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Wójt Sylwia Cieślar  
i nowa rada gminy
str. 2-3

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy zdrowia, pomyślności i spokoju.
Niech nadchodzący czas otworzy nasze serca na drugiego człowieka,
uwolni od trosk dnia codziennego, będzie pełen miłości i zrozumienia,
zaś Nowy 2019 Rok zapewni pogodę ducha,
spełnienie marzeń i pozwoli na realizację wyznaczonych celów.

Wójt Sylwia Cieślar, radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy  
i jednostek organizacyjnych
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Tytuł artykułuWójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar

19 listopada odbyła się pierwsza 
sesja Rady Gminy Goleszów VIII ka-
dencji. Pierwsze obrady mają cha-
rakter wyjątkowy, gdyż właśnie w ich 
trakcie odbywa się uroczyste ślubo-
wanie nowo wybranych radnych oraz 
wójta gminy. Stanowią one początek 
nowego okresu sprawowania władzy, 
który obejmuje aktualnie pięć lat tj. 
od 2018 r. do 2023 r.

Pierwsze posiedzenie, zgodnie  
z prawem, zostaje zwołane przez 
właściwego Komisarza Wyborczego. 
W jego trakcie wyłonieni zostają Prze-
wodniczący oraz Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy. Warto dodać, że do 
momentu powołania reprezentanta 
organu jego rolę pełni najstarszy 
wybrany radny. W przypadku Gminy 
Goleszów zaszczytna rola rozpoczęcia 
prac władz samorządowych VIII kaden-
cji przypadła radnemu Piotrowi Brudny 

z sołectwa Bażanowice - Nigdy nie 
przypuszczałem, że zgadzając się na 
kandydowanie na radnego, dane mi 
będzie poprowadzić pierwszą, jakże 
ważną sesję nowej kadencji. Stało 
się to wszystko za sprawą ustawy 
i takiego dziwnego numeru, który 
każdy z nas posiada, czyli PESEL- 
powiedział radny.

Zgodnie z porządkiem obrad 
wszyscy wybrani w wyborach sa-
morządowych kandydaci do organu 
uchwałodawczego składali ślubowa-
nie, które było warunkiem objęcia 
funkcji. Później przystąpiono do 
pierwszych ważnych decyzji. W wy-
niku przeprowadzonych głosowań, 
których efekt potwierdzono później 
przyjęciem uchwał, wybrane zosta-
ły osoby, kierujące pracami rady.  
Na Przewodniczącego Rady Gmi-
ny wybrano Karola Lipowczana,  

a funkcję jego zastępczyni będzie 
pełnić Elżbieta Duraj.

Następnym punktem, zgodnie  
z ustalonym porządkiem, było przystą-
pienie do czynności związanych z ob-
jęciem funkcji Wójta Gminy Goleszów. 
- Działając w imieniu Gminnej Komisji 
Wyborczej w Goleszowie będę miała 
zaszczyt wręczyć pani Sylwii Cieślar 
zaświadczenie o wyborze na Wój-
ta Gminy. Zanim to jednak uczynię 
pragnę złożyć serdeczne gratulacje  
z okazji wyboru na stanowisko Wójta 
Gminy i osiągnięcia tak znakomite-
go wyniku wyborczego - rozpoczęła 
Grażyna Porębska-Jochacy, Przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej.

Obejmująca stanowisko wyko-
nawcze w gminie złożyła również 
uroczyste ślubowanie. Sylwia Cie-
ślar, jako Wójt Gminy Goleszów, 
otrzymała od kończącego kadencję  

Nowa Rada Gminy Goleszów

Szanowni Państwo!

Oficjalnie pragnę przywitać się 
z Państwem jako nowy Wójt Gminy 
Goleszów. 

Mając możliwość przekazania 
Państwu kilku słów, dziękuję wszyst-
kim, którzy mi zaufali i oddali na mnie 
głos w wyborach samorządowych. 

Zdaję sobie sprawę, iż przede mną 
ogrom pracy, by przekonać do siebie 
także osoby, które podchodzą do mo-
jej osoby sceptycznie. Zapewniam 
jednak, że będę wójtem wszystkich 
mieszkańców, a urząd gminy będzie 
otwarty dla każdego. Swoją pracę  
i zaangażowanie będę mogła dobrze 
wykonać jedynie w ścisłej współpracy 

z radą gminy. Współpraca 
będzie więc tym najważniej-
szym słowem-kluczem otwie-
rającym przed naszą gminą 
nowe możliwości rozwoju  
i integracji. I do tej współ-
pracy zapraszam wszystkich: 
radnych, sołtysów, pracow-
ników administracji gminnej 
oraz mieszkańców, po prostu 
wszystkich, którym na sercu 
leży dobro naszej małej oj-
czyzny. 

Jestem przekonana, iż 
sukces nas wszystkich jest 
możliwy, dlatego, dziękując 
za powierzenie mi stanowi-
ska wójta, zobowiązuję się 
do ciężkiej i efektywnej pracy. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia ży-
czę wszystkim mieszkańcom 

naszej gminy radości i rodzinnej 
atmosfery, które sprawią, iż każdy 
poczuje się wyjątkowo. 

W Nowym 2019 Roku życzę Pań-
stwu zdrowia, szczęścia, wszelkiej 
pomyślności oraz spełnienia marzeń. 

Sylwia Cieślar
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Tytuł artykułuNowa Rada Gminy Goleszów

Krzysztofa Glajcara symboliczny klucz 
do urzędu. Następnie Sylwia Cieślar, 
pogratulowała przewodniczącemu 
rady gminy i wiceprzewodniczącej, 
a radnym podziękowała za te decy-
zje. Przywitała ona również wszyst-
kich obecnych na obradach, wyraziła 
wdzięczność za udzielone zaufanie i 
przedstawiła plan wspólnego działa-
nia - Swoją pracą postaram się prze-
konać wszystkich państwa, że głównym 
moim celem jest otwarcie urzędu na 
potrzeby mieszkańców, reagowanie 
na wasze oczekiwania i sugestie. Przed 
nami ogrom pracy, którą dobrze moż-
na wykonać tylko w ścisłej współpracy  
z Radą Gminy. Współpraca będzie więc 
tym najważniejszym słowem-kluczem, 
otwierającym przed naszą gminą nowe 
możliwości rozwoju i integracji. Do tej 
współpracy zapraszam wszystkich: 

radnych, sołtysów, mieszkańców i pra-
cowników administracji […] Razem mo-
żemy więcej - powiedziała.

Następnie podziękowania i gra-
tulacje dla Sylwii Cieślar przeka-
zali goście przybyli spoza powiatu 
cieszyńskiego, tj. Marta Salwierak, 
Radna Sejmiku Województwa Ślą-
skiego oraz Tadeusz Tomiczek, Wójt 
Gminy Łękawica. Zapewnili oni  
o całkowitym poparciu dla reali-
zowanych przez nią inicjatyw. Jak 
zaznaczyła Radna Województwa 
Śląskiego: - Gmina Goleszów na 
pewno rozkwitnie a Samorząd Wo-
jewództwa Śląskiego, stoi otworem 
na jej potrzeby.

Ostanie życzenia wraz deklaracją 
współpracy, złożyła Grażyna Poręb-
ska-Jochacy w imieniu wszystkich 
pracowników administracji.

Po wyczerpaniu programu obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Go-
leszów Karol Lipowczan zakończył 
pierwszą sesję VIII kadencji.

Radnym Gminy Goleszów oraz 
wójtowi Sylwii Cieślar życzymy nie-
gasnącego zapału, sił w wypełnianiu 
swoich funkcji, osiągnięcia zamierzeń, 
trafionych pomysłów. Niech wspólne 
starania i współpraca przysłużą się 
wspólnocie Gminy Goleszów oraz 
dadzą poczucie satysfakcji z dobre-
go wypełniania swoich obowiązków.

Krystian Grzybek

Brudny Piotr (reprezentuje Bażano-
wice), Duraj Elżbieta (reprezentuje 
Goleszów Górny), Florczykiewicz 
Ryszard (reprezentuje Puńców),  
Hanus Renata (reprezentuje Puń-
ców), Hławiczka Wojciech (repre-
zentuje Goleszów Górny), Kożdoń 

Janusz (reprezentuje Leszną Górną 
i część Dzięgielowa), Lipowczan Ka-
rol (reprezentuje Goleszów Równię), 
Macura Karol (reprezentuje Cisow-
nicę), Maciejczek Andrzej (reprezen-
tuje Goleszów Dolny), Pońc Krzysztof 
(reprezentuje Kisielów), Samosiuk 

Magdalena (reprezentuje Cisownicę),  
Sikora Janusz (reprezentuje Goleszów 
Dolny), Skark-Pieprzka Dorota (repre-
zentuje Dzięgielów), Tomica Edward 
(reprezentuje Kozakowice), Żmija 
Sławomir (reprezentuje Godziszów).

AKTUALNY SKŁAD RADY GMINY GOLESZÓW KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:
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Podziękowania
Radni dziękują wszystkim, którzy 
oddali na nich głos w wyborach  
samorządowych.



Panorama Goleszowska – listopad-grudzień 20184

Zakończyli rozgrywki Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...

Jak sprawić, by uczniowie na dłu-
go zapamiętali, że byli świadkami 
obchodów niecodziennej rocznicy? 
Czy uroczysta akademia, odśpiewanie 
hymnu narodowego, wiersze, piosen-
ki wystarczą, by młodzież zachowała 
w pamięci ten niezwykły listopad?

Odpowiedzią na te pytania było 
zorganizowanie w bażanowickiej 
szkole tygodnia obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Złożyły się nań: konkurs na 
plakat przedstawiający społeczników 
działających dla idei wolności na Ślą-
sku Cieszyńskim, gminny konkurs re-
cytatorski przeznaczony dla uczniów 
klas początkowych, udział naszych 
uczniów w gminnej uroczystości  
w Puńcowie oraz w goleszowskim 
GOK-u, a także dzień postaci histo-
rycznej oraz żywa lekcja historii.

Dla wszystkich uczniów znala-
zło się zajęcie: od przebrania się za 
Mikołaja Kopernika, Marię Skłodow-

ską-Curie czy księcia Mieszka I, przez 
wykonanie prac plastycznych po 
recytację, śpiew, czy pomoc w przy-
gotowaniu nagłośnienia lub gazetki 
szkolnej. Angażując się we wszyst-
kie te działania, niby mimochodem 

poznawali skomplikowaną i bolesną 
historię naszego kraju. Odkrywali nie 
tylko prawdę o minionym świecie, ale 
uczyli się też doceniania wartości, 
jaką jest wolność.

Jolanta Chwastek

Mikołaj w Kisielowie

Święty Mikołaj wiedział, że  
w Kisielowie mieszkają grzeczne 
dzieci, więc z workiem pełnym pre-
zentów przybył w sobotę, 8 grudnia, 
do OSP Kisielów. Tam już dzieci na 
niego czekały. Kolorowały pierniczki 
świąteczne (które później zjadały), 
zdobiły drewniane bańki, budowały 
choinkę i tworzyły przepiękne kartki 
świąteczne. 

Najmłodsze dzieci zdobiły papie-
rowe bombki pieczątkami z ziemnia-
ka. Zabawa była przednia.

Gdy już wszystko było pięknie 
ustrojone, święty Mikołaj rozdał 
prezenty. Na zakończenie zrobiliśmy 
wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Mikołaj obiecał, że za rok znów 
odwiedzi dzieci z Kisielowa: Jak będą 
grzeczne...

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji „Spo-
tkania ze św. Mikołajem” oraz spon-
sorom: Apollodom Sp. z o.o., Diehl 
Metering Sp. z o.o., „Szo-Go” Beata 
Gojniczek Grzegorz Gojniczek S.c., 
Trumpf Mauxion Chocolates Sp.  
z o.o.,  BUDMIX S.c., OSP Kisielów, 
KGW Kisielów, GOPS Goleszów.

Sołtys i Rada Sołecka

fo
t.

 I.
 F

ra
ne

k

fo
t.

 S
P 

Ba
ża

no
w

ic
e



Panorama Goleszowska – listopad-grudzień 2018 5

Tytuł artykułuZakończono budowę kanalizacji

Od marca do października 2018 r. wykonywane były roboty 
budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i budo-
wa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie 
Równi”. Wybudowane zostało 2972 m sieci kanalizacyjnej oraz 
nowoczesna przepompownia pozwalająca na dostarczenie ode-
branych ścieków do oczyszczalni w Cisownicy.

Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
w oparciu o umowę dot. przyznania pomocy finansowej, w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt kwalifikowany operacji to ok. 1 560 tys. zł, zaś 
wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 800 tys. zł.

ZK

4 grudnia 2018 r. Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar powołała 
na swojego zastępcę Rafała Glajcara.

Dr hab. Rafał Glajcar jest absol-
wentem jednolitych studiów ma-
gisterskich na kierunku politologia 
(specjalność społeczno-ustrojowa) 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(1999 r.). W 2003 roku uzyskał sto-
pień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce, a w 2016 
roku stopień doktora habilitowanego 
nauk społecznych w dyscyplinie nauki 
o polityce. Jego dotychczasowe bada-
nia naukowe koncentrowały się wokół 
takich kwestii, jak: instytucje demo-
kratyczne, systemy wyborcze i kon-
solidacja demokracji. Wszystkie trzy 
płaszczyzny stanowią spójną ścieżkę 
zainteresowań związanych z procesa-
mi transformacyjnymi w państwach, 
które pod koniec XX wieku objęte zo-
stały trzecią falą demokratyzacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem Polski 
oraz pozostałych państw Grupy Wy-
szehradzkiej.

Rafał Glajcar zastępcą wójta
Zastępca wójta jest autorem 

ekspertyz i opinii dla instytucji pu-
blicznych i organizacji społecznych 
(m. in. dla Biura Analiz Sejmowych) 
oraz około 80 publikacji naukowych 
(książki, prace zbiorowe, artykuły na-
ukowe). W 2017 r. jego książka „De-
mokratyczny reżim polityczny. Rela-
cje między legislatywą i egzekutywą 
w III Rzeczypospolitej” zwyciężyła 
w konkursie organizowanym przez 
Kancelarię Sejmu i Przegląd Sejmowy 
na najlepszą rozprawę habilitacyjną 
z zakresu parlamentaryzmu.

Rafał Glajcar był zastępcą Dy-
rektora Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach (w latach 2010-
2012 ds. dydaktycznych, a w latach 
2012-2016 ds. naukowych).

