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                              TON 2017

                         Kolejny Piknik Sportowy za nami

Wodna frajda Przeciąganie liny - liczy się nie tylko siła, ale i technika

Uff...pachołki pokonane, teraz tyczki
Wójt Gminy Krzysztof Glajcar oraz Przewodniczący Rady Gmi-

ny Bogusław Konecki z jednymi z nagrodzonych

tekst na str. 19-20
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W trakcie występu

Ostatnie przygotowania Skrzypcowy duet fo
t: 
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tekst na str. 10
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Pracowity czas na gminnych drogach
Mijające 6 miesięcy roku to okres realizacji wielu zadań 

dotyczących utrzymania gminnych dróg i ich otoczenia. Poni-
żej przedstawiamy w skrócie to co już zostało wykonane, jak 
również to, co wydarzy się w najbliższym czasie.

1. Wykonano nowe nakładki asfaltowe na ul. Szkolnej 
i Spokojnej w Bażanowicach (zamknięty dla ruchu samocho-
dowego został most na ul. Spokojnej),

2. Finalizowana jest inwestycja budowy nowego mostu na 
ul. Zadni Gaj w Cisownicy,

3. Rozpoczęto 1 etap rewitalizacji osiedla bloków komunal-
nych w Cisownicy - zakończono wymianę pokrycia dachowe-
go na jednym z budynków i przemurowanie kominów ponad 
dachem na dwóch obiektach - docelowo do końca paździer-
nika wymiana pokrycia dachowego powinna być zakończona 
na wszystkich 7 budynkach. Przemurowanie kominów łącznie 
na 3  budynkach (na pozostałych zostały przemurowane wcze-
śniej).

4. Zakończony został remont mostu na ul. Szkolnej w Puń-
cowie, a remontowane będą również mosty na ul. Kojkowic-
kiej, Widokowej, Działkowej i Granicznej,

5. Na pozostałe wymagające remontu mosty w Gminie zo-
stał ogłoszony przetarg,

6. Przygotowywana jest dokumentacja na przepust na ul. 
Nierodzimskiej w Godziszowie - planowane wykonanie w roku 
bieżącym,

7. Końcem czerwca rozebrany został budynek na ul. 
Ustrońskiej 1 w Goleszowie,

8. Trwa wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 
Cisowej 54 w Cisownicy.

9. Wykonano nowe przepusty pod drogami na ul. Spół-
dzielczej i Radoniowej w Goleszowie, na Spacerowej w Dzię-
gielowie i na ul. Kropiowickiej (x2) w Lesznej Górnej.

10. Przepust na ul. Spacerowej w Puńcowie, mostek na ul. 

Pod Grodziskiem w Cisownicy oraz skarpa przy ul. Pod Kopień-
cem w Cisownicy zostały zgłoszone jako szkody powodziowe 
– po otrzymaniu odszkodowania rozpoczonie się odbudowa 
tych obiektów,

11. Zarurowane zostały rowy odwadniające na ul. Kulisza 
w Dzięgielowie i na granicy sołectw Dzięgielowa i Puńcowa 
rów od drogi powiatowej do Puńcówki (120m) przy finanso-
wym współudziale Powiatu Cieszyńskiego,

12. Zrewitalizowano rowy przydrożne: ul. Ogrodowa w Ko-
zakowicach, ul. Pod Chełmem rów odwodnieniowy; ul. Stro-
ma, Targoniny, Cieszyńska w Dzięgielowie; ul. Stroma, Skotnia, 
Spokojna, Dworska w Bażanowicach; ul. Spacerowa, Lipowa, 
Kropiowicka i Miodowa w Lesznej Górnej; ul. Stroma Gole-
szów - łącznie ponad 3 km,

13. Wykonano drobne przebudowy na drogach ul. Wesoła 
w Kozakowicach, ul. Stroma Goleszów, ul. Jury Gajdzicy (x2) 
Cisownica, ul. Skotnia Bażanowice,

14. Realizowane są ponadto bieżące sprawy utrzymanio-
we na drogach, budynkach i terenach gminnych oraz wnioski 
z zebrań sołeckich.

Referat Komunalny UG Goleszów
fot: T. Lenkiewicz 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświa-
towych w roku szkolnym 2017/2018, proszę zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o złożenie do Urzę-
du Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5 wniosku w sprawie dowozu wraz z aktualnym orzeczeniem. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 479 05 10 wew. 35, w godzinach pracy Urzęd
Renata Sikora 

podinspektor ds. oświaty

Nowe pokrycie dachowe

Wyremontowany mostek na ul. Szkolnej w Puńcowie
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od stycznia 
2016 roku w Powiecie Cieszyńskim stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów, 

radców prawnych oraz organizacje pozarządowe. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach: Wisła, Goleszów, 
Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie 

udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.
DLA KOGO?

młodzież do 26. roku życia
osoby, które ukończyły 65 lat

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

kombatanci i weterani
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

kobiety w ciąży.
JAKI ZAKRES?

Uprawnieni mogą otrzymać informacje w zakresie:
prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
prawa karnego,

prawa administracyjnego,
prawa ubezpieczeń społecznych,

prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczegól-
ności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

GDZIE?
Adres najbliższego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

GMINA GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 29 lokal 22

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 479 99 28

poniedziałek 9:00 – 14:00
piątek 9:00 – 14:00

Wykaz wszystkich punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego znajduje 
się na stronie internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce Pomoc prawna.

Szczegółowe informacje pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 77 209.

W poprzednim numerze Panoramy tekst pt. 
„Dzień poezji” został błędnie podpisany.
Autorem tekstu jest Wacław Morawski, 

a nie Paweł Małysz.
Za pomyłkę przepraszamy

Redakcja

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectwa Ci-
sownica, którzy wzięli udział w Pikniku Sportowym Gmi-
ny Goleszów. Dziękuję zarówno tym, którzy brali aktywny 
udział w poszczególnych konkurencjach, jak i tym, którzy 
skoncentrowali się na dopingu! Dziękuje również mieszkań-
com pozostałych sołectw naszej Gminy za zdrową, sporto-
wą rywalizację i wspólną zabawę!                  Sołtys Cisownicy

Karol Macura
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od naszej gminy – w Dębowcu.
Dlatego, mając też na uwadze jakże trafne powiedze-

nie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, poniżej pierw-
szych 5 punktów z listy, całkowicie subiektywnej, dziesięciu 
miejsc w powiecie cieszyńskim, które trzeba znać (druga 
część w kolejnym numerze)!

Perły i perełki Śląska Cieszyńskiego
Lato to czas, który sprzyja podróżom. A podróżujemy 

coraz częściej i coraz dalej. Świat stał się mniejszy, odległe 
kurorty kuszą ciepłą wodą, gorącym piaskiem, tropikalną 
roślinnością. Ci, którzy wolą „chłodniejsze klimaty” wybie-
rają Skandynawię, Islandię. Dzięki owartym (jeszcze, i oby 
jak najdłużej) granicom, żadnym problemem nie jest week-
endowy wyjazd do Budapesztu, Pragi czy Wiednia. I chyba 
dlatego z mniejszym zainteresowanie spoglądamy na to, co 
ma nam do zaoferowania nasza najbliższa okolica. A nasz 
piękny, różnorodny Śląsk Cieszyński, w którego niemalże 
sercu leży nasza gmina, aż roi się od miejsc, które naprawdę 
warto odwiedzić, a czasem i dopiero poznać. Bo czy każdy 
z nas zwiedził drugie najstarsze Muzeum w Europie, którym 
jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie? Czy wiemy, 
że w ochabskim Skansenie znajduje się jedna z najwięk-
szych w Polsce kolekcji umundurowania zimnowojennego? 
A chcąc powdychać kojące powietrze z jodem wcale nie 
musimy jechać nad morze – mamy takowe kilka kilometrów 

20 maja, na terenie OSP Kisielów, odbyło się tradycyjne 
smażenie jajecznicy. Jak każdego roku chętnych nie brakowa-
ło. Mimo zmiennych warunków pogodowych uczestniczyły 
w niej całe rodziny. Przeprowadzono mini – zawody. Dla dzieci 
zostały przewidziane dodatkowe atrakcje. Największą frajdą 
okazało się przeciąganie liny i rzut do drewnianego misia. Dzie-
ci dostały napoje i słodycze. Dla dorosłych, którzy stanęli na 
podium była przewidziana nagroda niespodzianka – „szwarc, 
mydło i powidło”. Był czas na rozmowę w gronie znajomych 
i wspólne biesiadowanie przy grillu. Cieszymy się, że z roku na 
rok zainteresowanie jest coraz większe. Niewątpliwie takie ini-

Jajecznica w Kisielowie

Na przełomie sierpnia i września 2017 roku Urząd Gmi-
ny Goleszów planuje zorganizować bezpłatny turniej tenisa 
ziemnego o puchar Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glaj-
cara.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, za-
równo dzieci jak i dorosłych, do zgłaszania chęci udziału 
w turnieju do 20 lipca 2017 r. 

Prawo rywalizacji na korcie o nawierzchni ceglanej będą 
mieli amatorzy w tej dyscyplinie sportu. Turniej zostanie 
rozegrany na korcie w Puńcowie, na obiekcie LKS TEMPO. 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nume-
rem telefonu 735915884, lub drogą elektroniczną na adres  
promocja@goleszow.pl 

Turniej tenisa ziemnego

cjatywy integrują społeczność. Dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej im-
prezy oraz jednostce OSP Kisielów za udostępnienie  obiektu. 

tekst i foto:
Organizatorzy

 

Powozownia w Puńcowie
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1. Wzgórze Zamkowe – kolebka i wizytówka dzisiejsze-
go Cieszyna oferuje wiele atrakcji. Wchodząc na nie mijamy 

klasycystyczny pałac myśliwski wybudowany w XIX wieku 
przez Habsburgów. Samo Wzgórze pokrywa pięknie utrzy-
many park pełen drzew i alejek, które zachęcają do space-
rów. Niestety XIV-wieczny, gotycki zamek nie zachował się 
do naszych czasów (nie przetrwał zawieruchy wojny 30-let-
niej). Na szczęście burzliwym wiekom przeciwstawiła się 
XI-wieczna romańska Rotunda św. Mikołaja, która jest jed-
ną z najstarszych zabytków budownictwa polskiego. Wielu 
nie tylko turystów, ale i mieszkańców naszego regionu jest 
zaskoczonych, że jej wizerunek często nosimy przy sobie, 
bowiem widnieje on na banknocie dwudziestozłotowym. 
Obok wznosi się XIV-wieczna Wieża Piastowska, z której 
roztacza się wspaniały widok na Cieszyn i Czeski Cieszyn 
oraz Beskidy. 

