dla dzieci od 6 
roku życia, młodzieży a także dla dorosłych. Odbywają 
się w środy i czwartki. Gra na pianinie wymaga wytrwa-
łości, cierpliwości i systematyczności, co w późniejszym 
czasie wpływa pozytywnie na całe nasze życie.

Igiełkowe wariacje – Zajęcia, na których dzieci kształtu-
ją swoje zdolności manualne, uczą się dokładności oraz 
cierpliwości pod sprawnym okiem instruktora, tworząc 
coś swojego. Wykazują się pomysłowością i kreatywno-
ścią.

Nauka kroju i szycia – Zajęcia skierowane są do osób 
dorosłych. Osoby uczęszczające na naukę kroju i szycia 
mają możliwość nauczyć się podstawowego kroju, obsłu-
gi maszyny krawieckiej i szycia.

Dzieci podczas igiełkowych wariacji
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Balet – Zajęcia stworzone z myślą o najmłodszych 
dziewczynkach chcących tańczyć balet z elementami 
rytmiki. Na zajęciach dziewczynki w ślicznych tiulo-
wych spódniczkach, jak prawdziwe baletnice, bawią się 
tańcem razem z instruktorką Agnieszką Krawiec.

Ju–Jitsu – Tradycyjna japońska sztuka walki, prowa-
dzona przez instruktora Ryszarda Bochma 7 Dan. Na 
zajęcia uczęszczają chłopcy i dziewczynki w wieku 
szkolnym, uczą się samoobrony oraz kształtują swoje 
pasje w sztukach walki.

Robotyka dla dzieci – Na 
robotykę uczęszczają dzieci 
w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia 
polegają na budowaniu robo-
tów z klocków lego, a następnie 
programowaniu ich i sterowa-
niu nimi poprzez tablety.

Crossfit - Program trenin-
gu siłowego i kondycyjnego. 
Podczas ćwiczeń rozwija się 
siłę i masę mięśni, wzmacnia 
kondycję, która pomaga w co-
dzienności.

Dekupaż i wiklina papierowa – Dziedzina 
stworzona dla osób, które lubią prace manu-
alne, na zajęciach dekupażu tworzy się pięk-
ne ozdoby świąteczne i nie tylko.

Taniec towarzyski dla dorosłych – Taniec 
towarzyski to wspaniała forma spędzania 
wolnego czasu we dwoje. Tradycyjnie skła-
da się ze stylu standardowego i latynoame-
rykańskiego. Zajęcia prowadzi Sławomir 
Damek (klasa S w tańcach latynoamerykań-
skich).

Kółko teatralne – Zajęcia, na które uczęsz-
czają dzieci w wieku szkolnym. Kółko teatral-
ne uświetnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
różne uroczystości państwowe i religijne.

Kółko plastyczne – Miejsce spotkań dzieci, 
gdzie tworzą one własną sztukę plastyczną, 
opierając się na wyobraźni.

Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas 
poczucie, że sami możemy stać się wielcy

Mark Twain

Z pozdrowieniami dla Czytelników 
dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska
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Październik w naszym przedszkolu obfito-
wał w różnorodne wydarzenia.

Naszą placówkę odwiedziła pani Karoli-
na ze schroniska dla zwierząt w Cieszynie, ze 
swoim podopiecznym psem Bonusem, który 
od szczeniaka przebywa w schronisku. Dzieci 
mogły się dowiedzieć, jak funkcjonuje schro-
nisko, jak można pomóc przebywającym tam 
zwierzętom i, oczywiście, zostały zachęcone 
do adopcji bezdomnych zwierząt. W tym dniu 
zakończyliśmy akcję zbiórki karmy dla zwie-
rząt, która została przekazana do schroniska. 
Mamy nadzieję, że to spotkanie uwrażliwi 
dzieci na krzywdę naszych małych czworonoż-
nych przyjaciół.

Następną atrakcją był wyjazd do skoczow-
skiego Miejskiego Centrum Kultury, gdzie Te-
atr Moich Marzeń z Chorzowa przedstawił baj-
kę ,,O kocie w butach przy wesołych nutach”. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły 
losy kota i innych bohaterów, tym bardziej, że 
mogły aktywnie brać udział w przedstawieniu, 
wypowiadając słowa zaklęć i czarując. Piękne 
stroje aktorów, odpowiednia oprawa muzycz-
na przeniosły wszystkich w magiczny świat 
bajek. Przedszkolaki w czasie powrotu do Ci-
sownicy dzieliły się wrażeniami i opowiadały 
o przedstawieniu.