Dwukrotnie był radnym gole-
szowskiej gminy. W latach 2002-
2006 był wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Goleszów (2002-2004) 
i jednocześnie przewodniczącym 
Komisji Finansów i Rozwoju Gminy, 

zaś w latach 2014-2017 wiceprze-
wodniczącym rady i jednocześnie 
przewodniczącym Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu. Obecnie jest pre-
zesem Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Cieszynie oraz 
wiceprezesem Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego i członkiem Zarzą-
du Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.                                           TL

W okresie zimowym występuje 
zwiększone ryzyko wystąpienia sta-
nów zagrożenia, związanych z użyt-
kowaniem obiektów budowlanych. 
Właściciele lub zarządcy obiektów 
budowlanych są zobowiązani utrzy-
mywać i użytkować obiekty budow-
lane zgodnie z zasadami wyzna-
czonymi przepisami ustawy Prawo 
budowlane.

W razie wystąpienia niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych, 
osoby odpowiedzialne powinny 
zapewnić bezpieczne użytkowanie 
obiektu. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na stan techniczny obiektów 
budowlanych oraz każdorazowo pod-
jąć działania mające na celu usunię-
cie zagrożeń, m. in. przez sprawdzanie 
grubości pokrywy śnieżnej zalegającej 

na dachach i bezzwłoczne usunięcie 
nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodo-
wych, nawisów śnieżnych mogących 
stanowić zagrożenie dla ludzi lub mie-
nia, a także stabilności konstrukcji.

Więcej informacji znajdziecie pań-
stwo w komunikacie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Cieszynie znajdującym się na www.
goleszow.pl/aktualności.

Komunikat dla zarządców nieruchomości 
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Tytuł artykułuSpotkanie sołtysów i KGW

5 grudnia 2018 r. w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goleszowie odbyło się spotkanie 
sołtysów oraz przedstawicielek Kół 
Gospodyń Wiejskich z całej gmi-
ny Goleszów. Zgromadziło się tu  
ok. 50 osób, które aktywnie działają 
na rzecz swojej małej ojczyzny.

Spotkanie rozpoczęło się o godzi-
nie 16. Przybyłych gości przywitała 
Jolanta Warsińska, Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Goleszowie. Za-
znaczyła, że bardzo cieszy ją tak liczna 
frekwencja i zaangażowanie.

Głos zabrała również wójt Sylwia 
Cieślar podkreślając, że jest jej bar-
dzo miło spotkać się w niezwykłym 
gronie ludzi, którzy poświęcają się 

działalności na rzecz swojej spo-
łeczności. W związku z faktem, że 
spotkanie miało charakter opłatko-
wy, wójt złożyła również wszystkim 
uczestnikom świąteczno-noworocz-
ne życzenia.

Następnie wszyscy przystąpili 
do symbolicznego podzielenia się 
opłatkiem. To niezwykły moment, 
który jednocześnie często jest wy-
pełniony radością, jak i wzrusze-
niem. Uśmiechy pojawiające się na 
twarzach świadczą o tym, jak ważne 
są spotkanie przypominające o tym 
co nas łączy.

Później przy kawie, herbacie i po-
częstunku był czas, by wymienić swo-
je doświadczenia, powspominać róż-

ne wydarzenia, a także porozmawiać 
wstępnie o planach.

Nie sposób zapomnieć o oprawie 
muzycznej, która była niespodzian-
ką, aż do samego końca. Wystąpił 
Andrzej Klimowski, artysta folklory-
styczny, muzyk i rzeźbiarz. Wykonał 
on bliskie wszystkim przyśpiewki przy 
akompaniamencie akordeonu, które 
przeplatane były opowiastkami „po 
naszymu”.

Całe spotkanie przebiegało w bar-
dzo wesołej atmosferze aż do same-
go końca. Dziękujemy organizatorowi 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Go-
leszowie oraz wszystkim osobom 
wspierającym wydarzenie.

KG

4 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 
w goleszowskim ośrodku kultury 
rozpoczęło się spotkanie autorskie 
z Szymonem J. Wróblem. Głównym 
tematem była jego najnowsza książka 
opisująca ciekawą postać bpa Tade-
usza Pieronka.

3 października do księgarń 
w całej Polsce trafiła książka Szymona  
J. Wróbla „Ojciec, czyli o Pieronku”. 
Stanowi ona uzupełnienie, kontynu-
ację stworzonego wcześniej filmu 
dokumentalnego. Oprócz faktów na 
temat biskupa, zawarte są w niej rów-
nież wypowiedzi z rozmów nt. jego 
osoby zaczerpnięte z wywiadów z ta-
kimi postaciami jak Janusz Gajos, ks. 
Adam Boniecki, Jacek Żakowski, Jerzy 
Owsiak, prof. Tadeusz Gadacz, Moni-
ka Olejnik czy prezydent Aleksander 
Kwaśniewski.

Postać biskupa Tadeusza Pieronka 
kojarzy się bezkompromisowym ka-
płanem, mającym jasno sprecyzowa-
ne poglądy na świat zarówno religijne 
jak i polityczne. Wszystko wplecione 
jest w jego osobiste doświadczenia 
z dawnych czasów oraz wartości, ja-
kie wyniósł z domu rodzinnego.

Autor, Szymon J. Wróbel, jest 
mieszkańcem Jeleśni, dziennikarzem, 
który miał okazję współpracować 
z krakowskim „Dziennikiem Polskim”, 
„Lounge Magazynem”, TVN Style, 

TVP Kraków, czy Miastem Muzyki 
RMF. Utalentowany reżyser i scena-
rzysta filmów dokumentalnych: „Jego 
Oczami”, „Z domu...” oraz „Ojciec, 
czyli o Pieronku”. Obecnie zawodowo 
realizuje zadania związane z promo-
cją oraz kulturą.

Uczestnicy spotkania mogli usły-
szeć między innymi o tym, skąd się 
wziął pomysł na książkę i czy trudno 
było przekonać biskupa do stania się 
głównym bohaterem zarówno na-
kręconego filmu jak i książki. Autor 

udzielił też odpowiedzi na pytania, 
jakim biskup jest rozmówcą, jakie 
tematy lubi rozwijać, co najbardziej 
drażni go we współczesnym świecie. 
Zainteresowani postacią bpa Tade-
usza Pieronka koniecznie powinni 
sięgnąć po tę książkę.

Za ciekawe przedstawienie swoje-
go najnowszego dzieła i przekazanie 
bardzo dużej dawki wiedzy na temat 
biskupa autorowi serdecznie podzię-
kowała wójt Sylwia Cieślar.

KG

Spotkanie z Szymonem J. Wróblem
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Tytuł artykułuImprezowy weekend w Godziszowie

Pierwszy grudniowy weekend  
w Godziszowie rozpoczął się corocz-
nym spotkaniem seniorów. 

Gości przywitała sołtys Beata Ja-
worek. Biesiadnicy wysłuchali życzeń 
przybyłych gości. Wielką radością dla 
organizatorów było tak liczne przy-
bycie zaproszonych mieszkańców. 
Podczas spotkania seniorom czas 
umilały panie z zespołu „Przociel-
ki” z Cisownicy, które przygotowały 
ciekawy i wesoły program. Występy 
bardzo rozweseliły zebranych gości. 
Pyszny posiłek przygotowany przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
bardzo wszystkim smakował. Wiele 
zachwytu wywołało ciasto i zgodnie 
z obietnicą jego przepis zamieszcza-
my pod tekstem. Stoły pięknie udeko-
rowane przez panie z lokalnego KGW 
i panią sołtys kolejny raz cieszyły oczy 
wszystkich zgromadzonych. Spotka-
nie odbyło się w atmosferze rado-
snych rozmów przy pysznych wypie-
kach i ciepłych napojach. Zostało ono 
uwiecznione zdjęciem grupowym.

Jeszcze w głowach tkwi wspo-
mnienie wesołej biesiady, a już naj-
młodsi czekali na niedzielne spotka-
nie z Mikołajem. Czas oczekiwania 
umilały zabawy i śpiew prowadzony 
przez Halinę Byrtek. Był też czas na 
wykonanie ozdoby choinkowej przez 
każde dziecko, czasem z pomocą ro-
dziców. Największą radość sprawiło 
dzieciom przybycie oczekiwanego 
Mikołaja. Miał on wspaniałych po-
mocników w osobach aniołka, pani 
Mikołajowej i diablicy.

Nikogo nie dziwi, że wszystkie 
dzieci były grzeczne i każde otrzymało 
wspaniały prezent. 

Na zakończenie 
dzieci wraz z rodzi-
cami udały się przed 
budynek OSP i tam 
wraz z druhami 
z naszej straży oraz 
z Mikołajem roz-
świetliły Godziszów, 
zapalając pierwszą 
choinkę we wsi.

D z i ę k u j e m y 
wszystkim, któ-
rzy nas wsparli 
w organizacji tych 
spotkań. Byli to: 
Gmina Goleszów, 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Goleszowie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszo-
wie, przedsiębiorcy i rolnicy z Go-
dziszowa, KGW Godziszów, OSP Go-
dziszów, P.H.U Darma Gumna, F.H. 
TOLEX II Goleszów, Trumpf Mauxion 
Chocolates Sp. z o.o. Skoczów, Diehl 
Metering Bażanowice, ZPUH Kargo 

Biszkopt kakaowy z 6 jajek.
Masa: 1 litr mleka, 1 budyń śmietankowy, 3 łyżeczki cukru, 2 łyżeczki mąki, 

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej.
Do lekko ostudzonego budyniu dodać jedną dużą paczkę cappuccino  

rumowego lub amaretto (odłożyć 2 łyżki na oprószenie wierchu ciasta), resztę 
wymieszać i ostudzić.

Pół kostki margaryny i pół kostki masła utrzeć na puch i dodać na koniec 
wystudzony budyń.

Biszkopt przekroić na pół i nasączyć go naparem z kawy, następnie przeło-
żyć masą. Na wierzch wyłożyć ubitą śmietanę (1/2 litra śmietany z 3 łyżeczkami 
cukru). Górę oprószyć odłożoną kawą cappuccino.

w Goleszowie, Restauracja Corient 
Goleszów, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Bażanowicach, Spół-
dzielnia Mleczarska „Włoszczowa” 
Oddział Pawłowice, Hotel Gołębiew-
ski w Wiśle.

Beata Jaworek, Karolina Niemiec
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Tytuł artykułu25-lecie goleszowskiego zespołu

1 grudnia 2018 r. w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goleszowie obchodzono jubileusz 
25-lecia działalności Dziecięco-Mło-
dzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Goleszów”. Przybyłych na srebrną 
rocznicę gości, w imieniu zespołu, 
przywitali jego aktualna choreograf 
Barbara Rybczyk wraz kierownikiem 
muzycznym Szymonem Staniszew-
skim. Głos zabrał również obecny 
Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mie-
czysław Szczurek, który pogratulował 
25 lat udanej działalności i przekazał 
również podziękowania od byłego 
starosty Janusza Króla. W historię 
25-letniej działalności wpisało się wie-
le osób, dzięki którym zespół mógł się 

rozwijać i osiągać sukcesy - to ich wy-
siłki, chęć działania i zaangażowanie 
pozwoliły wybudować solidny funda-
ment, dzięki któremu możliwe było 
obchodzenie jubileuszu.

Kierownik muzyczny Szymon 
Staniszewski przedstawił zebranym 
zarys historyczny działania zespołu: 
- Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Goleszów” powołano do 
życia w marcu 1993 roku z inicjaty-
wy dzieci i młodzieży. Była to niejako 
reaktywacja Zespołu Regionalnego 
„Goleszów”, który działał od lat pięć-
dziesiątych do roku 1982 r. przy świe-
tlicy zakładowej Cementowni „Go-
leszów”. Pierwszym choreografem 
i kierownikiem artystycznym zespołu 
była Lidia Lankocz, która prowadziła 
go przez 20 lat. Kierowniczkami ka-
peli stworzonej na potrzeby zespołu 
w roku 1997 były: Anna Stanieczek 
oraz Urszula Kenig, a partytury dla 
kapeli opracował Jean-Claude Haupt-
mann. Zespół występował w kraju 
i poza jego granicami, między innymi 
w Macedonii, Serbii, Francji, Finlandii, 
na Ukrainie i w Niemczech. Wystawił 
dwa widowiska: „Jezusek w Goleszo-
wie” i „Goleszowski wiesieli”.

Następnie rozpoczęła się bogata 
część artystyczna, w której wystę-
powali wszyscy członkowie zespo-
łu. Popis swoich umiejętności dała 
kapela, dwie grupy dziecięce oraz 
grupa młodzieżowa. Całość zainicjo-
wał występ artystów w pełnym skła-
dzie, którzy wykonali utwór „Hej na 
moście” oraz pieśń „Ojcowski dom”. 
Później można było nacieszyć ucho 
i oko kompozycjami prezentującymi 
dziedzictwo kulturowe i tradycje nie 
tylko beskidzkie, czy żywieckie, ale 
i małopolskie.

W programie znalazły się takie 
utwory ludowe jak: „Idą gorole”, 
„Poszła baba”, „Krakowiak”, „Płynie 
Wisła”. Ciekawym akcentem okazał 
się film przygotowany przez członków 
zespołu, który w dowcipny sposób 
przedstawił jego działalność, wspo-
mnienia i kilka ciekawostek na temat 
codziennego funkcjonowania. Wielki 
finał stanowił efektownie wykonany 
taniec – hajduk, którym młodzi tan-
cerze popisywali się swoją sprawno-
ścią fizyczną.

Całość zrobiła na publiczności 
ogromne wrażenie. Dziecięco-Mło-
dzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Go-
leszów” oraz wszyscy odpowiedzial-
ni za przygotowanie jubileuszowego 
koncertu zostali nagrodzeni długimi 
owacjami na stojąco.

Młodzi artyści poprosili jeszcze na 
scenę wszystkie osoby, dzięki którym 
zespół przez 25 lat mógł działać ze 
wspaniałymi efektami. Podziękowa-
nia z rąk członków zespołu trafiły do 
pierwszej choreograf i kierownika 
artystycznego, byłych kierowniczek 
kapeli, obecnej choreograf, kierowni-
ka muzycznego, aranżerek, kostiume-
rek, opiekuna zespołu, dyrektor GOK 
oraz przedstawicieli władz samorzą-
dowych gminy Goleszów. Zaproszeni 
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Tytuł artykułu

na scenę złożyli młodym artystom 
oraz wszystkim osobom związanym 
z zespołem gratulacje oraz wyrazy 
uznania za całokształt działalności.