2. Zamek Prezydenta RP – kompleks został zaprojekto-
wany przez Adolfa Szyszko-Bohusza w latach 1929 – 1931. 
Zamek powstał jako dar ludu śląskiego dla prezydenta 
Ignacego Mościckiego. Dawniej na miejscu, 
w którym teraz stoi Zamek znajdował się za-
meczek myśliwski Habsburgów, który istniał 
w latach 1907 – 1927 (wtedy spłonął w do 
dziś niewyjaśnionych okolicznościach). Obok 
Rezydencji znajduje się drewniany kościół 
pw. św. Jadwigi Śląskiej z 1909 roku. Mimo 
tego, że Zamek wciąż pełni rolę rezydencji 
głowy państwa, jest też udostępniany zwie-
dzającym, którzy mogą podziwiać choćby 
wystrój apartamentów w stylu art déco. Ad-
res - ul. Zameczek 1, 43 – 460 Wisła.

3. Skansen w Ochabach - Tradycyjna Za-
groda Rolna –  kolekcja zabytków z gospo-

darstw rolnych, rybackich czy wyposażenia domowego, 
jaka została zgromadzona na terenie Skansenu, jest naj-

większa w Polsce południowej. Poza tym 
zobaczyć można zabytkowe samochody 
czy pojazdy rolnicze. Niezwykle ciekawa 
jest również kolekcja lokalnego pasjona-
ta, który zgromadził największy w Polsce 
zbiór umundurowania z okresu po II wojnie 
światowej. Adres – ul. Rodzinna 11, 43-430 
Ochaby Wielkie.

4. Muzeum Śląska Cieszyńskiego -  zo-
stało założone przez ks. Leopoloda Szersz-
nika w 1802 roku, co czyni je drugim naj-
starszym Muzeum w Europie. Początkowo 
zbiory Muzeum zawierały tylko księgo-
zbiór i kolekcję muzealną swojego założy-
ciela. Obecnie muzeum posiada w swoich 
zbiorach ponad 80 tys. eksponatów, które 
zgromadzono w działach archeologii, hi-
storii, sztuki, techniki, etnografii i fotogra-
fii. Wśród przebogatych zbiorów podziwiać 

możemy np. monety rzymskie, gliniane naczynia kultury 
łużyckiej, średniowieczne pieczęcie, elementy strojów lu-
dowych, przykłady rzemiosła artystycznego oraz XIX-wiecz-
ne portrety fotograficzne mieszkańców Cieszyna. Oddziały 
muzeum znajdują się w Wiśle, Skoczowie i Górkach Wiel-
kich. Adres – ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn.

5. Powozownia - Skansen w Puńcowie – blisko głównej 
drogi biegnącej przez Puńców znaleźć można niezwykle 
miejsce, w którym dzięki pasji Andrzeja Lacela, zgromadzona 
została bogata ekspozycja sprzętów i maszyn rolniczych. Ale 
to nie jedyne atrakcje tego miejsca – obejrzeć tam można m. 
in. bryczkę z XIX wieku czy dyliżans z Raciborza z przełomu 
XIX i XX wieku. W Skansenie organizowane są również lekcje 
muzealne. Zwiedzanie Powozowni możliwe jest po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym – tel. 502 049 493 
zdjecia: Foto Amator ; Patryk Kłoda/ Pat15.net; SHR Barwa i  Broń - 
wczoraj i dziś

WH

Fragment kolekcji umundurowania

Rotunda i Wieża w okowach mrozu
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Książka wszędzie dobra – nawet w wodzie!

10 czerwca po raz drugi biblioteki szkolne w Polsce usta-
nawiały rekord czytania w jednym momencie. Odbyła  się 
bowiem akcja „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem 
jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz 
inicjowanie mody na czytanie i pokazanie nieczytającym 
uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko.

W naszej szkole imprezę rozpoczęło przedsta-
wienie  „Czerwony Kapturek szuka księcia” 
przygotowane przez szkolne kółko teatralne.
Następnie wysłuchaliśmy fragmentów bajek 
w językach obcych. Państwo Jolanta i Jerzy 
Hławiczkowie zaprezentowali bajkę  pt.„Tom-
cio Paluszek” w języku rosyjskim, a pani 
Renata Polok przeczytała w języku czeskim 
przygody popularnego „Krecika”
Punktualnie o godzinie 10 uczniowie wraz 
z nauczycielami mieli czas na indywidualne 
czytanie wybranych przez siebie książek.  
Grupka śmiałków próbowała także czytać 
krótkie  bajki w szkolnym basenie.

Wspólne czytanie zakończyło się o godz.11, ale przyniesio-
ne przez dzieci  książki ciągle wzbudzały zainteresowanie 
i emocje. 

SP Cisownica

Jubileusz 110-lecia OSP Godziszów
Zarząd OSP Godziszów zaprasza na uroczystość jubileuszu 
110 – lecia miejscowej jednostki, która odbędzie się w dniu  
22 lipca 2017 roku.

Program uroczystości:
14.45 - Zbiórka jednostek OSP ze sztandarami oraz zaproszo-
nych gości przy remizie
15.00 - Uroczysty apel
- Otwarcie uroczystości , powitanie gości
- Odznaczenia członków OSP
- Wystąpienia zaproszonych gości
- Festyn strażacki (przy akompaniamencie zespołu „Rewers”).
Wpisy do księgi pamiątkowej od godz. 14.30

WSTĘP BEZPŁATNY
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Co słychać w GOK-u?
www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21

ZPiT w Pszczynie
W niedzielę, 14 maja, Dziecięco Młodzieżowy Zespół Pie-

śni i Tańca Goleszów, na zaproszenie Akademii Fantastyki 
i Japońskich Sztuk Walki Jedi - Tekada, dał koncert w pszczyń-
skim parku podczas imprezy plenerowej „Dżentelmeni i Wo-
jowniczki”. Zespół wziął udział w uroczystej paradzie ulicami 
miasta, a następnie w pięknej scenerii zamku  zaprezentował 
bogaty program artystyczny, który został nagrodzony gromki-
mi brawami publiczności.

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy w języku angielskim
15 maja po raz drugi odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy w języku angielskim. Wzięło w nim udział 27 dzieci z klas 

4-6 uczęszczających do szkół na terenie całego powiatu. Zwycięzcy odebrali swoje nagrody w dniu 2 czerwca, podczas pierwsze-
go dnia Przeglądu Dorobku Kulturalnego „TON” 2017. 

Dziękujemy Paniom Małgorzacie Wani i Renacie Polok za pomoc w organizacji konkursu.
Lista laureatów

Spotkanie Samorządowców
19 maja na wzór dnia nauczyciela, czy dnia strażaka zorganizowaliśmy dzień samorządowca, który w kalendarzu widnie-

je przy dacie 27 maja. Zebrani pracownicy samorządu miło spędzili czas na rozmowach przy kawie i ciastku, słuchając naj-
młodszych dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” oraz zespołu Silesian Tyrol Band, którego zobaczyć będzie można  
w drugi dzień tegorocznych Dożynek Gminnych.  

Koncert Mariusza Kalagi
W niedzielne popołudnie 21 maja odbył się koncert pod-

czas, którego artysta Mariusz Kalaga w piosence podarował 
Publiczności : słońce , gwiazdy, wodę i gorący piasek. A z okazji 
zbliżającego się Dnia Matki Gwiazda wieczoru złożyła życzenia 
wszystkim MAMOM dedykując im swoje utwory. Widownia 
zachwycona i rozbawiona nie zauważyła, kiedy minęły dwie 
godziny wspaniałego koncertu. Na życzenie publiczności arty-
sta Mariusz Kalaga był po raz drugi w Goleszowie. Frekwencją 
i owacjami na stojąco mieszkańcy Gminy Goleszów i goście  
wyrazili swoją wdzięczność.

Powiatowa Konferencja pt.: „Koncepcja Jednego Zdrowia, zdrowe środowisko – zdrowy Człowiek”
W środę 24 maja, pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowaliśmy, przy współpracy Towarzy-

stwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury, ProBiotics Polska oraz patrona me-
rytorycznego -  Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych  Pierwszą Powiatową Konferencję pt.: „Koncepcja Jednego 
Zdrowia, zdrowe środowisko – zdrowy Człowiek”. Wybitni specjaliści z Polski i zagranicy przekazali licznie zgromadzonym 
słuchaczom cenne informacje na temat biologizacji rolnictwa, ochrony mikrobiomu człowieka, probiotechnologii w kon-
cepcji jednego zdrowia. Głównym tematem przedstawionym przez dra Józefa Kropa z Kanady  była choroba – borelioza jej 
diagnoza, leczenie i przenoszenie. Moderatorami konferencji były: Barbara Wójcik – licencjonowany doradca probiotech-
nologii, prowadząca Podbeskidzkie Centrum Mikroorganizmów i Jolanta Warsińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Goleszowie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i propozycją na kontynuację w przyszłości. Dziękujemy wszyst-
kim wykładowcom, organizatorom, Starostwu Powiatowemu, Barbarze Wójcik a także wszystkim słuchaczom konferencji 
w szczególności Wójtowi Gminy Goleszów Krzysztofowi Glajcarowi.

KLASA 4:
1.Aleksandra Chwastek, 
SP nr 5 Ustroń Lipowiec 
2.Mateusz Blinda, SP Strumień 
3.Mateusz Karczmarzyk 
– SP Goleszów

KLASA 5: 
1.Martyna Tomica, SP Goleszów 
2.Weronika Stasica, SPTE Cieszyn 
3.Karolina Górniak, SP Goleszów 

KLASA 6: 
1.Gloria Wałach, SP Cisownica 
   Olaf Woltman, SPTE Cieszyn 
2.Maja Mijal, SP Strumień 
3.Olga Pilarczyk, SP Ochaby
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Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON” 2017       (zdj. str 2)
W dniach 2 i 4 czerwca, jak co roku, odbył się Przegląd Dorob-

ku Kulturalnego „TON” 2017. Sala widowiskowa wypełniona była 
widownią oklaskującą młodych, niezmiernie utalentowanych 
mieszkańców naszej gminy. Dzieci oraz młodzież zaprezentowa-
ły swoje umiejętności oraz talenty muzyczne, recytatorskie, ta-
neczne i aktorskie. W pierwszym dniu przeglądu rozdane zostały 
nagrody dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego 
w języku angielskim. Ze swoimi programami artystycznym wystą-
pił Zespól Teatralny „Świetliki” oraz uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Goleszowie, Cisownicy,  a także przedszkolaki z Puńco-
wa. Popis swoich umiejętności dali członkowie kółka teatralnego 
ze świetlicy gminnej w Cisownicy,  oraz dzieci uczęszczające na 
zajęcia do goleszowskiego GOK-u, które zaprezentowały swoje 
umiejętności gry na gitarze, pianinie, skrzypcach w tańcu i pio-
sence. Drugi dzień przeglądu rozpoczął Dziecięco Młodzieżowy 
Zespół Pieśni i Tańca Goleszów ze swoim najnowszym progra-
mem, który został nagrodzony gromkimi brawami. W dalszej czę-
ści niedzielnego popołudnia, zaprezentował się Chór Parafialny 
działający przy parafii Św. Jerzego w Puńcowie, pod kierunkiem 
Pana Tomasza Pifko ze wsparciem Chóru „Dźwięk” z Karwiny-
-Raju a następnie chór mieszany z Bażanowic działający pod 
kierunkiem Pani Joanny Sikory, który tym razem w zastępstwie 
poprowadził Piotr Sikora. Występy chórów przeplatane były recy-
tacją w wykonaniu goleszowskich gimnazjalistów Martyny Grucy 
i Kamila Szuty, którzy są laureatami Powiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego. Widzów, podczas niedzielnej imprezy bawiło również 
kółko teatralne z Gimnazjum w Goleszowie. Jako ostatnia, swój 
program zaprezentowała Schola z Lesznej Górnej i Goleszowa 
pod kierunkiem Pani Weroniki Glajc, której przekaz miłości do 
Boga i drugiego człowieka zanieśliśmy do swoich domów. Tego-
roczny Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON” 2017 pozostanie 
na długo w pamięci zarówno artystom jak i widzom. Serdecznie 
dziękujemy dyrektorom szkół, przedszkoli, kierownikom chórów 

i zespołów oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, 
w szczególności Wójtowi Gminy Goleszów panu Krzysztofowi 
Glajcarowi oraz radnym za poświęcony czas młodym artystom. 
Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy wystąpili na scenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz ich nauczycielom 
i opiekunom, za ogromny wkład w przygotowanie tego wielkie-
go wydarzenia. Występującym życzymy dalszych sukcesów arty-
stycznych, zaś ich opiekunom sukcesów w dalszej pracy. Do zoba-
czenia w przyszłym roku.                                                  