Warsztaty ekologiczne były kolejnym 
punktem w naszym kalendarzu. Ich tematem 
była segregacja odpadów. Dzieci uczyły się, 
w jaki sposób segregować śmieci, a przyswo-
jone wiadomości mogły wykorzystać w prak-
tycznym działaniu. Na pewno wiedza zdobyta 
podczas warsztatów będzie owocować w co-
dziennym życiu małych ekologów.

Ostatnią uroczystością w październiku 
było Pasowanie na przedszkolaka połączone 
z  zajęciami otwartymi dla rodziców, którzy 
mogli zobaczyć, jak maluszki radzą sobie po 
dwóch miesiącach przebywania w przedszko-
lu. Trzy- i czterolatki, mimo stresu i dużych 
emocji, dzielnie radziły sobie z przeliczaniem 
elementów, określaniem kolorów i figur geo-
metrycznych. Natomiast zabawa ruchowa do-
starczyła zarówno dzieciom, jak i rodzicom, 
dużo radości. Po zajęciach nadszedł ważny 
czas. Najpierw maluchy, a potem starszaki, 
przedstawiły program artystyczny, po czym 
nastąpiło pasowanie. W tym roku przywilej 
pasowania spoczywał na dziewczynkach z gru-
py starszaków – Marcie i Andżelice – z czego 
były bardzo dumne. Wręczyły także młodszym 
kolegom dyplomy i drobne upominki. W ten 
sposób kolejne przedszkolaki dołączyły do na-
szego grona.

Tekst Renata Stanieczek
Foto Agnieszka Śleziak

Co nowego u przedszkolaków z Cisownicy?
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EduMATRIX nagrodzony złotym medalem na Targach Edukacyjnych 
Wraz z zapowiedzią wprowadzenia nauczania programowania do edukacji, wyrażoną wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Mini-

stra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pojawiło się zaproszenie dla szkół do udziału w pilotażowym wdrożeniu progra-
mowania w klasach 1-3 w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. 

Pracowite wakacje mieli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Goleszowie – Lucyna i Dariusz Gołyszni, wieloletni praktycy kształcenia edu-
kacji wczesnoszkolnej, autorzy ćwiczeń, publikacji dydaktycznych. Wzięli oni udział w działaniach zainicjowa-
nych przez dyrektorkę cieszyńskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Emilię Gibiec, weszli w skład zespołu 
i pod kierunkiem profesora Andrzeja Mitasa pisali program wdrażający naukę programowania w klasach 1-3, 
program o nieco „kosmicznej” nazwie EduMX, wykorzystujący pomoc dydaktyczną Edu Matrix, czyli eko-kom-
puter, nagrodzony w ostatnich dniach złotym medalem na Targach Edukacyjnych  w Kielcach.

Ideą napisanego programu jest stworzenie podstaw przygoto-
wujących uczniów do nauczania informatyki.

Rozwój myślenia logicznego, użytecznego w codziennych 
czynnościach i podejmowanych zadaniach, jest podstawą wszech-
stronnego rozwoju dziecka. Ta myśl przyświecała twórcom inno-
wacyjnego programu.

Już od ponad 20 lat za sprawą nauczycieli powiatu cieszyń-
skiego o Goleszowie można było usłyszeć kilkakrotnie np. pod-
czas wielu edycji Targów Edukacyjnych w Warszawie, gdzie pre-
zentowane były publikacje wydawnictwa powstałe w wyniku 
współpracy z nauczycielami naszego powiatu. 

Genezę powstania zespołu i cel podjętych prac najlepiej 
opiszą słowa dyrektorki „Publisher-Innowacje” Emilii Gibiec: Innowacyjność 
w edukacji, z którą mierzy się nasz zespół, polega na poszukiwaniu rozwiązań, jak 
korzystać z technologii IT tak, aby nie być jednocześnie przez nią wykorzystywanym. 
Niepokojący staje się bowiem fakt, że technika „myśl za ludzi” triumfuje nad kulturą. 
Ludzka natura wciąż poszukuje rozwiązań, które mają nam ułatwić życie i przez to 
często zakłada, że środki techniczne mogą nas wyręczyć w myśleniu i działaniu. Nic 
bardziej mylnego. Wprowadzany na rynek eko-komputer EduMATRIX wraz z metodą 
nauczania EduMX pozwala dziecku w młodszym wieku szkolnym, poprzez doświad-
czenie, manipulowanie bloczkami drewnianymi, rozwiązywać sytuacje problemowe 
wymodelowane przez nauczyciela, tworzyć własny model sytuacji, poszukiwać rozwią-
zań, tworzyć własny algorytm, a dopiero w miarę posiadanych kompetencji przenosić 
rozwiązanie do środowiska komputerowego. To zasadnicza różnica w nauczaniu dziec-
ka rozwiązywania problemów, w odróżnieniu od zaproponowanych gotowych rozwią-

zań z użyciem technologii IT. Dziecko z roli tzw. odtwórcy zostaje przesunięte do roli kreatywnego twórcy. 
Nowa metoda nauczania EduMX cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli powiatu cieszyńskiego. W związku z tym w Szkole 