Jak zaznaczyła założycielka zespo-
łu Lidia Lankocz: 

- Historia zespołu jest długa i moż-
na by tu dużo mówić, ale najważ-
niejsze jest, że wy, kochani, jesteście 
tu na tej scenie, że wy tańczycie, że 
wy to kochacie, że wy jesteście solą 
tej naszej goleszowskiej ziemi, że to 
będziecie pamiętać i mam nadzie-
ję, przekażecie to swoim dzieciom 
czy swoim wnukom. Jak napisałam 
w swoim wierszu „Moje bogactwo”: 

„Choć ni mom bogactwa, stroju 
bogatego,

ni ma żech człowiekym rodu ubo-
gigo.

Bo moi bogactwo w sercu mom 
schowane,

w spadku po starzikach, z wiarom 
przekozane”.

Życzymy całemu Dziecięco-Mło-
dzieżowemu Zespołowi Pieśni i Tań-
ca „Goleszów”, osobom prowadzą-
cym i wszystkim wspierającym jego 
działalność, wszelkiej pomyślności, 
dalszego rozwoju artystycznego, oso-
bistego, wielu sił, zdrowia i pomysłów 
na dalsze długie lata prowadzenia 
kulturalnej misji.

KG

Gminny Ośrodek Kultury w Gole-
szowie serdecznie dziękuje sponso-
rom sobotniej uroczystości, którymi 
byli: Piekarnia - Cukiernia Bethle-
hem - Michał Polaczek, Piekarnia 
Rejonowej Spółdzielni Samopomoc 
Goleszów, Zakłady Mięsne JUR-GAST 
Wisła, FHU Marek Kępka Goleszów, 
Kamil Szmidla Photography. 

Dyrektor GOK-u Jolanta Warsiń-
ska serdecznie dziękuje właścicielom 
firmy Sigma-Li Sp. j. z Goleszowa za 
ufundowanie przeposek do strojów 
cieszyńskich.

Zaangażowanym rodzicom człon-
ków zespołu dziękujemy za pomoc 
i wsparcie podczas organizacji uro-
czystości jubileuszowej.

Dziękujemy za gratulacje i życze-
nia złożone na ręce choreograf Bar-
bary Rybczyk!

25-lecie goleszowskiego zespołu
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Tytuł artykułuW Puńcowie zakończono remont drogi

Zakończyły się roboty drogowe związane z zabez-
pieczeniem i naprawą korpusu odcinka ul. Cieszyńskiej 
w Puńcowie, uszkodzonego na skutek osuwiska. Wartość 
zadania wyniosła 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowi 
dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania i usu-
wania skutków ruchów osuwiskowych.

W ramach prac m. in. zabezpieczono korpus drogi i wy-
konano jej nową konstrukcję, przebudowano istniejący 
przepust, płytami ażurowymi umocniono skarpy nad dro-
gą, zamontowano bariery energochłonne oraz wykonano 
oznakowanie pionowe. Jednostką prowadzącą zadanie 
był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Tomasz Lenkiewicz

Edukacja ekologiczna w gminie Goleszów

W październiku i listopadzie tego 
roku w przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych odbyły się zajęcia 
edukacyjne z zakresu prawidło-
wego gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Poruszana była pro-
blematyka produkowania śmieci 
oraz sposoby ograniczania ich ilości 
w życiu codziennym. Dzieciom zo-
stały przypomniane kolory worków 
na śmieci oraz zasady segregacji 
obowiązujące w gminie Goleszów. 
Treści te przekazywane były w spo-
sób prosty, obrazowy dostosowany 
do wieku uczestników zajęć. Oprócz 
wyniesionej wiedzy i umiejętności 
praktycznych, dzieci zostały wyposa-
żone, w zależności od zajęć: w torby 
ekologiczne, drewniane zwierzątka,  

czy kosze do segregacji śmieci w sa-
lach. Były to nagrody za uczestnictwo 
w zajęciach, pełniące funkcję „prze-
dłużenia” edukacji ekologicznej w ży-
ciu codziennym uczestników.

Młodszym dzieciom wyświetlane 
były zdjęcia dzikich wysypisk i zwie-
rząt, które „wpadły w sidła śmieci”. 
Dzieci zastanawiały się, co trzeba 
robić, by las był przyjazny dla jego 
mieszkańców. Poruszony został pro-
blem segregacji śmieci, dzieci same 
próbowały wrzucać odpady do od-
powiednich koszy. Na koniec każde 
dziecko otrzymało drewniane zwie-
rzątko, mieszkańca lasu, który ma 
przypominać o wyrzucaniu śmieci 
do kosza, zamiast pozostawiania ich 
w lesie np. w czasie wycieczki.

Uczniowie klas 1-3 szkół podsta-
wowych zapoznali się z problemem 
opakowań i innych pozostających po 
produktach odpadach. Dowiedzieli 
się, jakie opakowania są przyjazne śro-
dowisku, czyli jak robić zakupy, by nie 
tworzyć niepotrzebnych śmieci. Nie-
odzownym elementem ekologicznych 
zakupów jest trwała, wielorazowa tor-
ba, najlepiej bawełniana lub lniana. 
Dzieci zostały zachęcone do sprostania 
wyzwaniu chodzenia na zakupy z tor-
bą wielorazową, ekologiczną. Pomóc 
temu miała własnoręcznie i według 
własnego pomysłu udekorowana tor-
ba z surówki bawełnianej.

Referat Planowania  
Przestrzennego i Ochrony  
Środowiska UG Goleszów

Segregacja śmieci Ekologiczne torby
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Zmagania siatkarzy

W listopadzie rozpoczęły się ko-
lejne rozgrywki Amatorskiej Halowej 
Ligi Piłki Siatkowej sezon 2018/2019. 

W goleszowskiej lidze rywalizuje  
8 drużyn: ATS, Cisownica, Dzięgielów, 
Goleszów, Kumple Skoczów, Moto-
technika Czarne Kruki, STS Skoczów, 
Teksid Skoczów. Łącznie w zmaga-
niach sportowych zgłosiło swój udział 
ponad 100 zawodników.

Mecze można bezpłatnie oglądać 
w sali gimnastycznej goleszowskie-
go gimnazjum. Terminarz rozgrywek  
i wyniki spotkań dostępne są na stro-
nie internetowej www.goleszow.pl.

Zakończenie turnieju zaplano-
wano na przełom marca i kwietnia 
2019 r. Zachęcamy do kibicowania 
siatkarzom.

Tomasz Lenkiewicz

Mikołaj w Kozakowicach

1 grudnia 2018 r., w sobotnie 
popołudnie, sala Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kozakowicach Gór-
nych wypełniła się uśmiechnięty-
mi twarzami dzieci, które wspólnie  
z opiekunami przybyły na spotkanie  
z długo wyczekiwanym gościem.

Najmłodsi z wielkimi nadziejami 
wpatrywali się w okna, oczekując 
przybycia niezwykłego przybysza, 
który zgodnie z tradycją nagrodzi  
je za dobre uczynki.

Dzieci nie musiały długo czekać, 
by spełniło się ich życzenie. O godz. 
14.00 do sali wkroczył św. Mikołaj 
ubrany w czerwony płaszcz, czer-
woną czapkę i noszący białą brodę. 
Na spotkanie z nim przybyło prawie  
50 dzieci. Najmłodsi mieszkańcy  
Kozakowic otrzymali od gościa z La-
ponii paczki z prezentami. 

Całe wydarzenie odbywało się  
w niezwykle ciepłej i miłej atmos-
ferze. Uśmiech towarzyszył zarów-
no dzieciom jak i ich opiekunom. 
Uczestnicy mogli również zakoszto-
wać słodkich przysmaków przygoto-
wanych przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kozakowic.

Po odebraniu prezentów i zakosz-
towaniu smakołyków przyszedł czas 
również na rozrywkę. Dzieci wpierw 
zajęły się kolorowaniem i rysowa-
niem, następnie odbyła się bitwa na 
śnieżki z papieru, z których później 
stworzono płaskorzeźbę bałwana. 
Odbył się również konkurs rzutów do 
celu. Zabawom nie było końca.

Tegoroczna edycja mikołajek od-
była się dzięki współpracy Ochotni-

czej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Rady Sołeckiej i sołty-
sa. Organizatorzy wydarzenia pragną 
serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy wsparli realizację tego wyda-
rzenia. Warto wspomnieć, że spotka-
nia z Mikołajem w Kozakowicach od-
bywają się systematycznie od 1993 r. 
i na stałe wpisały się w harmonogram 
sołectwa.

KG
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5 porcji zdrowia w SP Goleszów

Właśnie dobiegł końca program 
edukacyjny „5 porcji zdrowia - owoc, 
warzywo sok” realizowany przez go-
leszowską podstawówkę od wrze-
śnia br. Program został przygotowa-
ny przez Krajową Unię Producentów 
Soków - KUPS.

Celem programu było kształtowa-
nie od najmłodszych lat właściwych 
nawyków żywieniowych, polega-
jących na regularnym spożywaniu 
warzyw, owoców i soków. Program 
skierowany był do uczniów klas dru-
gich i trzecich. Pokazywał dzieciom 
korzyści wynikające ze spożywania 
owoców i warzyw. Podczas zajęć dzie-
ci dowiedziały się, że warzywa i owo-
ce są niezbędne w codziennej diecie, 
stanowią naturalne źródło cennych 
witamin i składników mineralnych.

W ramach akcji dzieci poznały 
podstawową wiedzę z zakresu zdro-
wego odżywiania i prawidłowe na-
wyki żywieniowe. Uczniowie klasy 2a 
wykonali „zdrowe” kanapki, a dzieci 
z klasy 3a przygotowały owocowe 
sałatki. Gościem zajęć była Edyta 
Kubica - dietetyk, która jako ekspert 
w tej dziedzinie objaśniła dzieciom 
piramidę zdrowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej. Pani Edyta przekazała 
dzieciom przepisy na domowy kisiel, 
bananową owsiankę i owocowy sok. 

Na zakończenie programu uczniowie 
klasy 2b i 3a wzięli udział w szkol-
nym konkursie plastycznym, wyko-
nując plakaty związane ze zdrowym 
żywieniem. Najciekawsze zostały 
wyróżnione: Sonia Korbus - praca in-
dywidualna, Amelia Laszczak - praca 
indywidualna, Szymon Jaczkowski - 
praca indywidualna oraz Oliwia Gasz-
czyk, Zuzanna Kubica, Lena Sikora, 
Adam Mizia i Dawid Woźnik – praca 
grupowa.

Patronami honorowymi programu 
byli: MEN, Rzecznik Praw Dziecka, 
Ministerstwo Rolnictwa, Kuratorium 
Oświaty, uczelnie wyższe. W klasach 
drugich program przeprowadziły 
Jolanta Goryczka i Mariola Piwo-
warczyk, a w klasie trzeciej Lucyna 
Gołyszny, która była jednocześnie 
koordynatorką programu w szkole.

SP Goleszów

Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 15

ciąg dalszy z poprzedniej PG
26 listopada 2006 r. w wyborach 

do Rady Gminy Goleszów mandat 
otrzymało 15 radnych. To już druga 
kadencja, gdzie rada liczy tyle osób. 
Pierwszą sesję otwarła Gertruda 
Proksa, a przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej Grażyna Poręb-
ska-Jochacy wręczyła radnym za-
świadczenia o wyborze na radnych 
gminy Goleszów, po czym złożyli oni 
ślubowanie. Przewodniczącym rady 
został Jerzy Szalbot, a jego z-cą Hen-
ryk Mróz, który jednak wkrótce zrzekł 
się mandatu. Na sesji 31 stycznia 
2008 r. rada powołała na wakujące 
stanowisko Artura Więcława. Re-
prezentowałem Godziszów, zostając 
przewodniczącym Komisji Finansów 

i Inwestycji do 30 stycznia 2008, kiedy 
to zrezygnowałem z tej funkcji, a na 
moje miejsce powołano Krzysztofa 
Glajcara. Wójtem gminy ponownie 
został Zbigniew Wacławik. 

Na sesji 28 grudnia 2006 podję-
ta została uchwała o przeprowadze-
niu wyborów sołtysów na kadencję 
2007-2011. W czasie najbliższego ze-
brania wiejskiego, 1 marca 2007 r., do 
składu Rady Sołeckiej Godziszowa 
weszli: Krystyna Bujok, która ponow-
nie została sołtysem i Stefania No-
wak, jako jej z-ca.  Ponadto w skła-
dzie RS znaleźli się: Irma Podżorska, 
Sławomir Żmija, Rafał Niemiec i Re-
nata Cieślar. 

Czas szybko biegnie. Nim zdążyli-
śmy się obejrzeć, samorządy stanęły 

przed kolejnymi wyborami. Miały 
one miejsce 21 listopada 2010 r. Do 
Rady Gminy Goleszów ponownie 
wybrano 15 radnych. Przewodni-
czącym rady został Dariusz Orawiec, 
a jego z-cą Krzysztof Kohut. Ponow-
nie reprezentowałem Godziszów, 
zostając członkiem Komisji Rewizyj-
nej, Komisji Edukacji Kultury Sportu 
i Ochrony Zdrowia oraz  przewodni-
czącym Komisji Finansów i Inwestycji.  
27 czerwca 2012 r. Dariusz Orawiec 
złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 
Powierzono mi ją, musiałem więc 
złożyć rezygnację z członkostwa 
w w/w komisjach. 

To tradycja, że w roku następnym 
po wyborach samorządowych do 
rad gmin zarządzone zostają wybory 
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do rad sołeckich. Na kolejną 
kadencję 2011-2015, w wy-
borach przeprowadzonych 
22 marca 2011 r., do Rady 
Sołeckiej Godziszowa wy-
brano: Krystynę Bujok, która 
ponownie został sołtysem 
oraz Sławomira Gaszka, któ-
ry został z-cą przewodniczą-
cej. Ponadto w skład rady 
weszli: Renata Cieślar, Rafał 
Niemiec, Tomasz Sikora i Sła-
womir Żmija. W październiku 
pani sołtys złożyła rezygnację 
z pełnionej funkcji, w związ-
ku z czym zostały przeprowa-
dzone wybory uzupełniające. 
5 października 2011 r. kolej-
nym sołtysem został Grze-
gorz Ząbek, który sprawował 
tę funkcję do końca kadencji. 
Skład rady sołeckiej nie uległ 
zmianie. 

W kolejnych wyborach sa-
morządowych 2014 do Rady Gminy 
Goleszów ponownie wybrano 15 rad-
nych, a wśród nich Sławomira Żmiję 
z Godziszowa, który został członkiem 
Komisji Budżetowej. Przewodniczą-
cym rady został Bogusław Konecki, 
zaś na wójta wybrano Krzysztofa 
Glajcara. 