Dziękujemy sponsorom:
Trumpf Mauxion Chocolate, Powiat Cieszyński, Wydawnic-

two Egis, Szkoła językowa First Steps, Kwiaciarnia „Orchidea” 
Grażyna Bojda, Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, 
RKS Goleszów.

Spektakle w Cisownicy 
W dniu 13.06.2017r  Świetlica Goleszowskiego Ośrodka Kul-

tury w Cisownicy od rana gościła w swych progach bardzo ważną 

publiczność. Jak co roku dzieci uczestniczące w zajęciach świetli-
cowych prezentowały swój dorobek artystyczny . Wymagającej 
publiczności przedstawiono dwa spektakle bajkowe „O Tadku 
Niejadku Babci i Dziadku” oraz „Kopciuszek na wesoło”, które 
spotkały się z wielkim zainteresowaniem i zachwytem . Koloro-
wymi strojami i umiejętnościami tanecznymi dzieci i młodzież 
z kółek tanecznych zachwyciły widownię. Program przygotowały 
panie Grażyna Brachaczek i Danuta Brańczyk, która prowadziła 
koncert. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Zapraszamy na
 IV Muzyczne Wieczory przy fontannie w każdą niedzielę lip-

ca i sierpnia od godz. 19.00 do 20.00.  Bogaty repertuar muzycz-
ny. W razie niepogody koncerty odbędą się w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury

Wakacje Letnie z GOKiem II turnus w terminie 31.07. – 
11.08.2017 r.

Zmiana godzin pracy GOKu
W terminie od 03.07.2017 r. do 01.09.2017 r. pracujemy od 

8.00 do 16.00.

Życzymy wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku 
i regeneracji sił, a we wrześniu zapraszamy na zajęcia do 
GOKu.

,,O zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości” 
( św. Jan od Krzyża)
  

Z pozdrowieniami dla Czytelników  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie 

Jolanta Warsińska
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Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Śląskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Cieszynie, Członek Zarządu OSP w Puńcowie dr hab. Ra-
fał Glajcar, Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP 
RP Województwa Śląskiego Krzysztof Czakon, Komendant 
Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski, Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Goleszowie Jan Szczuka, Sta-
rosta Cieszyński Janusz Król, Przewodniczący Rady Gminy 
Goleszów Bogusław Konecki, Wójt Gminy Goleszów Krzysz-
tof Glajcar.

Poświęcenia obu wozów strażackich dokonali: Ewange-
licko-Augsburski Kapelan PSP ks. st. kpt. Adam Glajcar,  Pro-
boszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Puńcowie 
ks. Dariusz Kowala, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Dzięgielowie ks. Marek Londzin, Proboszcz Para-
fii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzcicie-
la z Cieszyna Mnisztwa ks. Brunon Grajcke.

Organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim firmom, 
instytucjom, osobom prywatnym oraz strażakom dzięki 
którym odbyła się ta wyjątkowa uroczystość.

 Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na  
www.goleszow.pl

fot: Tomasz Lenkiewicz, Tadeusz Maciejczek
Tomasz Lenkiewicz

Gminne obchody Dnia Strażaka
W sobotę 27 maja w Puńcowie odbyły się GMINNE OB-

CHODY DNIA STRAŻAKA, połączone z uroczystym przekaza-
niem dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla puń-
cowskiej jednostki OSP.

Całość rozpoczęła się o godzinie 13.00 koncertem or-
kiestry dętej. Następnie wszyscy  strażacy oraz zaproszeni 
goście udali się do kościoła św. Jerzego, gdzie odbyła się 
ekumeniczna msza święta. Po tej części uroczystości na 

miejscowym boisku sportowym odbył się apel strażacki 
w którym wzięły udział m.in. jednostki OSP z terenu naszej 
gminy i ościennych miejscowości oraz strażacka orkiestra 
dęta z Górek Wielkich pod batutą Józefa Klimurczyka.

Apel rozpoczął się meldunkiem złożonym przez druha 
Szymona Nizio, który został przyjęty przez druha Rafała 
Glajcara. Następnie Prezes OSP Puńców Leonard Musioł 
przedstawił m.in. historię swojej jednostki oraz szczegóło-
we informacje na temat dwóch wozów bojowych - nowym 
samochodzie MAN zakupionym przez gminę Goleszów oraz 
średnim samochodzie ratunkowo-gaśniczym marki STAR, 
ktory został zakupiony (w ramach przetargu) przez OSP 
Puńców. Samochód (rocznik 1997) kosztował 40.500 zł i był 
wcześniej użytkowany w gminie Hażlach.

O randze gminnych obchodów świadczy fakt, że wśród 
gości znaleźli się m.in.: Zastępca Śląskiego Komendanta 

W kościele św. Jerzego

Uroczystości na boisku LKS Tempo

Wozy MAN i STAR

Uroczyste otwarcie wyremontowanych 
pomieszczeń garażowych
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Troska o Ziemię od najmłodszych lat
Imprezy związane z Dniem Ziemi na stałe weszły już do ka-

lendarza roku w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Wycho-
wanie proekologiczne cieszy się u nas dużym powodzeniem 
i zainteresowaniem wśród uczniów. Jednak obecny rok szkol-
ny jest pod tym względem wyjątkowy, bowiem dzięki współ-
pracy z Gminą Goleszów oraz Radą Sołecką mogliśmy zrealizo-
wać szersze działania.

Pierwszym elementem było ogłoszenie, wraz z Referatem 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Goleszów, w ramach edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi kon-
kursu plastycznego pt: „Segregujemy odpady, dbamy o środo-
wisko”. Na podstawie opracowanego regulaminu jury wyłoni-
ło zwycięzców w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie 
klas I – III oraz dzieci z klas IV – VI. W związku z dużą ilością 

zgłoszonych prac oraz ich poziomem, jury postanowiło rów-
nież przyznać wyróżnienia. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni 
otrzymali – dzięki wsparciu Gminy Goleszów – publikacje o te-
matyce ekologicznej.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli też udział w XII 
Gminnym Konkursie Matematyczno – Ekologicznym w Cisow-
nicy, w którym zajęli II miejsce.

Dopełnieniem obchodów Dnia Ziemi było przedstawienie 
przygotowane przez uczniów klasy V, które planowano połą-
czyć z akcją sprzątania świata. Jednak w związku z warunkami 
pogodowymi, akcję udało się nam przeprowadzić dopiero 11 
maja. Poczęstunek zapewniła Rada Sołecka.

Wszystkim współorganizatorom dziękujemy za wsparcie 
w prowadzonych przez nas zadaniach wychowawczych.

SP Dzięgielów

Dzień Dziecka w SP w Goleszowie
Czerwiec to jeden z miesięcy szczególnie wyczekiwany 

przez dzieci, a to dlatego, iż 1 czerwca to właśnie Ich świę-
to - „Dzień Dziecka”. Tego dnia wiele się dzieje nie tylko                   
w naszych domach, ale i we wszystkich placówkach eduka-
cyjnych. Także i w naszej szkole było wiele wrażeń. Młodsze 
klasy pojechały do kina w Cieszynie na film pt. „Balerina”. Dla 
klas starszych natomiast, jak co roku, był to dzień zorganizo-
wany na sportowo. Rozpoczęliśmy jednak od wspólnego czy-
tania książki. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, zarówno z klas 
młodszych jak i starszych, wzięły udział w akcji „Jak nie czy-
tam, jak czytam” organizowanym przez miesięcznik „Czasopi-
smo w szkole”. To nie koniec tej akcji – kolejne niespodzianki 
wkrótce :) Następnym etapem tego dnia było wspólne odtań-
czenie „zumby”, którą poprowadziły uczennice klasy 6a – Na-
talia Fober oraz Wiktoria Kiecoń. Zarówno dla dziewczyn jak 
i chłopców klas 4-6 była to rozgrzewka przed prawdziwymi za-
wodami. Dziewczyny bowiem rozegrały turniej piłki plażowej, 
natomiast chłopcy mecz piłki nożnej. Walka i doping były od 
początku do samego końca. Ostatecznie poznaliśmy zwycięz-
ców. Tymi najlepszymi okazały się dziewczyny klasy 6a oraz 
chłopcy z klasy 6b. WSZYSTKIM serdecznie gratulujemy. Nie 
obyło się oczywiście bez niespodzianek. Każde dziecko otrzy-
mało lody dla ochłody oraz porcję słodyczy na dalsze życie, za 
które dziękujemy naszym sponsorom. 

Oby takich słonecznych dni, pełnych pogody ducha i ro-
ześmianych serc naszych dzieci było jak najwięcej. Moc gorą-
cych życzeń pełnych miłości, ciepła i zrozumienia dla wszyst-
kich dzieci życzy Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Goleszowie, 
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz wszyscy pracowni-
cy szkoły. 

Dorota Wisełka
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KRUS nagrodziła rolników
W katowickiej siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego wyłoniono zwycięzców regionalnego etapu XV 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. Zgłoszenia do tego etapu konkursu nadesłało 22 właści-
cieli gospodarstw z terenów subregionu bielskiego i katowic-
kiego województwa śląskiego.

 Miło nam poinformować, że dwóch rolników z naszej gmi-
ny otrzymało nagrody. Wyróżnienie specjalne otrzymała Bar-
bara Glajcar z Puńcowa uprawiająca zboża, zaś Marcin Sikora 
z Goleszowa zajmujący się 
m.in. hodowlą bydła mlecz-
nego i uprawą zbóż otrzymał 
wyróżnienie za udział w kon-
kursie.