Podstawowej w Goleszowie odbywają się dla nich lekcje otwarte połączone z warsztatami metodycznymi, organizowane przez Ośrodek Do-
skonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher–Innowacje” i koordynowane przez Dariusza Gołysznego. W lekcjach otwartych biorą udział 
wybrani uczniowie klas 1, 2, 3, którzy pod okiem Lucyny Gołyszny i Urszuli Łamacz wykonują ćwiczenia przygotowujące ich do nauki pro-
gramowania. Pierwsza z nich odbyła się 4 października i była relacjonowana przez redaktora Andrzej Ochodka w Polskim Radiu Katowice. 
Kolejna miała miejsce 25 października br., planowane są następne.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli goleszowska szkoła pretenduje do miana swoistej szkoły ćwiczeń i prekursora działań w tej nowo po-
wstałej dziedzinie działalności edukacyjnej. Warto dodać, że zajęcia z eko-komputerem uzyskały akceptację Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Katowicach i zostały zatwierdzone jako innowacja w szkole.

To dopiero początek realizacji zadań związanych z programowaniem. Wiele jeszcze przed twórcami i nauczycielami, którzy jak sami mó-
wią, wierzą w sukces tego przedsięwzięcia. Nadzieja w młodym, nowocześnie wykształconym pokoleniu. Potwierdza to stanowisko dyrektor 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Emilii Gibiec, dla której troska o młode pokolenie staje się priorytetem w podejmowanej działalności inno-
wacyjnej.                 

Redakcja
Foto MSF, fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Dzieci chętnie korzystają z eko-komputera

Podczas warsztatów

Organizatorzy spotkania i pedagodzy z terenu powiatu cieszyńskiego uczestniczący w lekcji pokazowej
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W sobotę 22 października odbył się IV Zjazd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP. Do Pruchnej przyjecha-
ło się wielu gości m.in.: Stanisław Szwed, Wiceminister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, generał brygadier 
Zbigniew Meres, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Sylwia Cieślar, radni wojewódzcy - Danuta 
Kożusznik i Jan Kawulok, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof 
Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław 
Konecki oraz liczni przedstawiciele samorządów i jedno-
stek OSP z powiatu cieszyńskiego.

Podczas IV Zjazdu Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Powiatowego, w którego 
skład weszli: prezes Rafał Glajcar (gmina Goleszów), wiceprezes Krzysztof Czakon, wiceprezes Marek Omozik, sekretarz Jan Szczuka 
(gmina Goleszów), skarbnik Jerzy Pilch. Zjazd był również okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń.

Zjazdy oddziału powiatowego odbywają się średnio co cztery lata, biorą w nich udział reprezentanci wszystkich jednostek OSP dzia-
łających na terenie powiatu cieszyńskiego. Serdecznie gratulujemy przedstawicielom naszej gminy.

Redakcja
Źródło www.strumien.com

Na zaproszenie proboszcza miejscowości 
Ziemianskie Kostolany na Słowacji, Blanki 
Kostelnej, Chór Męski „Cantus” wraz z Chó-
rem Mieszanym Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Goleszowie wyruszyły 30 paździer-
nika br. na uroczystości 290-lecia założenia 
i poświęcenia zabytkowego kościoła.

W deszczowy poranek o godz. 7.00 z mo-
dlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez 
ks. Marcina Liberackiego, chóry udały się 
w drogę. Po trzech godzinach jazdy uczestni-
ków wyjazdu przywitał miejscowy kurator ko-
ścioła Janek Kunesi, przedstawiając program 
dnia. 

Po posiłku w domu kultury udano się do 
kościoła. Nabożeństwo jubileuszowe rozpo-
częto powitaniem gości oraz parafian, następnie miejscowy chór zaśpiewał pieśń na wstępną część nabożeństwa. Kazanie wygłosił Slawo-
mir Sabol, biskup VD ECAV na Słowacji, a po nim chóry z Polski zaśpiewały pieśni: „Panie, sam twój kościół wódz” oraz „Boże wielki”. 

Na zakończenie odśpiewano hymn kościelny „Warownym grodem”, który za-
brzmiał dwujęzycznie. Były kwiaty, życzenia, upominki. Delegacja w osobach Jo-
anny Sikory, Pawła Stanieczka i Józefa Habarty wręczyła artystycznie ukształto-
wany i wypieczony chleb w kształcie „Róży Lutra”, symbolu 500-lecia reformacji. 