W czasie zebrania wiejskiego,  
23 marca 2015 r., dokonano wyboru 
składu godziszowskiej rady sołeckiej 
na kadencję 2015-2018. Przewod-
niczącym i sołtysem Godziszowa 
został Łukasz Żebrowski. Pełniłem 
funkcję jego zastępcy. Do rady we-
szli jeszcze: Sławomir Gaszek, Ja-
nusz Jaworek, Małgorzata Kocańda 
i Magdalena Ryś. Sołtys Żebrowski 
po 3 latach zrezygnował z pełnionej 
funkcji. W wyborach uzupełniają-
cych w marcu 2018 r. zastąpiła go 
Beata Jaworek. Skład rady sołeckiej 
nie uległ zmianie. 

W kolejnych wyborach do rady 
gminy, 21 października 2018 r., z Go-
dziszowa ponownie wybrany został 
Sławomir Żmija. Zaprzysiężenie rad-
nych i wójta gminy nastąpiło w czasie 
pierwszej sesji po wyborach, 19 listo-
pada br. Wójtem gminy została Sylwia 
Cieślar, przewodniczącym rady – Karol 
Lipowczan, a jego z-cą Elżbieta Joanna 
Duraj. Sławomir Żmija został członkiem 

Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego. 

W prezentowanym cyklu, który 
umownie nazwałem „Powojenni spo-
łecznicy Godziszowa” starałem się 
przedstawić wszystkie osoby, które re-
prezentowały mieszkańców naszego 
sołectwa w strukturach społeczności 
samorządowej i nie tylko. Wśród licznej 
grupy społeczników należy wspomnieć 
też o sporej grupie mieszkańców, 
w tym nauczycieli, którzy przy okazji 
różnych imprez wspierali lokalny samo-
rząd. Wymienię tych, których nazwiska 
pojawiały się najczęściej przy różnych 
okazjach, ale powrócę jeszcze do soł-
tysów, których należy w sposób szcze-
gólny wyróżnić za ich zaangażowanie 
i poświęcenie na rzecz naszej społecz-
ności. Są to: Krystyna Bujok, Grzegorz 
Ząbek i Łukasz Żebrowski, a obecnie 
Beata Jaworek (oby jak najdłużej!). 

Do wielkiej rodziny społeczników 
zapewne można zaliczyć uczestników 
Dożynek Gminnych w Goleszowie, 
Olimpiad Gmin Partnerskich w Wę-
dryni, Pikników Gminnych oraz kon-
kursów na najpiękniejsze ogrody.  

Sporą grupę stanowili od lat nasi 
nauczyciele, którzy angażowali się 
w organizację i przygotowanie do-
żynek, pikników, dni dziecka i miko-
łajków. Wśród nich należy wymie-

nić: Halinę Wisełkę, Halinę Gabzdyl, 
Stefanię Nowak, Grażynę Podżorską 
(Pasterny), Dorotę Wisełkę, Joannę 
Cieślar i Grzegorza Ząbka. Do grona 
osób zaangażowanych w te imprezy 
należy zaliczyć również Joannę Plintę 
(Lach), Renatę Cieślar, Marię Sobczyk 
oraz Irmę Podżorską. Wreszcie do 
grona społeczników należy zaliczyć 
osoby, które funkcjonowały w LZS 
Godziszów, naszej OSP, czy panie, 
które w roku 2019 będą obchodziły 
swoje 70-lecie KGW. Zapewne lista 
godziszowskich społeczników, któ-
rych wymieniłem w tym cyklu, może 
być wielokrotnie uzupełniana, ale 
najważniejsze, aby ich nigdy nie za-
brakło. Tego życzę obecnemu i przy-
szłym pokoleniom godziszowian. 

Źródła opracowania: 
- uchwały Rady Gminy Goleszów 

z lat 2006-2018;
- dokumenty i notatki sołtysów 

Godziszowa: Eugeniusza Lacha, Kry-
styny Bujok, Grzegorza Ząbka i Łuka-
sza Żebrowskiego; 

- materiały własne.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów wła-
snych autora.

Opracował 
Kazimierz Wisełka

Dzień Dziecka, 2004 rok
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24 listopada w Wiśle Centrum 
odbył się Międzynarodowy Kon-
kurs Skoków Narciarskich „Mikołaj 
z Goleszowa”. W zmaganiach sporto-
wych, które otworzył Przewodniczący 
Rady Gminy Goleszów Karol Lipow-
czan, wzięło udział 116 zawodników. 
Każdy z nich oddał po dwa skoki. 

W konkursie wystartowali człon-
kowie klubów narciarskich z Go-
leszowa, Wisły, Bystrej, Szczyrku, 
Zakopanego, Łodzi, Zagórza oraz 
zza czeskiej granicy - Frenstatu pod 
Radhostem, Kozłowic i Rożnova. Ry-
walizowali oni na trzech skoczniach: 
HS-10, 20 i 40.

Wyniki najlepszych dziewcząt  
i chłopców przedstawiają się nastę-
pująco:

Dziewczęta 2008 i młodsze:
1. Julia Fender Bystra,
2. Milena Hula Szczyrk, 
3. Dorota Kawulok Wisła.
Dziewczęta OPEN I:
1. Wiktoria Przybyła Szczyrk,
2. Sara Tajner Szczyrk,
3. Paulina Czepczor Wisła.
Dziewczęta OPEN II:
1. Paulina Czepczor Wisła,
2. Wiktoria Przybyła Szczyrk,
3. Sara Tajner Szczyrk.
Chłopcy rocznik 2011 i młodsi:
1. Adam Pilch Wisła,
2. Wiktor Sosna Goleszów,
3. Nawrocki Jakub.
Chłopcy rocznik 2009-2010:
1. Kacper Wantulok Wisła,
2. Adam Łupieżowiec Wisła,
3. Maksymilian Twaróg Zakopane.

Chłopcy junior E (rocznik 2007-
2008):

1. Tymoteusz Dyduch Bystra,
2. Tymoteusz Cienciała Wisła,
3. Mikołaj Wantulok Wisła.
Chłopcy junior D (rocznik 2005-

2006):
1. Wiktor Szozda Wisła,
2. Maciej Staszewski Goleszów,
3. Filip Křenek Rožnov pod 

Radhoštěm.
Chłopcy OPEN
1. Wojciech Troszok Wisła,
2. Paweł Szyndlar Zagórz,
3. Jakub Wisełka Wisła.
Na każdego zawodnika i trenera 

czekał posiłek regeneracyjny, nato-
miast widzowie mogli skorzystać ze 
stoiska gastronomicznego przygoto-
wanego i obsługiwanego przez rodzi-
ców zawodników LKS „Olimpii” Gole-
szów, ubranych w mikołajkowe stroje.

Najlepsi skoczkowie otrzymali 
puchary, dyplomy oraz nagrody, któ-
re wręczane były przez wiceprezesa 
Polskiego Związku Narciarskiego Jaro-
sława Koniora, prezesa LKS „Olimpii” 
Goleszów Piotra Waszka i przewod-
niczącego goleszowskiej rady gminy 
Karola Lipowczana.

Zmagania sportowe były możli-
we dzięki dofinansowaniu udzielo-
nemu przez: Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie, Gminę Goleszów, Polski 
i Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski 
oraz wsparciu sponsorów, którymi 
byli: Hurtownia „ARTCHEM” Ustroń, 
Hurtownia MEGA SPORT Bielsko-
-Biała, Centrum Misji i Ewangelizacji 

Dzięgielów (użyczenie termosów), 
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 
Pszczyna, Zakłady Mięsne „Jurgast” 
Wisła, Piekarnia Cukiernia Bethlehem 
Pierściec, „Trumpf Mauxion Chocola-
te” Skoczów, „Tago” Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Cukierniczego Tadeusz 
Gołębiewski Radzymin, Zakład Pro-
dukcyjny „Sobik” Skoczów, Firma 
Handlowa AmiPol Sp. Jawna Polok & 
Polok Cieszyn, Restauracja „Beatris” 
Wisła, Restauracja „Marlin” Bażano-
wice, Firma „Kargo” Goleszów, RKS 
Goleszów, FAMEKS Goleszów, Zakład 
Kominiarski Waszek Spółka Jawna, 
Agencja Dziennikarska 4future Pa-
weł Sikora.

Organizator, LKS „Olimpia” Go-
leszów, dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do przeprowadzenia 
turnieju. Szczegółowe wyniki i foto-
reportaż dostępne są na www.gole-
szow.pl

Tomasz Lenkiewicz

Organizatorzy zawodów
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30 uczestników, w tym 3 kobie-
ty, zacięte mecze w 5 kategoriach. 
W największym skrócie tak można 
opisać tegoroczny Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Wój-
ta Gminy Goleszów, jaki odbył się  
w Dzięgielowie w sobotę, 17 listo-
pada.

Wójt gminy wręczył puchary naj-
lepszym graczom w pięciu katego-
riach.

Organizatorem rozgrywek była 
Gmina Goleszów wspólnie z Ludo-
wym Klubem Sportowym „Lesznian-
ka” z Lesznej Górnej.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom i zapraszamy za rok.

Lista zwycięzców:
Kategoria kobiety:
I miejsce Celina Rucka,
II miejsce Bożena Chmielniak,
III miejsce Małgorzata Rucka.
Kategoria mężczyźni 36-50 lat:
I miejsce Dariusz Kożdoń,
II miejsce Daniel Sikora,
II miejsce Mariusz Kral.

Kategoria mężczyźni 50+:
I miejsce Ryszard Grądkowski,
II miejsce Czesław Ligocki,
III miejsce Stanisław Ślęczka.
Kategoria open I:
I miejsce Dawid Dytko,
II miejsce Marcin Cieślar,

III miejsce Dawid Dziembała.
Kategoria open II:
I miejsce Marcin Cieślar,
II miejsce Jacek Balcar,
III miejsce Mateusz Lorc.

Iwona Franek

9 listopada w Szkole Podstawo-
wej im. Pawła Stalmacha w Baża-
nowicach odbył się finał Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego. Moty-
wem przewodnim konkursu były sło-
wa: „Kiedy myślę: Ojczyzna…”. Dzieci 
z klas 1-3 prezentowały przygotowa-
ne utwory poetyckie, które miały być 
wyrazem tej myśli. Jury zdecydowało 
podzielić uczestników na dwie gru-
py. W jednej znalazły się dzieci z klas 
pierwszych, w kolejnej dzieci z klas 
drugich i trzecich. Komisja konkur-
sowa miała bardzo trudne zadanie. 
Ostatecznie spośród 23 uczestników 
wyłoniono 7 laureatów, których wy-
różniono dyplomami oraz nagroda-
mi rzeczowymi.  Doceniono również 
pozostałych uczestników konkursu 
i każde dziecko nagrodzone zostało 
miłym upominkiem.  

Laureatami konkursu zostali:
- w kategorii klas II miejsce ex 

aequo zajęli: Wiktoria Gajdzica (SP 
Cisownica), Oskar Drózd (SP Dzię-
gielów),

- w kategorii klas II – III: I miejsce 
zajęła: Nadia Piękny (SP Bażanowice), 
II miejsce zajęła: Nina Chwastek (SP 
Cisownica), III miejsce ex aequo za-
jęli: Paweł Krzemień (SP Dzięgielów), 
Paweł Beczała (SP Bażanowice).

Wyróżnienie zdobyła Emilia Szuta 
(SP Goleszów).

Organizatorzy konkursu pragną 
podziękować za ufundowanie na-
gród wskazanym niżej sponsorom: 
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowy Eksport-Import „Kargo” Karol 
Hławiczka, P.H.U. KAMSAR Krystyna 
Gałuszka.

„Kiedy myślę: Ojczyzna…” 

Tenisiści stołowi rywalizowali w Dzięgielowie
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Co słychać w GOK-u?

Torzewski w Goleszowie
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Tegoroczną gwiazdą koncertu jesiennego, który odbył 
się 27 października, był wybitny polski śpiewak operowy 
Marek Torzewski. Hala sportowa Gimnazjum w Goleszo-
wie zgromadziła widownię liczącą prawie 400 osób. Mi-
łośnicy głosu pana Marka zjechali do Goleszowa z bliska  
i z daleka. Artysta ujął publiczność pięknie brzmiącym, cie-
płym głosem, swobodą i naturalnością, a śpiewane przez 
niego włoskie utwory wprowadziły fanów w romantyczny 
nastrój. Koncert  składał się z utworów z trzech ostatnich 
płyt Marka Torzewskiego: „Nic nie dane jest na zawsze”, 
„Magnes Dusz” i „L’amore”. Po dwugodzinnym koncercie 
publiczność miała możliwość osobistego spotkania z arty-
stą i otrzymania autografu.

Dyrektor GOK-u serdecznie dziękuje za pomoc przy 
organizacji koncertu: Aleksandrze Studnik – Dyrektor 
Gimnazjum w Goleszowie, Grażynie Bojdzie – Kwiaciar-
nia Orchidea Goleszów, Stanisławowi Ślęczce, Andrzejowi 
Frankowi, Ryszardowi Cienciale, pracownikom Referatu 

Rynce z Gorola
5 listopada miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej Beaty 

(indi) Tyrny, dziennikarki i fotoreporterki z Cieszyna. „Rynce z Goro-
la”, bo taki właśnie tytuł nosi wystawa, to cykl 30 czarno-białych fo-
tografii artystycznych przedstawiających dłonie organizatorów oraz 
uczestników „Góralskiego Święta”, największej polskiej imprezy na 
Zaolziu. Autorka uwieczniła dłonie kobiece jak i męskie, wypielęgno-
wane, czy spracowane w trakcie wykonywania różnych czynności. 
Wernisażowi towarzyszyło spotkanie z Jarosławem jot- Drużyckim, 
autorem książki „Nie tylko Gorolski – więcej iż Święto”.  Jarosław Dru-
życki, etnograf, publicysta, dziennikarz, podróżnik, w swojej książce 
przedstawił klimat i charakter „Góralskiego Święta”, poczynając od 
przygotowań poprzez obchody, a kończąc na sprzątaniu.          GOK

17 listopada scena goleszow-
skiego GOK-u gościła zespół wokal-
ny MONK, składający się z pięciu 
niesamowitych artystów. Choć nie 
używają instrumentów, słuchacze 
często mówią o nich, że dobrze „gra-
ją”. Swoją twórczość określają jako 
„współczesną jazzowo-popową mu-
zykę a’capella”. Przyjechali z Tarnowa, 
na muzycznej scenie działają od 1995 
roku. Na swoim koncie mają wiele 
artystycznych dokonań, koncertują 
w kraju i za granicą. Goleszowska 
publiczność została oczarowana ich 
muzycznym kunsztem.