Konkurs organizowany 
jest od 2003 roku przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, we współpracy 
z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Agencją Nie-
ruchomości Rolnych, Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego 
i Państwową Inspekcją Pracy. 
Nad tegorocznym, jubile-
uszowym  Konkursem patronat objął Prezydent RP Andrzej 
Duda.

W regionalnym etapie komisja oceniła ład i porządek w ob-
rębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków 

inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych 
drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; wyposażenie 
maszyn w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpie-
czenia przed wypadkami; stan techniczny maszyn i urządzeń 
stosowanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania 
zwierząt gospodarskich; stosowanie i stan oraz jakość środ-
ków ochrony osobistej, a także rozwiązania organizacyjne, 
technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Uczestnicy konkursu 
musieli zaprezentować 
swoje warsztaty pracy 
i osiągnięcia zawodowe, 
ale także poddać swe 
gospodarstwa rolne pro-
fesjonalnemu audytowi 
bezpieczeństwa pracy, 
który przeprowadza-
ją komisje konkursowe 
złożone ze specjalistów 
z zakresu BHP, reprezen-
tujący KRUS, Państwową 
Inspekcję Pracy, Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbę Rolniczą.

fot: arch. KRUS
Na podstawie mat. prasowego

Tomasz Lenkiewicz

Sukcesy uczniów SP Goleszów
SUKCESY JĘZYKOWE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLESZOWIE

Maj to miesiąc, który przyniósł wiele sukcesów naszej 
szkole. Największymi było zdobycie pierwszego miejsca 
w Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego. Konkurs ten od-
był się w Dzięgielowie i jak co roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Goleszowie wzięli w nim aktywny udział. Nasza gru-
pa w składzie: Judyta Prottung, Magda Łatanik, Monika Szlajss 
oraz Maja Ozimek pokonały pozostałych uczestników innych 
szkół i zajęły najwyższe I miejsce. Magda Łatanik zdobyła także 

KONKURS  RECYTATORSKI

Kolejnym konkursem pozaszkolnym, który przyniósł nam wie-
le radości był Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, który jak 
co roku odbywa się w Zebrzydowicach. Tegoroczna edycja 
ukazała talent do recytowania wśród naszych uczniów. Drugie 
miejsce z pośród 54 uczestników zdobyła Julia Harwot. Zdoby-
liśmy także nagrodę publiczności, które otrzymały Julia Har-
wot i Martyna Gruca, natomiast Olimpia Macura otrzymała 
wyróżnienie w tymże konkursie.

Wszystkim uczestnikom obu konkursów gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Dorota Wisełka

nagrodę dla najlepszych w indywidualnym teście leksykalno-
-gramatycznym. Możemy też pochwalić się trzecim miejscem, 
które zdobyli uczniowie klasy piątej: Julia Sikora, Antoni Kę-
piński, Michał Nowak, Roksana Tomica i Martyna Tomica.

Dorota Wisełka

Uczestnicy ze wszystkich szkół

Nagrodzeni w konkursie
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Po prawie przespanej nocy, następny dzień rozpoczęliśmy 
oczywiście od wspólnego śniadania. Tuż po nim autokarem udali-
śmy się na szybkie zakupy pamiątkowe na Krupówkach, a następ-
nie do Kuźnic, aby wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Szczyt 
powitał nas w chmurach i z temperaturą +3̊C. Wkrótce jednak 
pogoda stała się dla nas łaskawa odsłaniając cudowny widok na 
nasze i słowackie Tatry. Udaliśmy się więc na spacer szczytami 
gór, wchłaniając ich piękno, przestrzeń i powiew zimnego, lecz 
czystego powietrza. 

Po zejściu z Kasprowego, zjechaniu kolejką, przejechaliśmy 
autokarem do „Jaszczurówki”. Jest to dzielnica Zakopanego po-
łożona w jego wschodniej części przy drodze Oswalda Balzera 
do Łysej Polany i Morskiego Oka, około 4 kilometry od centrum 

Zakopanego. Tam zwiedzi-
liśmy kościółek na Jaszczu-
rówce - kaplica pw. Naj-
świętszego Serca Jezusa. 
Jest to klasyczne dzieło 
wzniesione w stylu zako-
piańskim. Kapliczka zosta-
ła zbudowana w latach 
1905 – 1907, a jej projek-
tantem był Stanisław Wit-
kiewicz. Ciekawostką jest 
fakt, że kaplica wykonana 
jest bez użycia jednego 
gwoździa. Cała konstruk-
cja postawiona jest na ka-
miennej podmurówce. Na 

zakończenie naszej wyprawy podjechaliśmy pod Wielką Krokiew,                        
a stamtąd w drogę powrotną do Goleszowa, gdzie dotarliśmy 
o godzinie 20:00 witani przez naszych rodziców.

Serdecznie dziękuję wszystkim za miło spędzony czas, zarów-
no Wam drodzy uczniowie jak   i opiekunom tejże wyprawy. Wraz 
z Panią Aleksandrą Stokłosą-Wapienik składamy podziękowania 
dla biura turystycznego „WATRA”, które czuwa nad przebiegiem 
naszych wycieczek, dziękujemy pani Pilot za ciekawostki podczas 
podróży oraz Kierowcy za bezpieczne dowiezienie nas do każdego 
zakątka tej trasy. 

Wycieczka na zakończenie klasy 6 w Szkole Podstawowej w Goleszowie
Na zakończenie klasy szóstej, podsumowując tegoroczny rok 

szkolny, postanowiliśmy wyjechać na klasową wycieczkę do Za-
kopanego. Tak więc 13 czerwca zebraliśmy się wszyscy o godzinie 
6 rano na parkingu koło naszej szkoły, by wyruszyć na dwa wolne 
od szkolnych obowiązków dni. Tak oto rozpoczęła się wspólna 
wyprawa klas 6a i 6b do ZAKOPANEGO. 

Wędrówki szlakami naszych pięknych Tatr rozpoczęliśmy od 
przejazdu malowniczą trasą przez Przełęcz Krowianki położoną 
na wysokości 1010 m n.p.m. Następnie maszerowaliśmy prze-
piękną Doliną Kościeliską. Wraz z przewodnikiem tatrzańskim 
podziwialiśmy przecudne widoki, słuchaliśmy ciekawostek zwią-
zanych z tym miejscem, a wszystko to w blasku słońca  i ciepłe-
go wiaterku płynącego wprost z wysokich gór. Po krótkiej prze-
rwie i posiłku nad brzegami 
chłodzącej wody, ruszyliśmy 
dalej pokonując przeszkody 
w postaci kamieni, drabin 
i wspinaczek – ale było war-
to. Kto był to wie :)

Kolejnym punktem na-
szego intensywnego progra-
mu był przejazd autokarem 
pod wyciąg na Butorowy  
Wierch, a następnie wy-
jazd kolejką krzesełkową na 
szczyt tej góry. Tam spacero-
wym krokiem udaliśmy się 
z Butorowego Wierchu na 
Gubałówkę skąd zjechaliśmy kolejką szynową do Zakopanego. 
Trochę zmęczeni, ale zadowoleni z pokonania dość dalekiej trasy 
udaliśmy się do miejsca zakwaterowania - do Szaflar. Tam cze-
kała już na nas obiadokolacja. Całodniowy spacer i opalenizna, 
którą nabyliśmy w ciągu dnia oraz wieńczący ten dzień obiad nie 
był jednak ostatnim punktem naszego programu. Późnym popo-
łudniem, wolnym krokiem przeszliśmy do nieopodal położonych 
basenów termalnych – spędziliśmy tam 2,5 godziny korzystając 
z różnych atrakcji i napawając się widokiem w oddali położonych 
gór. Tak zakończyliśmy pierwszy dzień naszej wycieczki. 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
3 czerwca w Izbie Regionalnej „U Brzezinów” odby-

ło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym 
„Poznajemy zabytki architektury i techniki w Gminie Gole-
szów”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas XIV 
Rajdu Młodzieżowego „Szlakami Gminy Goleszów”. Na kon-
kurs, skierowany do uczniów goleszowskich szkół podstawo-
wych, nadesłano tylko prace ze Szkoły Podstawowej w Cisow-
nicy. Komisja Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK „Beskid 
Śląski” w Cieszynie przyznała pięć nagród i cztery wyróżnienia. 
 Zwycięzcą w kategorii klas czwartych został Jędrzej Gajdzi-
ca, zaś w kategorii klas piątych i szóstych Wiktor Brudny. 
Nagrody i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Goleszów Krzysz-
tofa Glajcar i Przewodniczącego KOP PTTK Jana Machały.  

Kategoria klasy IV
1. Jędrzej Gajdzica 
2. Cedrzyk Lipowczan

Kategoria klasy V i VI
1. Wiktor Brudny 
2. Julia Pisiut  
3. Zuzanna Lipowczan 
Wyróżnienia: Mateusz Matuszny, Gloria Wałach, Piotr Baracz, 

Dominik Chrapek
Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Goleszowie, zaś ko-

misja  konkursowa obradowała w składzie: przewodniczący Jan 
Machała, Sabina Firkowska, Beata Tyrna.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na  
www.goleszow.pl

Tomasz Lenkiewicz

Tekst i zdjęcie
Dorota Wisełka
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20 maja, punktualnie o godzinie 7:00 z parkingu Domu Kul-
tury, uczestnicy wycieczki Towarzystwa Ziemi Goleszowskiej 
wyruszają autokarem w kolejną przygodę. Jako, że większość 
uczestników to ekologiczni ogrodnicy, rozpoczynamy nasze 
zwiedzanie z przewodnikiem od stosunkowo niedawno po-
wstałego Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mokrem k/Miko-
łowa. Ogrody o powierzch-
ni 20 h zasadniczo składają 
się z dwóch kompleksów. 
Ogrodu Żółtego – czyli 
Centrum Edukacji Przyrod-
niczej i Edukacyjnej oraz 
Ogrodu Czerwonego – Ko-
lekcje ozdobne, zachowaw-
cze. Zwiedzamy najpierw 
historyczny piec do wy-
palania wapna, następnie 
uroczą ścieżką dochodzimy 
na  koronę kamieniołomu 
z którego to pozyskiwano 
kamień do produkcji wap-
na. Z braku czasu Ogród żółty oglądamy tylko pobieżnie z ze-
wnątrz i jedziemy do Ogrodu czerwonego. Ogród ten, oprócz 
siedziby ŚOB, prezentuje wiele ze starannością urządzonych 
obiektów takich jak: drewniana, przestronna wieża widoko-
wa, z której można podziwiać ogrom poszczególnych części 
ogrodu takich jak: kolekcja drzew liściastych, kolekcja krze-
wów liściastych, nawapienne murawy kserotermiczne, ogród 
kamienny z ukształtowaną sosną, ogród czterech pór roku, 
kolekcja roślin iglastych, kolekcja roślin wrzosowatych, bór 
sosnowy, rododendrony, murawy, kolekcja pnączy. Do ciekaw-
szych obiektów należy też duży plac zabaw, domek ze studnią, 
Eko Bazar, wejście na wystawę fotograficzną, kącik pszczelarzy 
z kolorowymi ulami i wiele innych ciekawych zakątków. Aby 
dobrze zwiedzić ten obiekt trzeba rozpocząć rano – kończąc 
wieczorem. Wielu z naszej wycieczki tak właśnie planuje,  na 
cały dzień z rodziną, dziećmi i wnukami.  Nasza wycieczka 
mknie jednak dalej do Pszczyny. Po drodze mijając miasta ta-
kie jak Łaziska Górne dowiadujemy się od prowadzącego wy-