Po uroczystości kościelnej cały zbór udał się do ogrodu parafialnego, gdzie 
w obecności wszystkich duchownych posadzono drzewko jubileuszowe. Nieoce-
niona okazała się pomoc Karola Bujoka, który fachowo i solidnie dokończył dzie-
ła. Przy pięknej, słonecznej pogodzie, podziwiając uroki złotej jesieni, wszyscy 
uczestnicy przeszli do domu kultury. Po obfitym obiedzie i kawie zaśpiewano 
pieśni: „Cudowna Boża łaska”, „Muszę cię kochać”, „My dziedzicami słowa Boże-
go” i na pożegnanie: „Góralu, czy ci nie żal”. Była okazja zwiedzenia miejscowego 
muzeum. Na drogę powrotną chórzyści otrzymali jeszcze coś „na ząb”: kanapki 
i ciastka. Syci i pełni wrażeń wrócili do domów, dziękując Bogu za prowadzenie 
i szczęśliwy powrót. 

Albin Klimczak na podstawie relacji uczestniczki Heleny Wapienik

Nowy zarząd 

Prezes dh Rafał Glajcar oraz burmistrz Strumienia Anna Grygierek 

Chóry ewangelickie z wizytą na Słowacji

Chóry podczas występu

Sadzenie drzewka jubileuszowego
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31 października 2016 r. przypadła 150. rocznica urodzin Matki Ewy z Miechowic, ewangelickiej siostry diakonisy, założycielki Diakonatu 
„Ostoja Pokoju”. W związku z tą rocznicą Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie wraz z miejscową parafią zorganizowali prelekcję 
„O życiu i służbie siostry diakonisy Matki Ewy”.

Miała ona miejsce w środę, 12 października, w kaplicy Domu Sióstr Diakonis, a temat przygo-
towała i poprowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Tego dnia licznie zebrały się w kaplicy 
siostry diakonise, miejscowi parafianie i goście z Zaolzia (Czeska Republika), aby zapoznać się z bo-
gatym w działanie, służbę bliźniemu i Boże błogosławieństwo życiem tej skromnej diakonisy. Pocho-
dziła ona z najbogatszego fabrykanckiego rodu na Śląsku - Huberta Thiele von Winckler. 

Mała Ewa jako nastolatka przeżyła swoje nawrócenie duchowe i postanowiła swoje życie oddać 
w służbę Panu Jezusowi oraz potrzebującym pomocy materialnej i duchowej Ślązakom. Rozpoczęła 
od budowy skromnych budynków dla bezdomnych i sierot, kalek, a Bóg Wszechmogący tak po-
błogosławił jej dzieło, że powstały wielkie zakłady diakonackie, które pomagały tysiącom ubogich, 
niepełnosprawnych, starych ludzi i sierot z terenu Śląska i Europy. Bóg to tej służby powołał ponad 
600 sióstr diakonis i setki współpracowników. 

Dzieło Matki Ewy nie było tylko dziełem diakonijnym, ale też ewangelizacyjnym. Prowadziło mi-
sję na różnych kontynentach. Sama Matka Ewa miała też wielki charyzmat duchowej przewodniczki, 
modlicielki, pisała także cenne traktaty oraz budujące pisma ewangelizacyjne i wiersze. Była wierna 
Bogu i bez reszty posłuszna Jezusowi Chrystusowi, jako swojemu Panu i Zbawicielowi, do końca 
swojego pracowitego i ciężkiego życia. 

Po zakończeniu II wojny światowej przyszedł czas, gdy siostry diakonise musiały opuścić Polskę 
i utwo-
rzyły dwa diakonaty w byłym NRD w Heiligen-
grabe i w RFN w miejscowości Freudenberg, 
koło Sigen, gdzie po dziś dzień działają wielkie 
Dzieła Diakonii „Ostoi Pokoju”.

Po wojnie większość budynków i zakładów 
zostało odebranych przez państwo, a w wyniku 
szkód górniczych rozebranych. Pozostało tylko 
kilka zabudowań wokół kościoła i drewnianego 
domku Matki Ewy. W jednym z nich funkcjono-
wał Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”, 
w którym do jego zamknięcia w latach 80. minio-
nego wieku i wybudowania nowego domu opieki 
służyła ostatnia z miechowickich sióstr diakonis 

- siostra Marta. Następnie przez lata mieszkała ona w domku Matki Ewy, będąc jego kustoszem i świadectwem wiary czynnej w miłości. 
Po wykładzie pani diakon był czas na zadawanie pytań i własne wspomnienia. Czas modlitwy i pieśń „Gwiazdę w mych ciemnościach” 

oraz błogosławieństwo ks. Marka Londzina zakończyły to cenne spotkanie.
Uczestnik

R A Z E M  p R Z y  C h O I N C E
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów i sympatyków  
do wspólnego kolędowania przy choince bożonarodzeniowej, które 

odbędzie się 18 grudnia 2016 r. o godz. 17.00  
na placu przy fontannie w Goleszowie.