GOK

Koncert z okazji 100-lecia niepodległości

Drogowego i Referatu Promocji Urzędu Gminy Goleszów, 
uczniom goleszowskiego gimnazjum, portalowi OX.pl

GOK
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24 listopada odbyło się spo-
tkanie artystów  gminy Goleszów, 
którzy podzielili się z widownią 
swoimi pasjami. Byli wśród nich po-
eci, malarze, podróżnicy, historycy  
z wieloletnim stażem i pokaźnym do-
robkiem. W tym dniu miało miejsce 
również rozdanie nagród w Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Mój dom  
w przyszłości”, do udziału w którym 
zostały zaproszone dzieci wszystkich 
przedszkoli i szkół gminy.

 Na konkurs wpłynęło 150 prac, 
które można oglądać w galerii GOK-u.

Komisja konkursowa w składzie: 
Jan Gluza – artysta-malarz, Krystian 
Grzybek – kierownik Referatu Pro-
mocji Gminy, Szymon Staniszewski – 
instruktor do spraw kultury GOK-u, 
wyłoniła laureatów w kategoriach 
wiekowych:

3 – 4 LATA:
1 miejsce – Judyta Pilchl,
2 miejsce – Milena Hladky,
3 miejsce – Zofia Podżorska,
wyróżnienia - Marta Bak, Julia 

Czarnecka.
5 – 6 LAT:
1 miejsce – Piotr Chmura,

Dzień artysty gminy Goleszów

2 miejsce – Alicja Szarzec,
3 miejsce – Karina Cziommer,
wyróżnienie – Hanna Poloczek.
7 - 9 LAT:
1 miejsce – Jerzy Szarzec,
2 miejsce – Kinga Bujok,
3 miejsce – Tymoteusz Galej,
3 miejsce – Kamila Barłóg,
wyróżnienie - Emilia Szuta.
10 – 12 LAT:
nagród nie przyznano:

13 – 15 LAT:
wyróżnienie – Aleksander Kurdun.

Gratulujemy wszystkim młodym 
artystom i życzymy dalszych sukce-
sów twórczych, a sponsorom, któ-
rymi byli: Galeryjka Goleszowska, 
Gmina Goleszów dziękujemy za ufun-
dowanie nagród.

GOK

6 grudnia do Goleszowa zawitał święty 
Mikołaj. W oczekiwaniu na tego wyjątkowego 
gościa Teatr Ognia „Inferis” przeprowadził dla 
wszystkich zgromadzonych dzieci warsztaty 
mikołajkowe. Animatorzy malowali wszystkim 
chętnym buźki, prowadzili zabawy ruchowe przy 
muzyce, a także instruowali jak zrobić własno-
ręcznie „poi”. Ostatnim, wyczekiwanym przez 
dzieci punktem imprezy było wręczenie pre-
zentów przez świętego Mikołaja, który zawitał 
do nas punktualnie o godz. 18.00, przywożąc 
górę prezentów. 

Wraz z Mikołajem dziękujemy sponsorom. 
Byli to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Goleszowie, Rejonowy Kombinat Spółdziel-
czy w Goleszowie, PHU „DONEX” Donocik Spół-
ka jawna, „ELTREX” Sp. z o.o., Sp.k., Piekarnia  
i Cukiernia „Bethlehem”, Trumpf Mauxion Cho-
colates Skoczów, FH Marek Kępka. Serdecznie 
dziękujemy również Teatrowi Ognia „Inferis”  
za zorganizowanie warsztatów dla dzieci!

GOK

Spotkanie z Mikołajem i warsztaty z teatrem ognia
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Przedszkolaki w odświętnych strojach

14 listopada byliśmy uczestni-
kami doniosłej uroczystości, która 
odbyła się w Publicznym Przed-
szkolu w Goleszowie. Przedszkolaki  
w obecności rodziców i dyrektor GOK-u  
przedstawiły spektakl słowno-mu-
zyczno-taneczny o charakterze 
patriotycznym. Spektakl ten był 
uczczeniem 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Przed-
szkolaki w odświętnych ubraniach,  
z różnymi emblematami nawiązują-
cymi do ojczystych barw, zaprezento-
wały wiersze, piosenki i tańce.

Uroczystość rozpoczęła się kroka-
mi poloneza w wykonaniu wszystkich 
starszaków.

Aby podkreślić powagę i donio-
słość tego święta, wszyscy wysłucha-
li w skupieniu krótkiego słuchowiska 
pt. „Rozmowa ze starszym bratem”, 
które miało na celu przybliżyć zarys 
historycznych wydarzeń i wprowa-
dzić do wspólnego przeżywania 
spektaklu.

Młodsze dzieci, oprócz wierszy-
ków, pokazały samodzielnie wykona-
ne rekwizyty w barwach biało-czer-
wonych, które były uzupełnieniem 
pięknej scenografii.

W tym dniu starszaki pokazały 
swoją dojrzałość i artystyczny kunszt. 
Pięknie zaśpiewały z podziałem na 
role piosenkę pt. „Jesteśmy Polką  

i Polakiem”. Wyrecytowały wiersze 
o treści patriotycznej. Najbardziej 
jednak wszyscy obecni wzruszyli się, 
gdy dzieci z grup starszych wykonały 
tańce. Część dzieci zaprezentowała 
taniec do muzyki klasycznej z wyko-
rzystaniem obręczy z biało-czerwony-
mi wstążkami, a reszta wystąpiła do 
muzyki F. Chopina „Wiosenny walc”, 
prezentując przepiękny układ tanecz-
ny z biało-czerwonymi szarfami.

Na zakończenie części artystycznej 
- przy podniesionej przez dzieci fladze 
- wszyscy zebrani odśpiewali hymn 

Polski. Następnie dzieci starsze za-
prosiły swoich bliskich do wspólnego 
wykonania kotylionów narodowych.

Po zakończonej uroczystości ze-
brani goście wychodzili, ocierając 
ukradkiem łzy wzruszenia. Poczu-
liśmy wielką dumę z naszych milu-
sińskich, którzy tak pięknie i godnie 
pokazali swoją miłość i przywiązanie 
do Polski – naszej Ojczyzny.

Urszula Juroszek
Weronika Mędrala
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przybył do naszej szkoły Mikołaj 
i dwie piękne diablice:) 

A ile z tego radości było i krzy-
ku, bo diablice pokazały swoje 
różki! 

Klasy 2 i 3 odwiedziła Lucyna 
Adamczyk – artysta cukiernik – 
która poprowadziła warsztaty 
zdobienia piernika. Wiele się  
w tym dniu działo! Każde dziecko, 
i to małe, i to duże, dostało słod-
ki smakołyk, który ufundowała 
nam rada rodziców i firma Diehl 
Metering Sp. z o.o. z Bażanowic 
za co serdecznie dziękujemy.  
Święty Mikołaju, wróć do nas za 
rok!                           SP Cisownica

Mikołajki w Cisownicy
fo

t.
 S

P 
Ci

so
w

ni
ca



Panorama Goleszowska – listopad-grudzień 2018 19

Zmagania szachistów

Sporo dobrych wyników uzyskali 
zawodnicy Stowarzyszenia Szacho-
wego „Olimpia” Goleszów w koń-
czącym się roku. Wśród sukcesów 
wspomnieć należy zwycięstwo Ja-
nusza Raszki w Mistrzostwach Polski 
seniorów i pierwsze miejsce Karoli-
ny Myrmus w Festiwalu Szachowym 
„Perła Bałtyku”.

Jesienią możemy mówić o kumu-
lacji:

- w Mistrzostwach Śląska w Sza-
chach Szybkich rozgrywanych w Ła-
ziskach Górnych (6-7 października) 
Mistrzem Śląska został Michał Niesyt, 
a Maja Nieckarz wywalczyła srebrny 
medal;

- w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Juniorów przeprowadzonych 
w Węgierskiej Górce (12-19 paździer-
nika), które były półfinałami przyszło-
rocznych lutowych Mistrzostw Polski 
awans wywalczyli: Bartosz Goszyk - 
2 miejsce w grupie do 13 lat, Maja 
Nieckarz - 2 miejsce w grupie do 
11 lat, Mateusz Macura 3, a Michał 
Niesyt 6 miejsce w grupie do 9 lat. 
Co ważne, byli to jedyni zawodnicy  
z naszego powiatu, którzy na tym tur-
nieju wywalczyli prawo startu w Mi-
strzostwach Polski. Ich trenerem jest 
międzynarodowy, szachowy mistrz 
Maciej Mroziak;

- w największym tegorocznym 
turnieju, w Mistrzostwach Polski 
Szkół i Przedszkoli, który odbył się 
w katowickim Spodku udział wzięło 

prawie 1300 uczestników. Aż dwa 
srebrne medale zdobyli nasi zawod-
nicy, rodzeństwo - Karolina i Mate-
usz Myrmus, każde w swojej grupie 
wiekowej.

Zważywszy, że działamy dopie-
ro od trzech lat, takie wyniki należy 
ocenić jako spory sukces zawodników, 
trenerów, rodziców, ale także Urzędu 
Gminy Goleszów i Akademii Szacho-
wej „Mokate”, której jednym z celów 
jest wyrównywanie szans – mówi 
prezes goleszowskich szachistów, 
Karol Linert.

W tym roku nasi zawodnicy 
zaliczyli już prawie 600 startów.  
11 listopada grali na „własnym po-
dwórku” w czwartym już turnieju  
z cyklu „Olimpia i Przyjaciele”. Ce-
lem tego cyklu jest uaktywnienie 

mieszkańców Goleszowa, zawodni-
ków klubu i niezrzeszonych. Turnieje  
z tego cyklu w założeniu są turniejami 
kameralnymi. Zagrało 47 szachistek  
i szachistów. Najmłodszego i naj-
starszego uczestnika dzieliło aż  
79 lat! Nie byliśmy „gościnni” dla go-
ści: nasi zawodnicy wygrali wszystkie 
klasyfikacje, zajmując nie tylko pierw-
sze, ale i kolejne miejsca na podium. 
Nagrody wręczał wójt Krzysztof Glaj-
car. Z kronikarskiego obowiązku po-
dam medalistów: open - M. Mroziak, 
M. Myrmus, M. Heczko; do 10 lat -  
K. Myrmus, M. Chruszcz, K. Niemczyk; 
do 7 lat – A. Lewicki, B. Niemczyk,  
W. Niemczyk – dodaje Linert.

Fotoreportaż znajduje się na 
www.goleszow.pl

TL

Podwójny medalista Mistrzostw Polski z Dzięgielowa

W dniach 22-25 listopada odbyły się Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Młodzików w Badmintonie. Miło nam poinformo-
wać, że mieszkaniec naszej gminy – Michał Szczypka został po-
dwójnym medalistą tych zawodów. W mikście z Julią Piwowar 
oraz w grze pojedynczej mieszkaniec Dzięgielowa wywalczył dwa 
brązowe medale.

To już kolejny duży sukces młodego badmintonisty, który 
w tym roku stawał na podium kilku ogólnopolskich turniejów. 
Po osiągnięciu tego wyniku 13-letni zawodnik, reprezentujący 
Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET z Mazańco-
wic, rywalizował na międzynarodowych zawodach w Słowenii.  
W ćwierćfinale uległ późniejszemu zwycięzcy, koledze z Czeskie-
go Cieszyna, 13:21, 22:20 i 22:24.

Gratulujemy zdobytych medali i życzymy kolejnych sukcesów.
Tomasz Lenkiewicz
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Co? Gdzie? Kiedy?

wysmienita zabawa do rana
lampka szampana
pokaz fajerwerków

butelka wina lub wódki 0,5 l na pare

wyborne menu sylwestrowe

plebiscyt
na najlepsze tematyczne przebranie

w cenie biletu:

impreze poprowadzi Dj Pilus

atrakcja wieczoru:

recital imponujacej
mlodej wokalistki

BILETY: przedsprzedaz 250 zl/osoba
w dniu imprezy 270 zl/osoba

liczba miejsc ograniczona

Etno Chata TOPOLEJ
ul.Wiejska 22 a
43-440 Goleszów

tel. 665 668 228
info@topolej.pl
www.topolej.pl

ZAPRASZAMY!

SYLWESTER lata 20 - te

31 grudnia 2018

godz. 19:00
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

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

6.01.2019 Koncert Noworoczny
19.01.2019 Koncert z okazji dnia Babci i Dziadka
06.02.2019 Spotkanie Ludzi z Pasją
09.02.2019 Koncert Walentynkowy – Mirosław Jędrowski z zespołem
18.02-22.02.2019 Ferie zimowe z GOKiem

Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej z Goleszowa zaprasza na wy-
darzenia do Etno Chaty TOPOLEJ, ul. Wiejska 22A, Goleszów, www.topolej.pl

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS z Goleszowa zaprasza na koncerty  
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej ARTIS, pod batutą Jeana Claude’a 
Hauptmanna
05.01.2019, 
godz. 18.00

Koncert Noworoczny „W rytmie tanga” - Teatr im. A. Mickiewicza w 
Cieszynie

19.01.2019,
godz. 17.00

Koncert Noworoczny „W rytmie tanga” - Miejski Dom Kultury w Łaziskach 
Górnych

Szczegóły: tel. 601 579 649 (informacja o koncertach), tel. 605 119 799 (sprzedaż biletów).

27.12-2.01.2019 Warsztaty jogi, prowadzi: Adam Bielewicz
31.12.2018 Sylwester w stylu lat 20.

27.12.2018 r., 8.00-16.00
28.12.2018 r., 8.00-16.00

31.12.2018 r., 8.00-16.00

GODZINY PRACY GOK-U

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, ro-
dzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy Rada Sołecka Cisownicy.

Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku mieszkańcom  
Kisielowa życzy Rada Sołecka.

24 grudnia (Wigilia) Urząd Gminy w Goleszowie, GOPS, biblioteka  
i GOK będą nieczynne.

Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło Wam na cały 2019 rok.
Tego życzy dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska wraz z pracownikami

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W WIGILIĘ URZĘDY BĘDĄ NIECZYNNE
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Tytuł artykułuNiepodległa w Dzięgielowie 
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10 listopada odbyło się uroczyste 
świętowanie 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez nasze państwo 
„Niepodległa w Dzięgielowie”. Orga-
nizatorem wydarzenia było Stowarzy-
szenie Miłośników Dzięgielowa przy 
współpracy z właścicielami dzięgie-
lowskiego zamku, Szkołą Podstawo-
wą w Dzięgielowie, Urzędem Gminy 
w Goleszowie oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich. Wśród gości znaleźli się m. 
in. wójt Krzysztof Glajcar, wójt elekt 
i jednocześnie Wiceprzewodniczą-
ca Sejmiku Województwa Śląskiego 
Sylwia Cieślar, radna województwa 
śląskiego Danuta Kożusznik, prezes 
Banku Spółdzielczego w Cieszynie 
Alina Rakowska oraz przedstawiciele 
miejscowych organizacji i firm. Pomy-
słodawcą i inicjatorem wydarzenia 
był Jerzy Franek.