Ekolodzy z Goleszowa zwiedzają ogrody
cieczkę o historii miasta no i np. o pracy jednej z największych 
elektrociepłowni i jaką rolę spełniają z daleka widoczne, komi-
ny chłodnicze. Przejeżdżając przez miejscowość Kobiór dowia-
dujemy się, że nazwa miejscowości pochodzi od słowa „Ko-
bierzec” czyli dywan, jak również o tym, że w czasie II Wojny 
Światowej znajdowała się tutaj (podobnie jak w Goleszowie), 

filia obozu KL Auschwitz 
– Birkenau – Kobiór / Aus-
senkommando Kobier. Filia 
była przeznaczona dla 150 
więźniów, którzy byli wyko-
rzystywani do prac leśnych. 
Dowiadujemy się również 
o historii Pszczyny, która 
jest głównym punktem na-
szej wycieczki. Najpierw 
w dwóch grupach z prze-
wodnikami podziwiamy 
wnętrza Zamku Pszczyń-
skiego, robimy liczne zdję-
cia bogatego wystroju 

i eksponatów w jego wnętrzach. Po krótkiej przerwie na od-
poczynek w parku zamkowym indywidualnie wychodzimy na 
główny rynek miasta gdzie właśnie trwa coroczna Wystawa 
Ogrodów Pokazowych „Daisy Days”. Trzynastu znanych, naj-
lepszych ogrodników z rejonu południowej Polski prezentuje 
tutaj swoje osiągnięcia nawiązując do historii Księżnej Daisy 
i jej pasji do ogrodów. Cały rynek tonie w zieleni i kwiatach. 
Przy dźwiękach melodii zwiedzamy te cuda przyrody, a na-
wet dokonujemy zakupu ciekawych i nowych odmian rośli-
nek w części Kiermaszu Ogrodniczego. W drodze powrotnej 
jedziemy jeszcze do Gospodarstwa Szkółkarskiego Państwa 
Kapiasów w Czechowicach – Dziedzicach. Byliśmy tutaj już 
wielokrotnie, ale tym razem chcemy jeszcze dokonać zakupu 
sadzonek brakujących w naszych ogrodach roślin. Ogród ten 
nieustannie zaskakuje zwiedzających nowościami i ciągłą uro-
czą rozbudową. Myślę, że pomimo zmęczenia, mile będziemy 
wspominać ten sobotni dzień.
                                                                                    Albin Klimczak 

Rany na naszej ziemi
Kochane drzewa i inne rośliny

Co nas żywicie przed bakteriami skutecznie chronicie

Wyziewy ludzkich miast w siebie wchłaniacie

Dwutlenek węgla na tlen zamieniacie

       Owoce licznej waszej płodności

       Ich spożywanie daje wiele radości

      Ciepło we wnętrzach waszych zawartości

      Od wieków daje ziemskiej ludzkości

Wzdłuż drogi drzewa dawniej sadzono 

By cień dawały znużonym ludziom i koniom

W parkach zaś Platan wszędzie królował

Swoją potęgę tam demonstrował

       Lipy ogromne, cieniem służyły

       A kiedy kwitły, roje pszczół wabiły

       Aromat nektaru się rozpościerał

       Orkiestra skrzydeł, ich dźwięk serca rozpierał

Wiosną, świeżością, oczy cieszyły

Latem, ptakom na gniazda służyły

Jesienią ogromną szatą kolorów świeciły

Zimą znów potęgę konarów wieściły

       W powiewie życia, gdzieś między drzewami

       Czujemy dar życia, którym oddychamy

       Nasz byt i żywot w pełni odczuwamy

       Ciało nasze i ducha skrzętnie odnawiamy

Co opętało nasze umysły

Że wszelkie dobro tak bardzo chcemy

Zniszczyć, zadeptać, zabetonować

Wszelkie więc życie w grobie pochować

       Gdziekolwiek spojrzymy, tam tylko pieńki widzimy

       Przecież pamiętać by nam było trzeba

       Im głośniej liści szelest rozbrzmiewa

       Tym więcej wody do upraw zbóż i więcej chleba

Za Wami, to wzniosłe drzewa płaczę 

Za Wami to moi bracia rozpaczam

Szaleństwu wokół nadziwić się nie mogę 

Zapach tu siarki z piekła, na moją trwogę

       Żyją na ziemi już wnuki nasze

       Co ofiarować im w spadku chcemy

       Mózgi, to przecie, nie martwe maszyny

       Nie czują że tylko rdza ich zastanie

Brońmy więc ziemi ile sił nam stanie

Nie dajmy zwieść się przepisów staraniem

Ptaki na drzewach śpiewem będą dziękować

Nasze pokolenie z gruzów powstanie

                                                                        Albin Klimczak

Panorama z wieży widokowej w Mokrem
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Wędrowali szlakami turystycznymi i spacerowymi
Ponad 230 uczniów wzięło udział w tegorocznym Rajdzie 

Młodzieżowym „Szlakami Gminy Goleszów”. W piątkowe przed-
południe (2 czerwca) uczniowie szkół podstawowych  Goleszowa, 
Cisownicy i Bażanowic przekroczyli metę rajdu, która mieściła się 
w Izbie Regionalnej „U Brzezinów”  w Cisownicy. Tam czekały na 
nich gorące kiełbaski, napoje, konkurs wiedzy turystycznej oraz 
maskotka śląskiej policji - Sznupek z radiowozem policyjnym. 
Dzieci chętnie wchodziły do radiowozu i oczywiście „testowa-
ły” sprzęt policyjny np. pałkę czy kajdanki. Każdy uczestnik rajdu 
otrzymał od Sznupka długopis promocyjny, zaś policjant przypo-
minał o szkodliwości alkoholu i innych używek.

Uczniowie ze swoimi opiekunami przybyli na miejsce spotka-
nia pokonując szlaki turystyczne i spacerowe naszej gminy. Był to 
czternasty rajd zorganizowany przez Koło PTTK Ślimoki z Goleszo-
wa wspólnie z gminą Goleszów. Patronat nad tym wydarzeniem 
objął wójt Krzysztof Glajcar.

Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy i tym samym tytuł Tury-
sty Roku 2017 Gminy Goleszów zdobył Wiktor Brudny z Cisowni-
cy. Wyprzedził on Justynę Rozmus z Bażanowic i Julię Sikorę z Go-
leszowa. W konkursie wystartowało 23 uczniów. Organizatorzy 
przygotowali również konkurs wiedzy dla nauczycieli. Zwyciężył 
Goleszów przed szkołą z Cisownicy. Autorem pytań w obu kon-
kursach był Jan Cichy.

Rajd odbył się w ramach działań profilaktycznych „Organiza-
cja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, zgodnie z Gminnym pro-
gramem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 
W przygotowanie i jego realizację  zaangażowali się: Zenon 
Sobczyk (Komandor rajdu), Jadwiga Rakowska, Jan Cichy, Jerzy 
Niemczyk, Piotr Ryszka, Mirosław Chromik, Jerzy Kawulok, Jerzy 
Mrógała, Bogdan Kłos, Iwona Podżorska, Helena Staniek, Krysty-
na Kincel, Sylwia Sikora. Ze strony urzędu gminy Goleszów całość 
koordynował Tomasz Lenkiewicz.

Organizatorzy dziękują: Państwu Brzezinom za przyjęcie 
uczestników rajdu,  Sołtysowi Cisownicy Karolowi Macurze za 
udostępnienie nagłośnienia, Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzię-
gielowa za przygrzanie kiełbasek i wypożyczenie termosów spo-
żywczych,  Komisariatowi Policji w Ustroniu za przyjazd radio-
wozu i maskotki śląskiej policji,  firmie FAMEKS z Goleszowa za 
przekazanie szcztućców i naczyń jednorazowych, Piekarni Rejo-
nowej Spółdzielni Samopomoc w Goleszowie za pieczywo, ZPM 
Jan Bielesz z Goleszowa za kiełbasy

 Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia 
na www.goleszow.pl

fot: Tomasz Lenkiewicz
Redakcja

Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 5
W latach 1952-53 kilkakrotnie wybierano nowego prze-

wodniczącego Prezydium. Stabilizacja nastąpiła dopiero po 
ponownym wybraniu Berka na to stanowisko. Ale nim do 
tego doszło musiało upłynąć sporo czasu. Na sesji nadzwy-
czajnej w dniu 6.03.1952 r. przewodniczący Prezydium PRN 
Sowa, poinformował zebranych, że z uwagi na zły stan zdro-
wia, dotychczasowy przewodniczący Prezydium Franciszek 
Kacyrz wniósł podanie o zwolnienie go z tych obowiązków, 
w związku z czym należy wybrać „nowego” przewodniczą-
cego. W imieniu Prezydium PRN zaproponowana została 
kandydatura  byłego przewodniczącego Prezydium GRN 
w Ogrodzonej, Stanisława Kuli.  Protokół Komisji Skrutacyj-
nej z przeprowadzenia głosowania w tej sprawie wykazuje 
jednak, że zgłoszono 3 kandydatów – wspomnianego już 
Kulę, Pawła Larysza i Pawła Fobra. Ale Larysz i Fober uzy-
skali po jednym głosie, a Kula 16 (można tylko przypusz-
czać, że sprawa była do tego stopnia przygotowana, ale 
też nikt z mieszkańców Gminy nie był zainteresowany do 
objęcia tego stanowiska, albo…? Prezydium PRN nie miało 
zamiaru zatwierdzić innego kandydata). Na Sali obecnych 
było 19 radnych, ale jedna osoba nie głosowała. Tak więc 
kolejnym przewodniczącego Prezydium GRN w Goleszowie 