We wspólnym śpiewie wspomogą nas chóry  
Parafii Katolickiej i Ewangelicko-Augsburskiej z Goleszowa,  
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goleszowie  

oraz Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”.
O godzinie 16.00 rozpocznie się „Kiermasz Goleszowski”,  

na którym będzie można zakupić wypieki świąteczne przygotowane  
przez panie z KGW w Kisielowie i Godziszowie oraz ozdoby świąteczne 

wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie.
Na spotkanie zapraszają:

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, 
Radni Gminy Goleszów: Dorota Branny, Grażyna Bihun,  

Elżbieta Duraj, Dariusz Gazurek 

Matka Ewa z Miechowic
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SPORT DInO w Godziszowie
Ponad 230 osób wystartowało w X DInO EKSPRES – zawodach na orientację, które odbyły się 23 

października w Godziszowie. Uczestnicy, posługując się mapą i kompasem, mieli za zadanie w naj-
krótszym czasie odszukać wszystkie wyznaczone w terenie punkty kontrolne, w dowolnej kolejności.

Biuro zawodów, start i meta znajdowały się pod wiatą przy OSP Godziszów.
W niedzielnych zmaganiach sportowych wystartowali mieszkańcy m.in. Katowic, Bielska-Bia-

łej, Krakowa, Raciborza, Jastrzębia Zdroju i naszej 
gminy. Rywalizacja odbywała się w trzech katego-
riach: indywidualnej (osobno kobiety i mężczyźni), 
rodzinnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Wpierw na trasę wyruszyło 50 osób w kategorii 
indywidulanej, następnie siedemnaście młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych (łącznie ponad 80 osób), 
a na koniec 103 zawodników pobiegło rywalizować 
w kategorii rodzina/drużyna. Młodzieżowe drużyny 
pożarnicze oraz rodziny miały do pokonania ok. 3 
km, zaś indywidualni – ok. 8 km.

Puchary, medale i dyplomy uczestnikom wrę-
czał Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, który 
był jednocześnie fundatorem pucharów i dyplomów 
dla najlepszych drużyn pożarniczych.

Poniżej przedstawiamy najlepszych w dwóch ka-
tegoriach. W trzeciej, rodzinnej nie było klasyfikacji 
– każda rodzina, która ukończyła zawody otrzyma-
ła medale.

Indywidualna
Kobiety

1.  Hanna Marszałek UKS ZSZ-Jedynka Ja-
strzębie Zdrój 01:41:05

2.  Lucyna Niezgoda ATZ Racibórz 01.42.20
3.  Justyna Pońc Team 360 Cieszyn 01:43:13

Mężczyźni
1.  Jarosław Borgiel (nie podano nazwy miej-

scowości/klubu) 00:57:01
2.  Ireneusz Waluga AR Team Polska 01:01:26
3.  Łukasz Bluza (nie podano nazwy miejsco-

wości/klubu) 01:01:26

Młodzieżowe drużyny pożarnicze
1.  Godziszów 1 (Marcin Pinkas, Ada Żebrow-

ska, Natalia Jaworek, Artur Szalbót, Jakub 
Piwowarczyk) 00:38:08

2.  Godziszów 3 (Kamil Habarta, Tomasz Wo-
rek, Karolina Górniak, Ewelina Sobczyk) 
00:38:12

3.  Kiczyce 2 (Jakub Krawczyk, Tymoteusz Zę-
bik, Benjamin Broda, Vanessa Heckel, Ni-
kola Skurzok) 00:39:03

Organizatorem zawodów był MKS-R „Cen-
trum” Dzięgielów. 

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Połączone rodziny z Goleszowa, które startowały w drużynowej/rodzinnej kategorii

MDP Godziszów 1 z organizatorami i wójtem Krzysztofem Glajcarem

Wspólne zdjęcie goleszowskich drużyn MDP
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Złoty Dzięgiel za nami
16 października w Dzięgielowie odbył się XVI Bieg o Złoty Dzięgiel. 

W rywalizacji sportowej we wszystkich kategoriach wiekowych wzięło 
udział ponad 160 zawodników. Najstarszy biegacz reprezentował rocz-
nik 1946, zaś najmłodsza zawodniczka urodziła się w 2014 roku.

W zawodach wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, ale również 
mieszkańcy np. Mikołowa, Poznania, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, 
Częstochowy oraz Republiki Czeskiej. Rywalizacja odbywała się w 14 
kategoriach, na dystansach: 200 m, 700 m, 900 m, 2 km, 5 km i 10 km. 
Pierwsze dwa miejsca w biegu głównym wywalczyli mieszkańcy Czech, 
a trzecie zdobył mieszkaniec naszej gminy  – Tomasz Wróbel.

Puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy najlepszym za-
wodnikom wręczali, w zależności od kategorii wiekowej: Wójt Gminy 
Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Goleszów 
Bogusław Konecki, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie Ka-
tarzyna Bogdał, sołtys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień, Janusz Nieboras 
(właściciel firmy „Jerzy”) oraz koordynator całego biegu Adam Żwak.

Poniżej prezentujemy najlepszych biegaczy w poszczególnych ka-
tegoriach.
Przedszkolaki rocznik 2010 i młodsi

1. Nikol Ernst
2. Michał Krusyona
3. Malwina Wnętrzak

Dziewczęta rocznik 2008-2009
1. Agata Koch
2. Oliwia Kołder
3. Olanka Macura

Chłopcy rocznik 2008-2009
1. Jakub Tomala
2. Adam Macha
3. Paweł Michałek

Dziewczęta rocznik 2006-2007
1. Magdalena Podżorska
2. Zofia Habarta
3. Oliwia Porwolik

Chłopcy rocznik 2006-2007
1. Przemysław Szweda
2. Jakub Klimosz
3. Jan Słobodzian

Dziewczęta rocznik 
2004-2005

1. Bernadeta Porwolik
2. Laura Kłębek
3. Klaudia Łaś

Chłopcy rocznik 2004-2005
1. Franciszek Szkatula
2. Kajetan Tomala
3. Paweł Kołder

Dziewczęta - gimnazjum rocznik 2003-2001
 1. Julia Chromik
 2. Aneta Macha

3. Weronika Masarska
Chłopcy - gimnazjum rocznik 2003-2001

1. Radosław Greń    
2. Wojciech Wojtyła
3. Szymon Marsarski

Dziewczęta - szkoła ponadgimnazjalna rocznik 2000-1998
1. Marcelina Wojtyła
2. Wiktoria Mołdrzyk

Chłopcy - szkoła ponadgimnazjalna rocznik 2000-1998
1. Paweł Pawlak
2. Mikołaj Legierski
3. Tomasz Cieślar

Bieg główny – amatorzy
1. Krzysztof Lipiński
2. Tomasz Cieślar
3. Szymon Masarski

Bieg główny – seniorki
1. Barbara Wojtyła    
2. Izabela Piechaczek
3. Barbara Hall

Bieg główny - seniorzy
1. Adam Gaura
2. Jakub Vaclovsky
3. Tomasz Wróbel

Organizatorami biegu byli MKS-R „Centrum” Dzięgielów, Szkoła 
Podstawowa w Dzięgielowie oraz Gmina Goleszów. Partnerzy to: OSP 
Dzięgielów, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, Straż Graniczna, 
Policja, Jerzy Franek z Dzięgielowa (ZUiUZ).

MKS-R „Centrum” Dzięgielów dziękuje sponsorom: Restauracji 
MARLIN Bażanowice, Restauracji ViP-Cieszyn, ALDO Puńców, Dru-
karni AKANT Cieszyn, HI-TEC, MAGSTOL Dzięgielów, STOLAR-
STWO Robert Siekierka, „JERZY” Dzięgielów , KOSBUD Leszna Gór-
na, Pijalni Czekolady i Kawy MOUNT BLANC, Bankowi Spółdzielczy 
w Cieszynie, „Jan Bielesz” Cieszyn, FORTUNA Zakłady Bukmacherskie 
Cieszyn, Raphaelowi Mielke.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Od lewej: Bogusław Konecki, Katarzyna Bogdał,  
Zbigniew Krzemień, Krzysztof Grajcar

Start młodych biegaczek

Start biegu głównego
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Strzelali z pistoletu
W niedzielę 16 października na strzelnicy 

sportowej Koła Łowieckiego „Hubertus” w Go-
leszowie (ul. Olimpijska) odbyły się Otwarte Za-
wody Strzeleckie z Pistoletu Sportowego o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów. 

W rywalizacji sportowej wystartowało 28 
osób w czterech kategoriach wiekowych: męż-
czyźni, kobiety, chłopcy, dziewczęta. Puchary, 
medale i dyplomy najlepszym zawodnikom wrę-
czył Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bo-
gusław Konecki oraz sędzia zawodów Jan Żarski.

Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki 
w poszczególnych kategoriach.
Mężczyźni

1. Seweryn Kędzior KŻR Orzeł Cieszyn 182/200 pkt
2. Janusz Michalik KŻR OSP Dzięgielów 180
3. Michał Machała KŻR OSP Dzięgielów 178

Kobiety
1. Magdalena Panek KŻR LOK Orzeł Cieszyn 155/200 pkt
2. Dorota Serafinowska KŻR LOK KORONA Gumna 125
3. Paulina Mrozek KŻR LOK KORONA Gumna 82

Chłopcy
1. Szymon Kawulka TWC ZDZ Katowice 92/100 pkt

W dniach 14-16 października br. w Poroninie zostały rozegrane Mi-
strzostwa Polski w Szachach Szybkich.