Po odśpiewaniu „Mazurka Dą-
browskiego”, „Boże, coś Polskę”, 
„Roty” i „Ojcowskiego domu” (przy 
akompaniamencie Weroniki Glajc), 
prawie 80 osób wysłuchało wykładu 
Wojciecha Święsa, który przedstawił 
historię Śląska Cieszyńskiego z prze-
łomu XIX i XX wieku na tle wydarzeń 
związanych z tworzeniem się państwa 
polskiego, odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości, z uwzględnieniem 
zasług Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego. Następnie uczestnicy 
zwiedzili miejsce spotkania - dzięgie-
lowski zamek oraz obejrzeli wystawę 
obrazów Jana Gluzy (miejscowego 

artysty) i prac powstałych w ramach 
projektu „Dzięgielów pędzlem malo-
wany”.

Po tej części, tym razem przy 
akompaniamencie Witolda Pień-
kowskiego, odśpiewano pieśni żoł-
nierskie. Następnie Witold Pieńkow-
ski opowiedział o książce, której jest 
współautorem: „Podchorąży Stani-
sław Gajdzica w służbie Niepodległej 
w świetle historii 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Cieszyna”, wydanej 
dzięki wsparciu cieszyńskiego sta-
rostwa oraz sponsorów. Spotkanie 
zakończyło się wykonaniem regio-
nalnych utworów muzycznych oraz 
związanych z historią naszego kraju.

Organizatorzy pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim, którzy  

w jakikolwiek sposób włączyli się 
w organizację tego niecodziennego 
przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kiero-
wane są do:

- nauczycieli i pracowników dzię-
gielowskiej szkoły (wystrój zamku, 
obsługa i posiłek),

- członkiń KGW (posiłek, ciasta),
- Urzędu Gminy w Goleszowie – 

wójta Krzysztofa Glajcara (wsparcie 
finansowe),

- wójta elekta Sylwii Cieślar 
(wsparcie finansowe),

- muzyków, którzy zadbali o aran-
żację muzyczną,

- prelegentom za ciekawe wystą-
pienia.

Tomasz Lenkiewicz

Na ul. Miodowej w Lesznej Górnej trwają pra-
ce związane z budową mostu. Stary (nienadający 
się do użytkowania) został rozebrany. Zrobiono już 
przyczółki i płytę główną. 

Wykonawcą zadania jest firma ze Skoczowa, wyło-
niona w drodze postępowania przetargowego. Koszt 
robót budowlanych wynosi ponad 340 tys. zł.

Przypomnijmy, że w trakcie robót ziemnych zna-
leziono granat ręczny z czasów II wojny światowej. 
Saperzy odwieźli znalezisko na poligon i tam zde-
tonowali.

Przed budowlańcami jeszcze m. in. izolowanie mo-
stu, układanie asfaltu, montaż barierek i przywracanie 
terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego.

Tomasz Lenkiewicz

Powstaje most w Lesznej Górnej

Betonowanie płyty głównej
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Anna Czudek laureatką Srebrnej Cieszynianki

W niedzielę, 11 listopada 2018 r., 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie po raz 21 odbyła się 
uroczysta sesja Rad Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej, w trakcie której 
tradycyjnie uhonorowano Laurami 
Ziemi Cieszyńskiej osoby szczegól-
nie zasłużone dla gmin i regionu 
Śląska Cieszyńskiego. W tym roku 
wyróżnionych zostało 15 laureatów. 
Wydarzenie zostało przygotowane 
przez Stowarzyszenie Samorządowe 
Ziemi Cieszyńskiej.

W corocznie odbywającej się po-
łączonej sesji w teatrze uczestniczą 
przedstawiciele władz państwowych, 
jednostek samorządów z regionu, lau-
reaci z poprzednich lat oraz inni sza-
nowani goście. Uroczyste wręczenie 
cieszynianek ma długą tradycję i jest 
dobrze znane na terenie Śląska Cie-
szyńskiego. Spotkania organizowane 
w dniu niepodległości dają możliwość 
podziękowania zasłużonym mieszkań-
com, a każda z gmin wskazuje osobę, 
która odznaczyła się szczególnymi za-
sługami w swoim regionie. Tegoroczną 
laureatką srebrnej cieszynianki zosta-
ła mieszkanka gminy Goleszów, Anna 
Czudek z Kozakowic.

Uroczysta sesja rozpoczęła się  
o godz. 17.00. Przybyłych gości przy-
witała prowadząca wydarzenie Julia 
Raszka. Następnie zebrani wysłucha-
li przemówienia Starosty Powiatu 
Cieszyńskiego, pełniącego również 
funkcję prezesa Stowarzyszenia Sa-
morządowego Ziemi Cieszyńskiej, 
który podkreślił, jak ważne jest od-
powiednie uczczenie odzyskania 
niepodległości jak i ludzi, którzy 
działają dla dobra całej społeczności.  
– To również szczególny dzień dla nas 
wszystkich na Śląsku Cieszyńskim, bo 
my już od 21 lat tak kończymy ten 
dzień 11 listopada. Spotykamy się  
w tym pięknym miejscu, by uhonoro-
wać ludzi, którzy oddają swoje zdol-
ności, umiejętności, a przede wszyst-
kim swój prywatny czas, a może  
i nawet zdrowie, by służyć ludziom 
tutaj, by budować tę małą ojczyznę. 
Dzisiaj wszyscy się im pokłonimy  
i wręczymy laury srebrnej i złotej cie-
szynianki - powiedział starosta.

Warto zaznaczyć, że przygotowa-
ny program charakteryzował się dużą 

różnorodnością. Część artystyczną 
spotkania rozpoczęto wspólnym od-
śpiewaniem hymnu Polski. Następnie 
na scenie wstąpił Chór Uniwersytetu 
Śląskiego „Harmonia” pod kierownic-
twem Izabelli Zieleckiej-Panek, który 
swój występ zainicjował wykonaniem 
pieśni „Gaude Mater Polonia”. Pokaz 
umiejętności tanecznych dało Studio 
Tańca „Relevé” pod kierownictwem 
Aleksandry Jurczak.  Młode tancerki 
swą gibkością, lekkością i poczuciem 
rytmu zaczarowały wszystkich zebra-
nych. Niezwykłe wrażenia estetyczne 
zapewniła również Miejska Orkiestra 
„Cieszynianka” pod kierownictwem 
Franciszka Widnica, dzięki której 
można było posłuchać m.in. kompila-
cji znanych utworów filmowych. Nie-
codzienny pokaz dał również Zespół 
Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Kle-
zmer” pod kierownictwem Doroty He-
rok. Dzięki występującym można było 
poczuć pełną emocji, ale i nieco ta-
jemniczą atmosferę towarzyszącą tej 
kulturze. Nie zabrakło również lokal-
nych akcentów, które zapewnił Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej pod kierownic-
twem Karoliny Małysz-Tulec. Dźwięki 
skrzypiec, kontrabasów, góralskiego 
śpiewu oraz pełny życia taniec są bli-
skie sercu każdej osoby związanej ze 
Śląskiem Cieszyńskim.

Po krótkiej przerwie, przystą-
piono do przekazania laurów Ziemi 
Cieszyńskiej. Srebrny Laur Śląska Cie-
szyńskiego dla reprezentantki gminy 
Goleszów – Anny Czudek – wręczył 
wspólnie wójt Krzysztof Glajcar  
z przewodniczącym rady Bogusła-
wem Koneckim. Nagroda stanowi 
wyraz uznania m.in. za wieloletnią 
działalność w Kole Gospodyń Wiej-
skich, promocję gminy na konkursach 
kulinarnych czy też pełnienie funkcji 
Radnej Gminy Goleszów w czasie 
dwóch kadencji.

– Za poświęcenie swojego czasu 
na działania nastawione rozwój na-
szej gminy, za całokształt osiągnieć 
w sferze społecznej i zaangażowanie 
- podziękował laureatce wójt Krzysz-
tof Glajcar.

Uhonorowana mieszkanka Ko-
zakowic jest kucharzem z zawodu  
i z pasją realizuje się w tej roli. Jest 

propagatorką kuchni regionalnej, któ-
rą aktywnie promuje poprzez udział 
w licznych konkursach czy organizacje 
świątecznych kiermaszów. Od 55 lat 
działa aktywnie w KGW, a od ponad 
15 lat sprawuje funkcję przewodni-
czącej koła. Przez 12 lat prowadziła 
również Klub Rolnika. Doświadczona 
organizatorka wydarzeń skierowa-
nych do dzieci i osób starszych. Była 
również pomysłodawczynią projek-
tów unijnych realizowanych przez 
KGW i OSP w Kozakowicach.

Laureatce składamy serdeczne 
gratulacje, życząc wielu sił w dalszej 
działalności, satysfakcji z realizowa-
nych przedsięwzięć oraz dziękując za 
dotychczasowe poświęcenie i podję-
te inicjatywy.

Pozostałymi laureatami Srebrnej 
Cieszynianki w tegorocznej edycji zo-
stali: Brenna – ks. Krzysztof Pacyga, 
Chybie – Franciszek Stokłosa, Cieszyn 
–  Jolanta Dygoś, Dębowiec – Elżbieta 
Chlebiej, Hażlach – Sylwia Grzebień, 
Istebna – Jan Bojko, Jaworze – Leopold 
Kłoda, Skoczów – Franciszek Pomper, 
Strumień – Maria Sladek, Ustroń – Zbi-
gniew Niemiec, Wisła – Danuta Kozy-
ra, Zebrzydowice – Halina i Robert 
Rybkowie, powiat cieszyński – Janusz 
Rokicki. Laureatką Honorowej Złotej 
Cieszynianki została Halina Szotek - hi-
storyk, muzealnik ze Skoczowa.

Zapraszamy również do obejrze-
nie fotorelacji z wydarzenia na www.
goleszow.pl.
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Tytuł artykułu40-lecie chóru „Cantus”

3 listopada w Goleszowie odbył 
się koncert jubileuszowy Chóru Mę-
skiego „Cantus” Parafii Ewangelicko 
– Augsburskiej w Goleszowie, który 
w tym roku obchodzi 40-lecie swo-
jego istnienia.

W wydarzeniu, które miało miej-
sce w kościele ewangelickim, wystąpił 
jubilat oraz chóry męskie działające 
przy parafiach ewangelicko-augsbur-
skich w Cieszynie i Skoczowie. Całość 
prowadził ks. bp Adrian Korczago.

W uroczystościach wzięli udział 
mieszkańcy naszej gminy, powiatu, ale 
również zaproszeni goście, wśród któ-
rych byli m.in. duchowni, ustępujący 
wójt Krzysztof Glajcar, przewodniczą-
cy rady gminy Bogusław Konecki oraz 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Sylwia Cieślar, któ-
ra w drugiej połowie listopada objęła 
stanowisko wójta naszej gminy.

Jubileusz to również czas wrę-
czania wyróżnień. Wójt elekt Sylwia 
Cieślar wręczyła srebrne odznaki za-
służonych dla województwa śląskie-
go członkom chóru: Józefowi Habar-
cie, Henrykowi Odiasowi, Józefowi 
Chmielowi, Janowi Stecowi, Janowi 
Zagórze oraz, pośmiertnie, Janowi 
Pieszce (odebrała żona Zuzanna). 
Dyrygentka Anna Stanieczek, która 
prowadzi chór od początku jego ist-
nienia, otrzymała złotą odznakę.

W imieniu wszystkich chórzystów 
podziękowania za lata pracy oraz 

za przygotowanie jubileuszu złożył  
Henryk Odias.

Chór powstał pod koniec 1978 roku. 
Początkowo liczył 16 członków. Ilość ta w 
latach 90. ubiegłego stulecia dochodziła 
do 40 śpiewaków. W roku jubileuszo-
wym liczy 22 chórzystów. Dyrygentem 
jest Anna Stanieczek wspierana przez 
Jean-Claude’a Hauptmanna. Prezesami 
chóru byli: Erwin Śliż, Jan Gibiec, Henryk 
Odias i obecnie Józef Habarta.

W ciągu 40 lat chór odbył 1912 
prób. Wystąpił 1472 razy: 576 w pa-
rafii, 436 poza parafią, 132 za granicą, 
107 na ślubach i 221 na pogrzebach.

Z okazji jubileuszu przygotowana 
została wystawa, którą można było 
zobaczyć w parafii ewangelicko-au-
gsburskiej.

Wszystkim członkom chóru składa-
my gratulacje i życzymy dużo zdrowia.

TL

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom fizycznym, jak również 
firmom, które wsparły nas w poczy-
naniach organizacyjnych jubileuszu 
40-lecia działalności zespołu. 

Zarząd chóru „Cantus”

27 października 1918 r. dla miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego jest 
datą szczególną, gdyż właśnie wtedy 
podczas wiecu na rynku w Cieszynie 
zgromadziło się ponad 40 000 miesz-
kańców i opowiedziało się za przyna-
leżnością do Polski. 100 lat później,w 
Puńcowie odbyły się ekumeniczne 
obchody rocznicy odrodzenia się su-
werennej Rzeczypospolitej Polskiej.

Sobotnie wydarzenia rozpoczęły 
się o godzinie 10.00 nabożeństwem 
w lokalnym zabytkowym kościele Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwa-
niem św. Jerzego. Modlitwa była pro-
wadzona wspólnie przez kapłanów 
katolickich i ewangelickich. Wśród 

duchownych  znaleźli się m.in. ks. 
bp Piotr Greger (biskup pomocniczy 
bielsko-żywiecki), ks. bp dr Adrian 
Korczago (biskup diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w RP), ks. dr Ronald Manowski-Słom-
ko (ksiądz diecezji ostrawsko-opaw-
skiej w Republice Czeskiej), ks. To-
masz Wigłasz (ksiądz kapelan parafii 
ewangelickiej), ks. Marek Londzin 
(radca duchowny Rady Synodalnej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP), ks. Adam Drożdż (ksiądz pro-
boszcz parafii w Goleszowie), ks. Je-
rzy Matoga (były ksiądz proboszcz pa-
rafii w Puńcowie), ks. Dariusz Kowala 
(ksiądz proboszcz parafii w Puńcowie) 

oraz ks. Robert Kacprowski (ksiądz ka-
pelan biskupa pomocniczego Diecezji 
bielsko-żywieckiej).