wybrany został Stanisław Kula. Ten długo jednak nie piasto-
wał tego stanowiska. Na sesji w dniu 3 kwietnia informację 
na temat pracy prezydium przekazywał sekretarz Jan Czyż. 
Poinformował on zebranych, że ledwie co wybranego  prze-
wodniczącego Prezydium należy odwołać i wybrać nowego. 
Na posiedzeniu Prezydium 6 maja, z-ca przewodniczącego 
Paweł Larysz powtórzył tę informację.  Poszukiwania trwa-
ły prawie sześć miesięcy.  Przedtem jednak postanowiono 
przeprowadzić wybory uzupełniające do rady w kilku gro-
madach. W Godziszowie zaproponowano Adolfa (Adama) 
Pszczółkę, w Bażanowicach – Andrzeja Roika, a w Goleszo-
wie – Jerzego Szczepańskiego i Jana Pasternego (64). Na 
sesji w dniu 13 maja 1952 r. Adam Pszczółka złożył ślubo-
wanie i został kolejnym radnym z Godziszowa, a z dniem 20 
października  został wybrany do składu Komisji Rolnej. Do 
Rady weszli też Szczepański i Pasterny (64).  Po kolejnych 
„przetasowaniach” w komisjach rady, na sesji 20 paździer-
nika 1952 r. podjęta została Uchwała nr 18/VIII/52,  którą 
powołano na przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultu-
ry radnego Pawła Fobra, a do komisji dokoptowano kilka 
osób, w tym Adama Pszczółkę. 30 maja 1952 r. w Świetlicy 
Gminnej Spółdzielni SCh w Godziszowie, przy obecności 48 
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mieszkańców zostało przeprowadzone zebranie gromadz-
kie. Z ramienia gminy obecni byli przedstawiciel Prezydium 
GRN Jan Czyż, który został przewodniczącym zebrania 
oraz Paweł Feruga.  Program przewidywał m. in. wybory 
sołtysa, co zapewne mogło być dla niejednego sporym za-
skoczeniem. Jak wyjaśniał zebranym Czyż, sołtys Liboska 
złożył wniosek do Prezydium GRN w Goleszowie z prośbą 
o zwolnienie z tego stanowiska ze względu, że koliduje to 
mu z pracą zawodową. Istotnie, w „gąszczu dokumentów” 
natknąłem się  na pismo, które Liboska skierował do Prezy-
dium GRN,  proszące o zwolnienie z zebrania GRN z powo-
du, pełnienia służby w tym czasie.  Takich sytuacji zapewne 
mogło być o wiele więcej. Na zebraniu, na wniosek Pawła 
Bujoka odbyło się tajne głosowanie. Jako kandydaci na wa-
kujące stanowisko zostali zgłoszeni Paweł Gibiec i Ludwik 
Heczko. Powołana komisja skrutacyjna w osobach Adam 
Niemiec (Nr 55) – jako przewodniczący, Robert Frysz ( Nr 
48)  i Karol Josiek (Nr 45) po przeprowadzonym głosowaniu 
i podliczeniu głosów ogłosiła jego wynik. Nowym sołtysem 
Godziszowa został Paweł Gibiec (z młyna). Na zebraniu 
poruszano różne sprawy.  Dziadek (Andrzej, Nr  44) wnio-
skował, aby remontować drogę na Dalnię, a Pszczółka, że 
droga koło Gibca (koło młyna) nie ma twardej nawierzchni 
i samochody Spółdzielni bardzo ją niszczą, i należy ją wy-
remontować w pierwszej kolejności. Na najbliższej sesji 
w dniu 11 czerwca 1952 r. sekretarz Prezydium GRN Jan 
Czyż przedstawił obecnym nowo wybranego sołtysa Godzi-
szowa. Z kolei sołtys Gibiec poinformował, że przedszkole 
w Godziszowie zostało przeniesione ( z małe salki w remi-
zie) i przez to stan higieny wreszcie zostanie  poprawiony 
(ponieważ tam nigdy nie było toalety). Ponadto Gibiec 
poruszył sprawę budowy mostu (na Radoniu). W związku 
z wyborem Gibca na sołtysa,  Uchwałą Prezydium Nr 46/
XXI/52  z dnia 23.06.1952 r. postanowiono z dniem 15 
września 1952 zwolnić go z referenta podatkowego gminy. 
Na posiedzeniu Prezydium w dniu 7 lipca 52 r. powołano 
Komitet Przeciwalkoholowy w składzie: Paweł Kłoda – na-
uczyciel, Paweł Berek, Jan Wałaski i Karol Białoń.  Procedura 
wyłaniania  kandydatów do objęcia przewodniczącego Pre-
zydium GRN była znacznie bardziej skomplikowana aniżeli 
obecnie. Z różnych powodów odpadali kolejno propono-
wani kandydaci. Jednym z następnych kandydatów, które-
go  rozważano do objęcia tego stanowiska, był mieszkaniec 
Godziszowa. Na posiedzeniu Prezydium 21 lipca 1952 r. 
podjęta została nawet Uchwała 57/XXV/52 w sprawie wy-
typowania  Biernata (Bronisława) z Godziszowa na waku-
jące stanowisko. Ale już na Prezydium 4 sierpnia 1952 r. 
sprawa Biernata została rozpatrzona negatywnie ze wzglę-
du na nie zatwierdzenie jego osoby przez Powiatowy Ko-
mitet PZPR. Jak poinformowano władze gminy, Biernat ma 
zostać skierowany do pracy na inne stanowisko. W związku 
z czym problem wyboru przewodniczącego Prezydium GRN 

pozostał nadal nie rozwiązany. Ale okazało się, że  Biernat 
w późniejszym okresie sprawował, najczęściej poza grani-
cami naszej gminy, wiele odpowiedzialnych  funkcji. A La-
rysz, będąc z-cą przewodniczącego Prezydium, w dalszym 
ciągu wykonywał zadania przewodniczącego. Na sesji 13 
września 1952 r. radny Berek uzasadniając kandydaturę 
kolejnej osoby do objęcia stanowiska przewodniczącego 
Prezydium GRN mówił „przez sześć miesięcy trwały poszu-
kiwania kolejnego kandydata, ponieważ żaden z miejsco-
wych obywateli nie zgłosił kandydatury”. W tym momen-
cie zapewne nie przypuszczał, że po kilku miesiącach i tak 
wszystko spadnie ponownie na niego. Ale nim do tego do-
szło, przeprowadzono kolejne wybory przewodniczącego 
Prezydium GRN w Goleszowie. 

CDN. 
Źródła opracowania: 
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddziała w Cie-

szynie - zbiory 14/102/113, 125, 132; 
- materiały własne,   

Opracował:  Kazimierz Wisełka

 Adolf (Adam) Pszczółka –  
ur. 9. 03.1910 r. w Godziszowie, 
zam. Godziszów nr 64, kra-
wiec, członek OSP Godziszów, 
pierwsza wzmianka na jego 
temat znajduje się w protokole 
z dnia  27.01.1929,  w okresie 
od 8.07.1945  do 20.01.1952 
r. członek Zarządu  OSP Godzi-
szów; od 13 maja 1952 r. do 5 
grudnia 1954 r.  radny gminy 

zbiorczej w Goleszowie, od 20.10 1952 r. członek Komisji 
Rolnej. Zmarł 9.04.1970 r. Spoczął na cmentarzu Ewange-
lickim w Godziszowie. 

 Biernat Bronisław ur. 
17.08.1928 r. w Godziszowie.  
W dniu 21.07.1952 r. został 
kandydatem  do objęcia  sta-
nowiska przewodniczącego 
Prezydium GRN w Goleszowie, 
jednak na posiedzeniu w dniu 
4.08.52 r. poinformowano ze-
branych, o jego niezatwierdze-
niu przez  Komitet Powiatowy 
PZPR. W latach 1957-1962 za-

trudniony  w Krakowskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Bu-
dowlanej jako kierownik  Cegielni „Sitko”.  W latach 1963 
-1968 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Bie-
runiu Starym. W roku 1971 z-ca prezesa d.s. Handlowych 
w GS Podlesie, w latach 1972-75 w-ce prezes GS Goleszów 
ds. Handlowych. W latach 1975-76 kierownik działu Ad-
ministracyjnego w ZEM Celma Cieszyn. Obecnie mieszka 
w Cieszynie.  
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Wielkie sukcesy naszych szachistów
11 czerwca w Czerwionce – Leszczynach od-

był się młodzieżowy turniej szachowy, który zdomi-
nowali szachiści z Goleszowa. W kategorii chłopców 
z kompletem punktów zwyciężył Mateusz Macura, 
a wśród dziewczyn najlepszą okazała się Maja Nieckarz.  

Było to niejako preludium do głównej imprezy pierwszego 
półrocza, czyli do Mistrzostw Śląska Juniorów w Szachach Kla-
sycznych, które odbyły się w dniach 17-21 czerwca w Imielinie.  
Prawie 400 zawodników w 5 kategoriach wiekowych, zarówno 
dziewcząt jak i chłopców, rywalizowało w hali widowiskowo-
-sportowej. Wśród graczy znalazła się ośmioosobowa grupka 
ze Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów: Mateusz 
Macura, Maja Nieckarz, Karolina Myrmus, Mateusz Myrmus, 
Miłosz Głąbiński, Patryk Piec, Mariusz Chruszcz, Mateusz Go-
rzołka.

 
Nie działamy wprawdzie długo, bo dwa lata, ale sensownie 
poukładane treningi i zaangażowana grupa trenerów pozwa-
lały mieć nadzieję na dobre wyniki. Dla kilkorga z naszych był 
to pierwszy udział w takiej imprezie i jechali żeby nabrać do-
świadczenia – mówi prezes stowarzyszenia szachowego Karol 
Linert.

 
Zielone koszulki zawodników z Olimpii często gościły na pierw-
szych stołach. Grając w grupie z zawodnikami nawet o 1,5 
roku starszymi, co w najmłodszych grupach ma bardzo duże 
znaczenie, nasz były wicemistrz Polski przedszkolaków Mate-
usz Macura zajął dziewiąte miejsce na siedemdziesięciu star-
tujących w tej grupie (!). Dodatkowo wywalczył drugie miejsce 
w roczniku 2009. Pod dyktando naszych zawodniczek toczyła 
się rywalizacja w grupie dziewczyn do 9 lat. Ostatnie rundy 
sprawiły, że złoto nie pojechało do Goleszowa, ale srebro Maj-

ki Nieckarz i brąz Karoliny Myrmus mamy w naszym klubie. 
To nie był jeszcze koniec emocji. Nerwowo czekaliśmy na za-
kończenie rywalizacji w grupie C-11, gdzie do ostatniej run-
dy nasz zawodnik Mateusz Myrmus przystępował jako lider 
grupy. Po blisko trzygodzinnej walce obronił pozycję i zielona 
koszulka Stowarzyszenia Szachowego Olimpia Goleszów zna-
lazła się na najwyższym stopniu podium – mówi prezes Linert.

 
Sukcesy zawodniczek i zawodników z naszego klubu to zasługa 
przede wszystkim ich samych, trenerów, ale również rodziców 
i opiekunów, którzy poświęcają swój wolny czas i niejedno-
krotnie pieniądze, aby umożliwić im grę w szachy. Nad roz-
wojem sportowym czuwają: Międzynarodowy Mistrz Maciej 
Mroziak i Monika Sitek. Wszystkim raz jeszcze gratuluję! – do-
daje z uśmiechem na twarzy Karol Linert

 
Stowarzyszeniu Szachowemu „Olimpia” Goleszów,  zawodni-
kom, trenerom, rodzicom i opiekunom serdecznie gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów!