Dobrą dyspozycję potwierdził zawodnik Stowarzyszenia Szachowe-
go „Olimpia” Goleszów Mateusz Macura, zdobywając brązowy medal 
w klasyfikacji do 8 lat. Jest to już kolejny sukces szachowy mieszkańca 
Cisownicy w tym roku.

W sobotę, 22 października, w Imielinie odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich. W zawodach wzięli 
udział również goleszowscy szachiści. W grupie dziewcząt do 8 lat Maja 
Nieckarz zajęła 6 miejsce na 22 rywalizujące szachistki.

Gratulujemy!
Redakcja

2. Marcin Dadok TWC ZDZ Katowice 74
3. Szymon Gruszczyk TWC ZDZ Katowice 73

Dziewczęta
1. Ewelina Wychadańczuk ZSTiO Skoczów 80/100 pkt
2. Kinga Czyż TWC ZDZ Katowice 76
3. Kinga Białożyt TWC ZDZ Katowice 72
Kierownikiem zawodów był Józef Gil, zaś sędziami Jan Żarski, 

Magdalena Panek i Jerzy Dobroszek.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów strzeleckich.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Zwycięstwa goleszowskich szachistów

Uczestnicy ceremonii wręczania nagród

27 października zakończyła się tegoroczna Goleszowska Liga Szóstek. W roz-
grywkach piłkarskich, które trwały od 13 marca wzięło udział 20 drużyn – łącz-
nie ponad 350 zawodników. Na goleszowskim Orliku rywalizowali mieszkańcy 
m.in. Cisownicy, Kozakowic, Ustronia, Skoczowa, Cieszyna i Brennej.

O godz. 19.30, przy temperaturze powietrza 0 stopni Celsjusza, rozpoczął się 
najważniejszy mecz rozgrywek FC Blaszok Skoczów – Gold Team Cieszyn. Wy-
nik tego meczu zadecydował o pierwszych trzech miejscach turnieju. Rywaliza-
cja drużyn była bardzo emocjonująca - rozgrzała zawodników oraz publiczność. 
Wynik meczu ciągle się zmieniał, ostatecznie drużyna z Cieszyna wygrała 7:5. 
Tym samym podium rozgrywek wygląda następująco:

1. Gold Team Cieszyn
2. 4 Korony Cieszyn
3. FC Blaszok Skoczów
Najlepszym strzelcem został Ireneusz Jeleń, zaś bramkarzem Aleksander Dudek. Oboje reprezentowali Gold Team Cieszyn.
Puchary, dyplomy i statuetki najlepszym drużynom oraz piłkarzom wręczał Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.
Organizatorem Goleszowskiej Ligi Szóstek była Gmina Goleszów, sędziami Przemysław Misiarz i Grzegorz Żwak.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Zakończenie ligi

Wójt Krzysztof Glajcar  
i najlepszy strzelec rozgrywek Ireneusz Jeleń
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Godziny urzędowania:
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
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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 wew. 18
mail: gcigoleszow@gmail.com

Zdjęcia obok

„Czy to lato, czy też jesień, to piosenka radość niesie”

Pod takim hasłem 21 października 2016 r. w oddziale przedszkolnym w Dzięgielowie 
odbył się jesienny konkurs piosenki przedszkolnej. Wzięły w nim udział zespoły dzieci 
placówek przedszkolnych z naszej gminy. W konkursie uczestniczyło 17 dzieci, które re-
prezentowały Przedszkole Publiczne w Goleszowie, oddziały przedszkolne w Bażanowi-
cach, Cisownicy, Dzięgielowie oraz punkt przedszkolny w Puńcowie.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6-latki.
Nad całością konkursu czuwała komisja w składzie:

1.  Małgorzata Konarzewska – z wykształcenia muzyk, nauczycielka wychowania 
przedszkolnego oraz rytmiki w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego w Cie-
szynie,

2.  Rachela Cieślar – z wykształcenia muzyk, ukończyła Uniwersytet Śląski, obecnie 
wychowująca dwóch synów w wieku przedszkolnym,

3.  Aleksandra Wrońska-Żelazna – z wykształcenia nauczyciel wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda w Przedszkolu Publicznym 
w Goleszowie.