Jak zaznaczył bp Adrian Kor-
czago, w trakcie kazania: – Fakt, że 
przed stoma laty ewangelikom i ka-
tolikom udało się wspólnie zjedno-
czyć w dziele walki o niepodległość,  
a później wspólnie zapisywać kolejne 
karty wolnej ojczyzny, niewątpliwie 
był Bożą sprawą. Nie była to kwestia 
jednorazowego zrywu, by się zjedno-
czyć, osiągnąć swoje i za moment już 
podzielić.

W modlitwie uczestniczyli rów-
nież reprezentanci władz lokalnych: 
ustępujący wójt Krzysztof Glajcar, 

Gminne obchody odzyskania niepodległości
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Tytuł artykułuGminne obchody odzyskania niepodległości

przewodniczący rady gminy Bogu-
sław Konecki oraz wójt elekt i jed-
nocześnie  Wiceprzewodnicząca Sej-
miku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar.  
W trakcie trwania uroczystości zło-
żono hołd poległym za ojczyznę, 
upamiętnionym na zabytkowej ta-
blicy znajdującej się w puńcowskiej 
świątyni. Całości towarzyszył piękny 
śpiew chórów ewangelickiego i kato-
lickiego.

Po zakończeniu nabożeństwa ze-
brani przeszli do budynku pobliskiej 
remizy OSP Puńców, gdzie można 
było obejrzeć niezwykły występ arty-
styczny pt. „Tu nasze miejsce, to nasz 
kraj” oraz posłuchać wykładu Woj-
ciecha Święsa, pracownika Książnicy 
Cieszyńskiej, na temat odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Gości na samym początku powita-
ła wyśpiewana „Modlitwa o pokój”, 
którą wykonał chór prowadzony 
przez Alinę Kubaszczyk oraz Doro-
tę Gaś. Oprawę muzyczną stworzyli 
uczniowie uczęszczający do szkół 
podstawowych w Goleszowie, Dzię-
gielowie, Bażanowicach oraz gimna-
zjum w Goleszowie. Na instrumen-
tach grali również wychowankowie ze  
Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. 
Młodzi artyści później jeszcze wiele 
razy w trakcie przedstawienia wy-
konywali  wspaniale kolejne utwory 
wzruszające publikę.

Przed rozpoczęciem spektaklu 
genezę uroczystości przybliżył wójt 
Krzysztof Glajcar: 

- Właśnie 27 października 1918 
roku, na rynku w Cieszynie odbył się 
wiec, w trakcie którego umieszony 
był transparent „Nie ma Polski bez 
Puńcowa” i w nawiązaniu do tej hi-
storii padł pomysł, by właśnie tutaj 
świętować odzyskanie niepodległości  
w zakresie gminnym. Młodzież przy-
gotowała program artystyczny z nut-
ką historii i refleksji. Dziękuję księżom 
biskupom za piękne słowa wprowa-
dzenia wygłoszone w trakcie kazań, 
za to że mogliśmy w swoich sercach 
i myślach zweryfikować to, co teraz 
przeżywamy[…].

W przedstawieniu wzięli udział 
adepci aktorstwa ze szkół podstawo-
wych w Goleszowie i Dzięgielowie, 
uczniowie i absolwenci gimnazjum w 

Goleszowie oraz starszaki z oddziału 
przedszkolnego w Puńcowie pod opie-
ką Joanny Czyż-Zahradnik  i Małgo-
rzaty Mróz-Sobel. Piękna scenografia 
przenosiła widzów we wnętrze izby 
puńcowskiego domu, ozdobionej „ży-
wymi obrazami”. Poszczególne sceny 
były przeplatane występami muzycz-
nymi o charakterystyce niepodległo-
ściowej. Artystyczną część kończyła 
wzruszająca aranżacja utworu „Taki 
kraj”, napisana przez Jana Pietrzaka. 
Na zebranych występ zrobił ogromne 
wrażenie. Doceniona została warstwa 
artystyczna, jak i historyczne wątki 
stanowiące jednocześnie element 
wiążący całej historii.

Uczestnicy mieli później okazję 
wysłuchać wykładu Wojciecha Świę-
sa, który w trakcie przygotowanej 
prezentacji opowiedział o całym 
procesie, wydarzeniach i osobach, 
które przyczyniły się do odzyskania 
niepodległości.

Program uroczystości szczególnie 
podkreślał rolę mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego w walce o wolność. 
Obchody w Puńcowie miały niezwy-
kły charakter, zwracały uwagę nie 
tylko na wielkie starania i oddanie, 
które towarzyszyły walce o odzyska-
nie niepodległości, ale przede wszyst-
kim wzbudzały wewnętrzne poczucie 
wspólnoty i dumy z bycia Polakiem. 

Serdeczne podziękowania za za-
angażowanie i pomoc w organizacji 
gminny obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości składamy wszyst-

kim zaangażowanym, a w szczegól-
ności:

- dyrektorom, nauczycielom oraz 
uczniom szkół podstawowych w Ba-
żanowicach, Dzięgielowie, Goleszo-
wie oraz Gimnazjum w Goleszowie 
za przygotowanie wspaniałego przed-
stawienia,

- Urszuli Łamacz, Agacie Guznar, 
Annie Kohut oraz Jolancie Pustówce 
za przygotowanie scenografii,

- Aleksandrze Stokłosie-Wapienik 
oraz Weronice Glajc za przygotowa-
nie scenariusza i reżyserię,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Goleszowie, Konradowi Sowie, ks. 
Jarosławowi Krutakowi za wypożycze-
nie strojów do spektaklu,

- Piotrowi Cieślarowi za wykona-
nie ram obrazów wykorzystanych  
w inscenizacji,

- państwu Fredrychowskim za 
udostępnienie kwiatów,

- Andrzejowi Lacelowi za wypoży-
czenie rekwizytów wykorzystanych 
do dekoracji,

- strażakom OSP Puńców za udo-
stępnienie i przygotowanie sali.

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z wydarzenia znajdującej się na 
www.goleszow.pl

KG

Występ artystyczny pt. „Tu nasze 
miejsce, to nasz kraj” powtórzono  
7 listopada w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Goleszowie.
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Tytuł artykułu100 lat Niepodległej na sportowo

W nocy z 26 na 27 październi-
ka uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Cisownicy oraz zawodnicy UKS 
Cisownica postanowili na sportowo 
uczcić 100 rocznicę odzyskania nie-
podległości.

O godzinie 20.00 w szkole stawiło 
się ponad 50 uczniów, którzy zostali 
podzieleni na dwie grupy. Pierwsza 
z nich miała za zadanie przepłynąć 
wspólnie 100 km na szkolnym base-
nie, zaś druga - przebiec na sali gim-
nastycznej 200 km.

Pływacy zostali podzieleni na  
6 sztafet, które płynęły jednocześnie 
na 3 torach. Łącznie zawodnicy mieli 
do pokonania 7 tysięcy długości ba-
senu szkolnego. Biegacze zostali po-
dzieleni na 2 sztafety, z których każda 
musiała przebiec 100 km. Żeby osią-
gnąć ten wynik, czyli razem przebiec 
200 km, musieli pokonać 6 tysięcy 
okrążeń sali sportowej. 

Za właściwy przebieg zadania od-
powiadali nauczyciele wychowania 
fizycznego.

Dzieci miały do dyspozycji przez 
cały czas trwania próby bufet energe-
tyczny: soki, wodę mineralną, owoce 
i słodycze. Serdecznie dziękujemy fir-
mie Trumpf Mauxion Chocolates ze 
Skoczowa za wparcie naszej imprezy 
i podarowanie dużej ilości słodkości 
dla naszych uczestników.

Biegacze jako pierwsi ukończyli 
swoją próbę. Całość zadania zajęła im 

niespełna 4 godziny. Pływacy spę-
dzili w basenie 5 godzin 15 minut.  
To nie był koniec atrakcji dla naszych 
uczniów. Po zakończeniu zadania, 
czyli ok. godziny 2.00 nasi młodzi 
sportowcy mogli spędzić noc w 
szkole. Nauczyciele zorganizowali 
uczniom dyskotekę i noc filmową do 
białego rana. Mimo zmęczenia dzieci 
bawiły się wyśmienicie i nikomu nie 
zabrakło energii.

Dziękuję osobom, które pomogły 
w realizacji tego przedsięwzięcia, 

a byli to: Paweł Linnert, Robert Za-
jąc, Aleksandra Chmiel, Agnieszka 
Choińska, Klaudia Brańka. Wielkie 
słowa uznania należą się wszystkim 
uczniom, którzy postanowili w tak 
wyjątkowy sposób uczcić 100-lecie 
niepodległości.

Już teraz myślimy nad kolejnym 
ciekawym wydarzeniem sportowym, 
które na długo pozostanie w pamięci 
uczniów naszej szkoły. 

Dyrektor SP Cisownica  
Przemysław Misiarz
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Tytuł artykułuMistrzostwa w biegach przełajowych

19 października w Dzięgielowie 
odbyły się Mistrzostwa gminy Go-
leszów w biegach przełajowych. 
Wśród około 100 uczestników zna-
leźli się reprezentanci wszystkich 
goleszowskich szkół. Organizatorem 
całości był Misyjny Klub Sportowo-
-Rekreacyjny CENTRUM z Dzięgielo-
wa przy współpracy z dzięgielowską 
szkołą podstawową.

Wyniki najlepszych biegaczy 
przedstawiają się następująco:

Dziewczęta kl. 1-2
1. Nadia Głębczyk – Goleszów
2. Matylda Pieprzka – Dzięgielów
3. Maja Kubas – Goleszów

Dziewczęta kl. 3-4
1. Gabriela Niemczyk – Goleszów
2. Natalia Grzegorz – Goleszów
3. Kinga Bujok – Goleszów

Dziewczęta kl. 5-6
1. Zofia Maciejczek – Goleszów
2. Karolina Kojs – Dzięgielów 
3. Zuzanna Skrzypiec – Cisownica

Dziewczęta kl. 7-8
1. Zuzanna Madzia – Dzięgielów 
2. Martyna Tomica – Goleszów
3. Natalia Wojtas – Bażanowice

Chłopcy kl. 1-2
1. Igor Prochot – Dzięgielów 

2. Adam Mizia – Goleszów 
3. Sebastian Szturc – Goleszów

Chłopcy kl. 3-4
1. Tymoteusz Sikora – Goleszów
2. Marcin Waszek – Cisownica
3. Samuel Nieboras – Dzięgielów

Chłopcy kl. 5-6
1. Aleksander Lorek – Dzięgielów 
2. Dawid Ciapka – Bażanowice
3. Filip Staszewski – Goleszów

Chłopcy kl. 7-8
1. Bartosz Grzegorz – Goleszów
2. Andrzej Cieślar – Dzięgielów 
3. Mateusz Chraścina – Cisownica

Najlepszym zawodnikom nagrody 
ufundowane przez MKS-R „Centrum” 
wręczali: wójt Krzysztof Glajcar i or-
ganizator całości Adam Żwak.

Tomasz Lenkiewicz

Halowe zmagania łuczników rozpoczęte

W dniach 1-2 grudnia odbyły się XIV Międzynarodowe 24-go-
dzinne Zawody Łucznicze w Radzyminie.W zawodach startowało 
48 drużyn 3- lub 4-osobowych z Polski, Słowacji i Ukrainy. 

Zawodnicy walczyli o zwycięstwo, strzelając na zmianę przez  
24 godziny. W sumie każda drużyna oddała 720 strzałów. 

Łucznicy z Goleszowa startowali w 2 drużynach. Anna Stanie-
czek i Przemysław Konecki zaprosili do swojej drużyny uczestnika 
ostatniej paraolimpiady - reprezentanta Słowacji Marcela Pavlika, 
natomiast Marzena Daduń stworzyła drużynę wspólnie z innymi 
reprezentantami Polski. 

Po ciężkiej rywalizacji Team Poland&Slovakia zajął 2 miejsce, 
tylko kilkanaście punktów za drużyną narodową Słowacji, która 
po raz kolejny zwyciężyła w tym maratonie strzeleckim. Druży-
na Marzeny uplasowała się nieco niżej, na miejscu dziewiątym.  
W klasyfikacji indywidualnej kobiet Anna Stanieczek zajęła pierw-
sze miejsce w łukach bloczkowych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
LUKS „Orlik”
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Tytuł artykułu„Sportowy weekend nad Tonem”

Z okazji 60-lecia zorganizowane-
go wędkarstwa w Goleszowie Zarząd 
Towarzystwa Wędkarskiego TON  
w Goleszowie zorganizował w dniach 
6-7 października 2018 r. imprezę pod 
nazwą „Sportowy weekend nad To-
nem”. Zawody sponsorował Śląski 
Urząd Marszałkowski, a honorowy 
patronat objęła Sylwia Cieślar, za-
stępca Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

W sobotnich zawodach nordic 
walking zmierzyły się panie na dy-
stansie 6 km (6 x 1000 m), a węd-
karze rozgrywali zawody spinnin-
gowe.

Amatorzy strzelania z łuków wal-
czyli o prymat w kategorii dorosłych i 
dzieci. Dzieci i młodzież brały równo-
cześnie udział w zawodach wędkar-
skich. Dzieci, które nie łowiły, miały 
okazję pokonywać tor przeszkód usta-
wiony przez strażaków z Goleszowa.

Uczestniczący w sportowych zma-
ganiach otrzymali puchary, dyplomy 
oraz ciepły posiłek. Wszystkie dzieci 
obecne nad akwenem obdarowano 
słodyczami.  

Zarząd Towarzystwa Wędkarskie-
go składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i sprawnego przepro-

wadzenia konkurencji sportowych. 
Sprawozdanie fotograficzne znajduje 
się na stronie www.twton.pl.

Oficjalne podsumowanie święto-
wania 60-lecia odbyło się w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gole-
szowie 17 listopada br., gdzie referat 
obrazujący historię i rozwój wędkar-
stwa przedstawił Prezes TW TON Jan 
Śliwka. Zebrani obejrzeli film oraz po-
nadgodzinny pokaz slajdów przedsta-
wiający rozwój tej dyscypliny w Gole-
szowie. Refleksjom i wspomnieniom 
nie było końca.