Tomasz Lenkiewicz

SPORT

Chcesz zostać nowym Magnusem Carlsenem ?

A może po prostu chcesz zagrać w szachy, warcaby i inne gry planszowe? 
SSz Olimpia Goleszów zaprasza mieszkańców gminy, w szczególności młodzież, 
na zajęcia w ramach projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Gmi-
ny Goleszów pn.  „Planszówki” i „Szachy-reaktywacja”. Zajęcia są bezpłatne, 
kontakt: Karol Linert, tel. 507 854 567, karollinert@tlen.pl 

Mateusz Myrmus i Bartek Goszyk

Karolina Myrmus i Maja Nieckarz

Maciej Mroziak udziela wskazówek Mateuszowi 
przed finałową rundą
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W spławiki wpatrzeni
28 maja na akwenie Towarzy-

stwa Wędkarskiego TON w Gole-
szowie odbyły się XIX Dziecięco 
– Młodzieżowe Zawody Wędkar-
skie o Puchar Wójta Gminy Gole-
szów.

W bezpłatnych zawodach 
z okazji Dnia Dziecka wzięło udział 
52 dzieci i młodzieży. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody rzeczowe, 
dyplomy i puchary, zaś pozostali 
uhonorowani zostali nagrodami 
rzeczowymi. Na wszystkich cze-
kały słodycze ufundowane przez sponsorów. 

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych katego-
riach.

Grupa wiekowa do 12 lat
1. Nikodem Cieślar                141 punktów
2. Grzegorz Winiarski              61 
3. Bartłomiej Grzegorz            58 
4. Jakub Kubaczka                 55 
5. Mateusz Gluza                    48 
6. Michał Pabis                      46
7. Tymoteusz Cieślar              45
8. Oliwier Siekierka                44
9. Wojciech Juroszek              39
10. Lena Smoleń                    35

Grupa wiekowa od 13 do 16 lat
1.    Kamil Jackowski             53 punkty
2.    Dawid Szymański          42

Największą rybę, którą był karp  
o długości 58 cm, złowił Nikodem Cieślar

Zawody sponsorowali:
- Gmina Goleszów,
- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy  
  Goleszów,
- Trio UBEZPIECZENIA Cieszyn,
- Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów,
- Barbara Mizia,
- Wanda i Karol Hławiczka,
- Jarosław Bodak,
- Tomasz Duda,

- Jerzy Pęczkowski,
- Mariusz Lachendro,
- Grzegorz Śliż,
- Tomasz Ciapka,
- Andrzej Ćwiartka,
- Władysław Wigłasz,
- Jacek Ciemała,
- Stanisław Bujok.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na  
www.goleszow.pl

Zarząd TW TON w Goleszowie serdecznie zaprasza do 
wzięcia udziału w następnych zawodach wędkarskich - 8 lipca 
nad Tonem rywalizować będą drużyny.

TW TON 

SPORT

Kolejny piknik sportowy za nami
Prawie 400 osób wzięło udział w zmaganiach sportowo – re-

kreacyjnych  podczas sobotniego Pikniku Sportowego Gminy Go-
leszów. W zawodach wystartowało 11 drużyn z każdego naszego 
sołectwa oraz reprezentanci Wędryni.

Otwarcia imprezy dokonali wspólnie Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar oraz Starosta Wędryni Bohuslav Raszka.

Kobiety, mężczyźni oraz uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych rywalizowali w 10 konkurencjach: „sadzeniu 
ziemniaków”, unihokeju, biegu z taczkami, skokach na skakance, 

przeciąganiu liny, rowerowym torze przeszkód i rzutach: ringo, 
kapeluszem, do kosza i mokrą szmatą do podłogi.

Emocji sportowych i śmiechu było bardzo dużo. Fajnie i miło 
spędzone popołudnie. Moje dzieci wpierw wzięły udział w kon-
kurencjach sportowych, a potem nie umiały się zdecydować, czy 
skorzystać z kuli wodnych, z malowania twarzy a może zagrać 
w piłkarzyki – mówi jedna z uczestniczek.

Kącik rysunkowy, mini dyskoteka, wata cukrowa, lemoniada 
jak za czasów PRL-u, czy możliwość wejścia do radiowozu poli-

SPORT
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cji i potrzymania kajdanek oraz pałki policyjnej cieszyły się dużą 
popularnością wśród najmłodszych i nieco starszych uczestników.

Dodatkowymi atrakcjami tego dnia były Gminne Zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zostały rozegrane 
przed piknikiem, oraz „Turniej mistrzów”, czyli najlepszych, ubie-
głorocznych amatorskich drużyn piłkarskich z terenu powiatu 
cieszyńskiego, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie.

Po zakończonych emocjach sportowych nastąpił prawie go-
dzinny pokaz zumby, w trkacie którego ponad 30 pań  prezento-
wało różne układy taneczne.

Zwycięzcą tegorocznego pikniku została drużyna Godziszowa, 
drugie miejsce wywalczył Kisielów, a trzecie Cisownica. Sołtysi/
kapitanowie tych drużyn otrzymali puchary oraz nagrody pienięż-
ne wójta gminy Goleszów na kwotę odpowiednio: 2000, 1000 
i 500 zł.

Pełna klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:
1.    Godziszów
2.    Kisielów
3.    Cisownica
4.    Kozakowice
5.    Bażanowice
6.    Wędrynia
7.    Goleszów Dolny
8.    Goleszów Górny
9.    Goleszów Równia
10.    Dzięgielów
11.    Puńców
12.    Leszna Górna

Na najlepszych sportowców w poszczególnych dyscyplinach 
czekały nagrody rzeczowe: torby, plecaki, sprzęt sportowy.

Sadzenie ziemniaków:
1.    Bartosz Bodak Goleszów Dolny 
2.    Martyna Tomica Wędrynia
3.    Krzysztof Worek Godziszów
Unihokej:
1.    Kamil Zachaba Dzięgielów 
2.    Jakub Prusicki Kisielów
3.    Mateusz Sikora Cisownica
Rzuty do kosza:
1.    Jacek Plinta Cisownica
2.    Konrad Mączka Bażanowice
3.    Jarosław Szczyrba Godziszów

Rowerowy tor przeszkód:
1.    Wojciech Janota Kozakowice
2.    Robert Ryś Godziszów
3.    Michał Popiel Kisielów
Rzuty ringo:
1.    Jakub Janoszek Goleszów Górny
2.    Tomáš Sikora Wędrynia
3.    Stanisław Ślęczka Goleszów Dolny
Rzut kapeluszem:
1.    Karol Szostok Kisielów
2.    Milan Zakřevský Wędrynia
3.    Dorota Branny Goleszów Górny
Bieg z taczkami:
1.    Tomáš Sikora Wędrynia
2.    Dariusz Sobel Bażanowice
3.    Grzegorz Plinta Dzięgielów
Rzut mokrą szmatą do podłogi:
1.    Natalia Karpińska Kozakowice
2.    Marzena Prochot Dzięgielów
3.    Urszula Żmija Godziszów
Przeciąganie liny:
1.    Wojciech Herzyk, Robert Żebrowski, Sebastian Jurkanto-

wicz, Roman Jaworek Godziszów
2.    Roman Graf, Tomáš Sikora, Jiří Sikora, Milan Zakřevský 

Wędrynia
3.    Tomasz Rakowski, Werter Nowak, Jarosław Kaczmarczyk, 

Marek Łomozik Kozakowice
Skoki na skakance:
1.    Ilona Sztwiertnia Goleszów Górny
2.    Urszula Świerkosz Goleszów Górny
3.    Dorota Żebrowska Godziszów

Nagrody, dyplomy najlepszym drużynom i zawodnikom wrę-
czali: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący 
Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Zastępca Starosty Wę-
dryni Milan Zakřevský.

Po ceremonii wręczania nagród rozpoczęła się zabawa ta-
neczna. Całe wydarzenie koordynowali: Przemysław Misiarz i To-
masz Lenkiewicz.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl 
oraz kilku zdjęć na str. 2.

Organizator imprezy, Gmina Goleszów dziękuje: 
sołectwu Kisielów za udostępnienie “składaka” i kapeluszy w celu 
przeprowadzenia dwóch konkurencji, OSP Puńców za udostęp-
nienie strażackiej liny w celu przeprowadzenia konkurencji, Ludo-
wemu Klubowi Sportowemu „Goleszów” za pomoc organizacyj-
ną; wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom dzięki pomocy 
których mógł odbyć się piknik. 

Redakcja

Składam szczere i gorące podziękowania, za wzo-
rowe reprezentowanie naszego sołectwa Godzi-
szów w tegorocznym Pikniku Sportowym - zwyciężyli-
śmy trzeci raz z rzędu. Dziękuję osobom bezpośrednio 
zaangażowanym w przygotowania do tej  imprezy, dru-
hom z OSP Godziszów, kibicom i wszystkim mieszkań-
com oraz współzawodnikom z innych sołectw - za zdro-
wą sportową rywalizację. Organizatorom gratuluję 
bardzo dobrze zorganizowanego Pikniku Sportowego. 
              

                                                          Łukasz Żebrowski
    Sołtys Godziszowa 

Dziękuję wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, re-
prezentującym sołectwo Kisielów, za udział w zawodach 

i wysoki sportowy poziom rywalizacji,  który pozwolił nam 
na zajęcie 2. miejsca w  organizowanym   

w dniu 3 czerwca br. w Pikniku Sportowym w Goleszowie. 
Dziękuję również całej młodzieżowej drużynie strażackiej 
oraz ich dowódcom za zajęcie 1. miejsca w rozgrywanych 
zawodach Sportowo –Pożarniczych MDP.  Składam rów-
nież podziękowania publiczności za tak liczne przybycie 

i doping, który zagrzewał naszych reprezentantów do wal-
ki.  Do zobaczenia za rok.     

    Sołtys Wsi Kisielów 
                        Karol Szostok 
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Walczą w GLS 2017

24 czerwca, w upale sięgającym ponad 30 stopni Celsjusza, 
odbyły się „Otwarte mistrzostwa gminy Goleszów w siat-
kówce plażowej”. Od godziny 9.00 do 15.00 na boisku znajdu-
jącym się przy Szkole Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisow-
nicy  rywalizowało 7 drużyn.

W meczu o trzecie miejsce drużyna Juroszek/Bujok pokona-
ła drużynę Kobiela/Nogły 2-1 (13:15, 15:10, 15:9). Zwycięzcą 
turnieju zostali Turski/Franek, którzy pokonali  drużynę Mi-
chalik/Michalik Junior 2-0 (15:8, 15:8).
 
Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gmi-
nę Goleszów zawodnikom wręczali wójt Krzysz-
tof Glajcar i przewodniczący rady Bogusław Konecki. 