Repertuar był urozmaicony, dotyczył wspomnień lata, wakacyjnych podróży, przygód 
w lesie i zwierząt.
Komisja miała trudne zadanie, wybór najlepszych wykonawców okazał się niełatwy. Dyle-
mat został jednak rozwiązany i jury dokonało podziału nagród oraz wyróżnień.
W młodszej grupie zwycięzcami zostali:

I miejsce - Dawid Przeliorz - piosenka „Jeżyk” oddział przedszkolny w Dzięgielowie,
II miejsce - Amelia Stebel – piosenka „Mała pszczółka” Przedszkole Publiczne w Go-

leszowie,
III miejsce - Piotr Serafin – piosenka „Wiewióreczka” Przedszkole Publiczne w Go-

leszowie,
Wyróżnienie - Laura Paprota – piosenka „Jagódki” oddział przedszkolny w Baża-

nowicach.
Pozostali wykonawcy:

Tymoteusz Hławiczka – piosenka „Leśna muzyka” oddział przedszkolny w Bażanowicach,
Mikołaj Sikora – piosenka „Opowieści morskiej fali” punkt przedszkolny w Puńcowie,
Zuzanna Sobel – piosenka „ Kup różowe okulary” punkt przedszkolny w Puńcowie,
Milena Spyrka – piosenka „Krasnoludki” oddział przedszkolny w Dzięgielowie.

W starszej grupie zwycięzcami zostali:
I miejsce - Filip Polok – piosenka „Jesienią, jesienią” oddział przedszkolny w Cisow-

nicy,
II miejsce - Nina Chwastek – piosenka „Leśna kołysanka” Przedszkole Publiczne 

w Goleszowie,
III miejsce - Justyna Rycko – piosenka „To, co ważne blisko jest” Przedszkole Pu-

bliczne w Goleszowie.
Pozostali wykonawcy:

Magdalena Glajcar – piosenka „Wiewióreczka” oddział przedszkolny w Bażanowicach,
Marcin Mrachacz – piosenka „Kundel Bury” punkt przedszkolny w Puńcowie,
Roksana Plinta – piosenka „Jesienny pociąg” oddział przedszkolny w Bażanowicach,
Filip Podżorski – piosenka „Pak – przyjaciel przedszkolaków” punkt przedszkolny 
w Puńcowie,
Maja Spyrka – piosenka „Zimowa poleczka” oddział przedszkolny w Dzięgielowie,
Julia Szwed – piosenka „Dymy jesienne” oddział przedszkolny w Cisownicy.
Milusińscy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. 

Serdecznie dziękujemy oddziałowi przedszkolnemu w Dzięgielowie za zorganizowa-
nie imprezy, ufundowanie nagród, dyplomów i słodkiego poczęstunku. Czas tam spędzo-
ny okazał się dla wszystkich świetną zabawą.

Magdalena Brudny
Foto Tomasz Lenkiewicz, fotoreportaż na www.goleszow.pl





sukcesy sportowe anny mikołajek
Miło nam poinformować, że Anna Mikołajek z Bażanowic zajęła 3 miejsce 

w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Enduro w klasie kobiet. Zawody składały 
się z 10 rund, które odbywały się w różnych częściach Polski np. w Wałbrzychu, 
Nowym Sączu czy Malechowie.

Enduro to rodzaj sportu motorowego, polegający na pokonywaniu trasy o na-
wierzchniach terenowych jak i asfaltowych. Motocykle w enduro są bardzo podob-
ne do motocykli używanych w motocrossie, jednak występują pomiędzy nimi róż-
nice. Motocykle enduro np. są dopuszczone do ruchu ulicznego (muszą spełniać 
przepisy ruchu drogowego), są cięższe i mają inną charakterystykę zawieszeń, tym 
samym są bardziej przystosowane do jazdy po trudnym terenie (błoto, wzniesienia).

Pani Anna startuje na motocyklu o pojemności 250 cm³, jest zawodniczką Be-
skidzkiego Klubu Motorowego Bielsko-Biała, a jej przygoda z enduro rozpoczęła 

się 6 lat temu.
W bieżącym roku mieszkanka naszej gminy wywalczyła również 2 miejsce w klasyfi-

kacji generalnej Pucharu Śląska i Opolszczyzny w Cross Country. Ścigała się w Winowie, 
Biskupicach i Głuchołazach. Ten rodzaj zawodów różni się od enduro przede wszystkim 
wspólnym startem wszystkich zawodników.

Ubiegły rok też należał do bardzo udanych: 1 miejsce w Pucharze Polski Enduro w kla-
syfikacji generalnej w klasie kobiet, 1 miejsce w Pucharze Śląska i Opolszczyzny w Cross 
Country.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Tomasz Lenkiewicz

foto z arch. zawodniczki

Anna Mikołajek podczas zawodów

Anna Mikołajek na najwyższym stopniu podium,  
Centrum Olimpijskie w Warszawie – wręczenie nagród  

w Pucharze Polski sezon 2015
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