1. Jakub Turski i Krzysztof Franek
2. Tomasz Michalik i Tomasz Michalik Junior
3. Piotr Juroszek i Damian Bujok
4. Arkadiusz Kobiela i Rafał Nogły
5. Grzegorz Łomozik i Michał Buryan
6. Arkadiusz Hławiczka i Dawid Ferfecki
7. Michał Czyż i Dawid Sładczyk
Koordynatorami całości byli Tomasz Lenkiewicz i Przemy-
sław Misiarz. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na  
www.goleszow.pl

teks i foto: Tomasz Lenkiewicz

Walka na piasku

SPORT

SPORT

M Drużyna M Pkt Bramki Z R P

1 Gold Team Cieszyn 7 21 52:14 7 0 0

2 4 Korony Cieszyn 7 18 47:12 6 0 1

3 Priner Team Cieszyn 7 15 33:22 5 0 2
4 CDF Cieszyn 7 15 46:19 5 0 2
5 Ognioodporni Ustroń 7 15 39:40 5 0 2
6 Trafin Oil Ustroń 7 12 26:27 4 0 3
7 FC Cisownica 6 12 34:26 4 0 2
8 Nieckarz Team Międzyświeć 7 12 61:28 4 0 3
9 Timber Cieszyn 6 9 24:29 3 0 3
10 BeskidzkaPilka.pl Ustroń 7 4 22:33 1 1 5
11 Diverso Ustroń 7 3 14:40 1 0 6
12 FC Kurtis Międzyświeć 7 3 23:54 1 0 6
13 Kozakowice 7 3 21:57 1 0 6
14 Chrapiące Chrabąszcze Ustroń 7 1 13:54 0 1 6

Piłkarska Goleszowska Liga Szóstek jest już za półmetkiem rozgrywek. Tabela pokazuje, że zdecydowany prym wiodą ekipy 
z Cieszyna, które okupują czołowe 4 miejsca. Gold Team Cieszyn nie doznał jeszcze goryczy porażki krocząc od zwycięstwa do 
zwycięstwa. Pierwsza drużyna spoza Cieszyna, to Ognioodporni Ustroń, których być może rzeczywiście ogień się nie ima, ale 
z pewnością nie są bramkoodporni gdyż stracili ich już 40. ( tyle samo co drużyna z miejsca 11). Co ciekawe, bardzo rzadko pa-
dają remisy – takimi rozstrzygnięciami zakończyło się tylko jedno spotkanie. Niezwykle bezkompromisowa Liga! 

Na stronie 23 prezentujemy pierwszą część zdjęć drużyn rywalizujących w tegorocznej edycji GLS. Następne ekipy zamie-
ścimy w kolejnych numerach.                                                                                                                                                                     WH

Blok się zbliża...

Wójt gminy i Przewodniczący rady 
z nagrodzonymi zawodnikami
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Młodzi strażacy rywalizowali w Goleszowie

www.goleszow.pl/panorama- 
goleszowska

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

Materiały do numeru opracował:
Wojciech Hławiczka

Zdjęcie okładka:
GOK Goleszów

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

Nakład: 2000 egzemplarzy

Skład i druk: Eurodruk-offset Sp. z o.o.
tel. 33 854 26 02,  www.eurodruk.pl

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

Projekt graficzny winiety Panoramy  
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka, Cieszyn, 
www.arkadruk.pl

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 05 10-13, wew. 80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
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3 czerwca na terenie kompleksu sportowego w Goleszowie (ul. Sportowa)  
odbyły się Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przy pięknej po-
godzie i doskonale przygotowanym obiekcie, rywalizowały wszystkie drużyny MDP 
z terenu naszej gminy. 

Na zbiórce rozpoczynającej zawody stanęły sekcje MDP:
- OSP Godziszów (2 drużyny),
- OSP Goleszów,
- OSP Kisielów,
- OSP Dzięgielów,
- OSP Bażanowice.
Młodych adeptów pożarnictwa oraz ich opiekunów przywitał Wójt Gminy Go-

leszów  Krzysztof Glajcar, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszo-
wie dh Jan Szczuka oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Goleszowie dh Marian 
Machalica.

Zmagania strażackie składały się z dwóch części: biegu sztafetowego i rozwinię-
cie bojowego. 

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o końcowej klasyfikacji decydowały nie-
wielkie różnice punktowe.

I miejsce     OSP Kisielów
II miejsce    OSP Dzięgielów
III miejsce   OSP Godziszów I
IV miejsce   OSP Bażanowice
V miejsce     OSP Godziszów II
VI miejsce    OSP Goleszów
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk wójta Krzysztofa Glajcara dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe w postaci nowych 10 kompletów hełmów, pasów i toporków, 
które są obowiązkowym wyposażeniem drużyn MDP. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc otrzymali również okolicznościowe puchary. Wszystkie nagrody ufundowała 
Gmina Goleszów.

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na www.goleszow.pl

Komendant Gminny ZOSP RP w Goleszowie dh Marian Machalica

W sobotę, 10 czerwca, w Skorkowie (woj. świętokrzyskie) rozegrana została 
pierwsza runda Pucharu Polski w łucznictwie polowym Field WA. LUKS ORLIK 
Goleszów reprezentowało troje zawodników, którzy odnieśli sukces w imponu-
jącym stylu. W łukach bloczkowych Anna Stanieczek zajęła I miejsce w klasyfika-
cji kobiet uzyskując równocześnie najwyższy wynik całych zawodów, a Przemy-
sław Konecki I miejsce w klasyfikacji kadetów i trzeci wynik zawodów. W łukach 
“barebow” drugie miejsce zajęła Marzena Daduń. W sobotę odbyły się także 
zawody łucznicze dzieci w Zabierzowie (woj. małopolskie), gdzie trzecie miejsce 
na podium wywalczyła kolejna zawodniczka ORLIKA Pola Paczyńska. 

Redakcja

Łucznicy jak snajperzy SPORT



 W czwartek, 25 maja, na sali sportowej Gimnazjum w Goleszo-
wie odbył się turniej piłki siatkowej, którego organizatorem był 
LKS „Olimpia” Goleszów.
W rozrywkach uczestniczyły cztery drużyny: Gimnazjum SP2 Cie-
szyn, Gimnazjum Kończyce Wielkie, Gimnazjum Dębowiec oraz 
gospodarz LKS „Olimpia” Goleszów.
Wyniki meczów prezentują się następująco: 
LKS „Olimpia” Goleszów – Gimnazjum Kończyce Wielkie 0:2
Gimnazjum SP 2 Cieszyn - Gimnazjum Dębowiec  2:0
Mecz o III miejsce
LKS „Olimpia” Goleszów – Gimnazjum Dębowiec  2:1
Mecz o I miejsce
Gimnazjum SP2 Cieszyn - Gimnazjum Kończyce Wielkie 1:2 

Wakacyjny turniej piłki siatkowej

Wyniki końcowe:
I miejsce - Gimnazjum Kończyce Wielkie
II miejsce - Gimnazjum SP2 Cieszyn
III miejsce - LKS „Olimpia” Goleszów
IV miejsce - Gimnazjum Dębowiec
Po zakończonej rywalizacji, każdy zawodnik został obdarowany 
„paczką słodkości”.
Uroczystej dekoracji zwycięzców oraz wręczenia pucharów doko-
nał Prezes LKS „Olimpia” Goleszów – Piotr Waszek, wraz z trene-
rem drużyny gospodarzy – Grzegorzem Wanatem.
LKS „Olimpia” Goleszów pragnie podziękować Dyrekcji Gimna-
zjum w Goleszowie za udostępnienie sali gimnastycznej do pro-
wadzenia treningów oraz rozgrywania turniejów siatkarskich.

Kierownik sekcji piłki siatkowej LKS „Olimpia” Goleszów
                   Marek Czyż

Walczą w GLS 2017

Rywalizacja na parkiecie

Drużyna LKS „Olimpia” Goleszów

Beskidzkapilka.pl Kozakowice

Chrapiące Chrabąszcze Priner Team      
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Ewangelickie Dni Kościoła i Piknik parafialny w Goleszowie
W roku jubileuszu 500 lat Reformacji ewangelicy na ca-

łym świecie dziękują Bogu za liczne błogosławieństwa, któ-
rych im udzielił. We wszystkich diecezjach i wielu parafiach 
członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce or-
ganizowali uroczystości jubileuszowe. Przygotowano również 
wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i takim były Ewan-
gelickie Dni Kościoła, które w dniach 15-18 czerwca odbywały 
się w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Bielsku-
-Białej. W nawiązaniu do hasła biblijnego z Listu do Hebrajczy-
ków 13,8 „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” 
uczestnicy spotkania przyglądali się historii, teraźniejszości 
i przyszłości Kościoła.

W tym czasie parafie gościły ewangelików  z innych części 
naszego kraju. I tak w Goleszowie gościliśmy współwyznaw-
ców z Szczecina, Grudziądza i Mrągowa. Goleszowianie otwo-
rzyli swoje domy, by nasi współbracia mogli te kilka dni spę-
dzić w dobrej i serdecznej atmosferze.

Po trzech dniach Ewangelickich Dni Kościoła, zakończenie 
tego święta miało miejsce w poszczególnych parafiach Diece-
zji cieszyńskiej.

W Goleszowie właśnie w tym dniu – 18 czerwca, parafianie 
przygotowali Piknik, podczas którego spędzaliśmy czas z na-
szymi gośćmi. Nabożeństwo było połączone z uroczystością 
zakończenia roku szkolnego, dlatego w prowadzenie i przebieg 
byli zaangażowani uczniowie i nauczyciele. Mogliśmy również 
przystąpić do Sakramentu Ołtarza, by w ten szczególny sposób 
budować społeczność z Chrystusem i z sobą nawzajem. Kaza-
nie wygłosiła diakon Izabela Sikora ze Szczecina.

Po nabożeństwie na placu parafialnym rozpoczął się pik-
nik. Mogliśmy spróbować takich przysmaków jak: dania z gril-
la, grochówka, ciasta i popcorn. Ponadto ratownicy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowali na-
rzędzia swojej pracy oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Uczestnicy pikniku korzystali z fotobudki, mogli sprawdzić się 
w strzelaniu z łuku sportowego, pomalować twarz . Ale przede 
wszystkim spędzili czas na rozmowach. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie tego pikniku: przygotowanie placu, posił-
ków, upieczenie ciast i wolontariat. Cieszymy się, że tak wie-
lu z nas pozostało po nabożeństwie by jeszcze kilka chwil być 
razem.

Gdy nasi goście ruszali w drogę powrotną do swoich do-
mów, pożegnaliśmy ich śpiewem i modlitwą.

Ewangelickie Dni Kościoła były dla nas bardzo ważnym wy-
darzeniem podczas którego mogliśmy budować relacje mię-
dzy sobą nawzajem i szukać relacji z Bogiem, któremu jeste-
śmy wdzięczni za to, jak dotąd nas prowadził.

ks. Łukasz Stachelek

Powiedział: Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wyba-
wieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem 

zbawienia mego, warownią moją. Wołam: Niech będzie Pan pochwalony!

Psalm 18,2-4

Tłumaczenie: Biblia Warszawska, Warszawa 1975