TW TON

25 października 1958 r. z ini-
cjatywy garstki entuzjastów spor-
tu wędkarskiego utworzono Sek-
cję Wędkarską przy ZKS OLIMPIA. 
Według zachowanych dokumentów 
założycielami sekcji byli nieżyjący już: 
Karol Hławiczka, Jerzy Ciba, Henryk 
Madej, Witold Prawdzik, Jan Bebek 
oraz Erwin Niedoba. Prezesem został 
Karol Hławiczka. Zbiornik zarybiono 
szlachetną rybą spokojnego żeru 
oraz drapieżnikami. Prezes sekcji 
skupił wokół siebie oddanych spra-
wie wędkarstwa członków, w tym 
późniejszego prezesa Jana Gałusz-
kę. Oprócz składek członków, sekcję 
wspierała ówczesna Rada Zakłado-

wa „Cementowni Goleszów”. Od  
12 stycznia 1969 r. sekcja rozpoczęła 
działalność w ramach OKKF przy tej-
że radzie. Początkowo sekcja liczyła  
20 członków, w 1960 wzrosła do 30, 
by w 1971 roku osiągnąć liczbę 43.

Nowy rozdział wędkarstwa w gmi-
nie Goleszów rozpoczął się wraz z wy-
borem nowego zarządu sekcji dnia  
9 stycznia 1972 r., Prezesem został 
wówczas Jan Gałuszka. W centrum 
uwagi zarządu pozostała intensyfikacja 
rozbudowy bazy socjalnej, poszerzanie 
oferty organizacji zawodów wędkar-
skich, zarybienia wód Tonu, poprawa 
atrakcyjności połowów oraz mobili-
zacja członków na rzecz świadczenia 

pracy społecznej. Ukończono w tym 
czasie budowę świetlicy oraz zaplecza 
kuchennego. 

Mimo trudnej sytuacji ekono-
miczno-politycznej lat osiemdziesią-
tych działalność nie uległa stagnacji. 
W styczniu 1991 roku cementow-
nię przejęły Zakłady Przemysłowo-
-Handlowe IGLOPOL, udostępniając 
nieodpłatnie sekcji wody akwenu  
i obiekty w Starej Marglowni. 

W tej sytuacji powołano Komitet 
Założycielski Towarzystwa Wędkar-
skiego TON, który opracował statut 
oraz doprowadził formalnie do jego 
rejestracji 31.10.1991 r. Wybory 
do władz towarzystwa odbyły się 
24.03.1992 r. Prezesem zarządu zo-
stał ponownie Jan Gałuszka, a prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Jan Śliwka. Liczba członków TW TON 
wahała się wtedy granicach 80-90.  
6 września 1997 r. Nadzwyczajne Ze-
branie członów TW TON powierzyło 
funkcję prezesa Janowi Śliwce. Za-
kończył się 27-letni okres szefowania 
Jana Gałuszki. 

Wraz ze zmianami personalnymi 
zmieniał się wygląd oraz działalność 
zorganizowanego wędkarstwa. Ak-
tywność wędkarzy doprowadziła do 
rozbudowy przyzwoitej bazy socjalnej. 
Brzegi jeziora są oświetlone a chod-
niki regularnie naprawiane. Schody 
stanowią łatwe dojście do zbiornika. 
Organizowane są corocznie klubowe 
oraz gminne zawody wędkarskie dla 

60 lat sportu wędkarskiego w Goleszowie
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Tytuł artykułu60 lat sportu wędkarskiego w Goleszowie

dorosłych oraz dla dzieci i młodzie-
ży. Do kalendarza weszła impreza  
„1 maja w Tonie” oraz sprzedaż karpia 
świątecznego. Obiekt jest wynajmo-
wany na organizację różnorodnych 
imprez nad wodą. Zainstalowany jest 
Internet oraz kamery monitorujące 
oraz kamera internetowa na stronie 
towarzystwa www.twton.pl 

Towarzystwo Wędkarskie TON 
jest organizacją propagującą sport 
wędkarski i aktywny odpoczynek nad  
wodą skupiający aktualnie 111 węd-
karzy. Działalność jest możliwa dzięki 
składkom wędkarzy oraz darowiznom 
nielicznych sponsorów. TON jest orga-
nizacją samofinansującą się. Akwen 
TON jest dzierżawiony od Gminy Go-
leszów za symboliczną złotówkę.

60 lat to okres niewiele znaczący, 
jednak 60 lat istnienia zorganizowa-
nego wędkarstwa to szmat czasu.  
Z ok. 3 ha lustra wody i kamienistych 
szarych brzegów udało się naszej or-
ganizacji wykrzesać obecny kształt 
Tonu jako jeziorka i Tonu jako towarzy-
stwa. Brać wędkarska przez te 60 lat 
doprowadziła do tego, że oprócz wa-
lorów wędkarskich niecka Tonu stała 
się miejscem, do którego w słoneczne 
weekendy zmierzają piesze i rowero-
we wycieczki mieszkańców gminy i nie 
tylko. Szczególne walory rekreacyjne 
oraz krajobrazowe akwenu wprowa-
dzają odwiedzających w niesłabnący 
zachwyt. Jeziorko Ton jest oazą spokoju 
i zieleni. Świeżo upieczeni małżonkowie 
znajdują tu wspaniałe plenery do pa-
miątkowych sesji zdjęciowych. Już trze-
cie pokolenie inicjatorów wędkarstwa 
„moczy kije” w czystej wodzie gole-
szowskiego akwenu. Towarzystwo jest 
postrzegane jako prężna organizacja na 
terenie gminy. Dokonania są ekspono-
wane w prasie i innych dostępnych 
mediach. Dzięki zaangażowaniu inicja-
torów sportu wędkarskiego oraz ich na-
stępców sport wędkarski w Goleszowie 
może dziś obchodzić ten jubileusz. Za-
rząd Towarzystwa Wędkarskiego czyni 
wszystko, aby ukochany Ton pozostał 
najpiękniejszym zakątkiem Goleszowa.

Film z okazji Jubileuszu można zoba-
czyć na stronie www.twton.pl

Prezes Jan Śliwka

Towarzystwo Wędkarskie „TON” w Goleszowie informuje, że w dniach:
- 21.12.2018 r. (piątek), w godz. 10.00 – 20.00,
- 22.12.2018 r. (sobota), od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów ryb,
na terenie łowiska „Ton” prowadzona będzie sprzedaż karpia oraz innych 
gatunków ryb, z możliwością ich wypatroszenia w miejscu zakupu.

Zapraszamy.
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Tytuł artykułu„Ślimoki” podsumowały 2018 rok

Kończymy kolejny, szesnasty 
sezon goleszowskich „Ślimoków”.  
Za nami kolejny cykl wycieczek 
i imprez. Podsumowując, serdecznie 
dziękuję wszystkim koleżankom i ko-
legom. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy 
pracowali przy rajdzie młodzieżowym 
oraz rajdzie kolarskim, które odbyły 
się dzięki wsparciu Urzędu Gminy  
w Goleszowie. Dziękuję szefowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Go-
leszowie, Jolancie Warsińskiej, za 
możliwość nieodpłatnego korzystania 
z salki koła oraz za nieodpłatne wyna-
jęcie sali widowiskowej na zebranie 
sprawozdawcze.

Głównym celem naszej działalno-
ści była i jest turystyka kwalifikowa-
na, krajoznawstwo, szkolenie krajo-
znawcze oraz promocja turystyczna 
gminy podczas wycieczek oraz na 
targach turystycznych. 

W 2018 r. odbyło się 45 wycieczek: 
górskich, objazdowych, motorowych 
i kolarskich oraz innych imprez tury-
stycznych. Wzięło w nich udział 1 480 
uczestników, w tym 339 młodzieży.   

Przez 16 lat naszej działalności 
zorganizowano 635 wycieczek i im-
prez, w których wzięło udział 18 285 
osób, w tym 4 508 młodzieży.

Nasze koło liczy obecnie 166 
członków: 91 kobiet i 75 mężczyzn. 
W ciągu ostatniego roku liczba wzro-
sła o 20 osób.

Sekcja górska podczas wielu wy-
cieczek prowadziła systematyczne 
zdobywanie odznak turystycznych. 
Wielu uczestników wędrówek zdo-

było: Górską Odznakę Turystyczną, 
punkty do tytułu zdobywców – Koro-
ny Gór Polski, Diademu Gór Polskich 
i innych. Wśród wycieczek górskich 
warto wymienić: wędrówki szczytami 
Beskidu Śląskiego, Beskidu Śląsko-Mo-
rawskiego, Sudetów, Beskidu Żywiec-
kiego, Małej Fatry i Wielkiej Fatry, Gór 
Choczańskich oraz Tatr. Prowadzono 
też coroczne wycieczki z cyklu „No-
woroczne spotkanie na szlaku”, zor-
ganizowano tradycyjną jajecznicę 
oraz „mikołajki na szlaku”. Odbył się 
również po raz piętnasty Międzyna-
rodowy Turystyczny Marsz Pamięci 
do pomnika pod Małą Czantorią. Wy-
cieczki prowadzili: Adrian Czyż, Anna 
Brzezina, Ryszard Cieślar oraz Zenon 
Sobczyk. Odbyła się także kilkudnio-
wa wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd 
z Częstochowy do Krakowa.

Sekcja młodzieżowa wraz z Urzę-
dem Gminy Goleszów przeprowadziła 
15 Rajd Młodzieżowy „Szlakami gmi-
ny Goleszów”. W nowym roku szkol-
nym rozpoczęto kolejne zajęcia kółka 
turystycznego „Ślimoczki” działające-
go przy Szkole Podstawowej im. Paw-
ła Stalmacha w Bażanowicach, w któ-
rych brało czynny udział kilkadziesiąt 
dzieci. Wędrowały po szlakach Beski-
du Śląskiego, pogórza oraz zwiedziły 
miasta Śląska wraz z ich muzeami 
i ciekawymi miejscami. Wycieczki 
prowadzili: Ryszard Cieślar i Zenon 
Sobczyk oraz Sylwia Huczała.

Sekcja krajoznawcza w ramach 
planu popularyzacji turystyki krajo-
znawczej zorganizowała wyjazd na 

Międzynarodowe Targi Turystyczne 
„Globalnie” w Katowicach połączony 
ze zwiedzaniem Muzeum Najmniej-
szej Książki Świata, a także wycieczki 
kolejowe po czeskiej stronie Śląska 
i Moraw do Štramberka i Ostrawy 
oraz do Studanki, Następnie odbyły 
się wyjazdy do: Małej Morawki na 
„Ścieżkę w chmurach” i do Jaski-
ni Javořičskiej, następnie do Valtic  
i Mikulova na Palavie. Przemierzyli-
śmy też „Szlak renesansu”, zalicza-
jąc Tarnów, Baranów Sandomierski, 
Sandomierz, Puławy, Kazimierz Dol-
ny, Nałęczów, Kozłówkę, Lublin oraz 
Kurozwęki. Odwiedziliśmy Warszawę 
i Nieborów. Wycieczki prowadził Ze-
non Sobczyk.

Sekcja fotograficzna prowadzi sta-
łą dokumentację fotograficzną oraz 
filmową naszych wycieczek i imprez. 
Zapraszamy na stronę internetową!

Sekcja kolarska istnieje już drugi 
rok. Tym razem zorganizowała kilka 
wycieczek oraz, ponownie, Rajd gmi-
ny Goleszów pod kierunkiem Marka 
Węglorza.

Sekcja motorowa dzięki Jerzemu 
Mrógale odwiedziła różne zakątki 
Polski, Czech oraz Słowacji.

Za aktywny udział w imprezach 
koła PTTK „Ślimoki” sporo członków 
koła zdobyło odznakę klubową. Obec-
nie odznaki posiada: w stopniu brą-
zowym (za min. 25 wycieczek) – 44 
osoby, w srebrnym (za min. 100 wy-
cieczek) – 13 osób, w stopniu złotym 
(za min. 250 wycieczek) – 3 osoby. Do 
najaktywniejszych turystów naszego 
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Tytuł artykułu„Ślimoki” podsumowały 2018 rok

koła w roku 2018 należeli: Ryszard 
Cieślar, Zenon Sobczyk, Krzysztof 
Chmiel, Jerzy Lanc, Stanisław Cieślar, 
Jerzy Mrógała, Bronisława Szturc, Ka-
mil Chmiel.

Przed nami kolejny rok. Na 
podstawie pomysłów i sugestii 
zarządu oraz członków i sympaty-
ków koła przygotowano plan pracy 
na 2019 rok. Jest on dostępny na 
naszej stronie internetowej www.

pttk-slimoki.cba.pl, w wersji do 
druku.

Szczegółowe informacje:
- Zenon Sobczyk – 661 922 167 

(krajoznawcze + info), 
- Jerzy Mrógała – 660 571 268  

(motory),
- Ryszard Cieślar – 609 588 339  

(góry),
- Adrian Czyż – 609 583 122  

(góry),

- Anna Brzezina – 887 732 260  
(góry),

- Mariusz Kożdoń – 797 436 034  
(góry).

Życzę wszystkim członkom i sym-
patykom koła spełnienia marzeń 
w kolejnym turystycznym sezonie.

Prezes koła PTTK „Ślimoki”  
Zenon Sobczyk

Fundacja prosi o wsparcie

Zadbaj o zdrowie swoje i swo-
ich najbliższych. Sam zdecyduj, 
gdzie trafią pieniądze z twojego 
podatku! Przekazując 1% na rzecz 
Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyń-
skiego, masz wpływ na poprawę 
zdrowia mieszkańców naszego re-
gionu poprzez podwyższenie stan-
dardów leczenia. 

Pomoc nic cię nie kosztuje. Każdy 
podatnik ma prawo zdecydować, na 
co przeznaczyć 1% zapłaconych przez 
niego podatków i wybrać jedną z wie-
lu istniejących w Polsce organizacji 
pożytku publicznego, której działal-
ność chciałby wesprzeć.

Wybierając Fundację Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego, przyczyniasz się 
do podniesienia jakości lecznictwa,  
z którego skorzystasz ty, twoja rodzi-
na, a także inni mieszkańcy regionu. 
Twoje zaangażowanie pozwoli ci być 
świadkiem zmian na lepsze w two-

FZ
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SC

www.fundacja.cieszyn.pl

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OD 1991 R.
POMAGAJĄC W ZAKUPIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I WYPOSAŻENIA DLA SZPITALA ŚLĄSKIEGO
ORAZ CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

NR KONTA PKO Bank Polski O/Cieszyn 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych.
Sam zdecyduj, gdzie trafią

Twoje pieniądze z podatku!

Szpital Śląski w Cieszynie

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO,

UL. BIELSKA 4, 43-400 CIESZYN,

TEL. 33 854 92 91, 666  074  916

czynne: poniedziałki i czwartki 7.30 - 15.00

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz
Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
masz wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców
naszego regionu, poprzez podwyższenie
standardów leczenia.1%1%

KRS 0000130105KRS 0000130105

Twoja pomoc nic Cię nie kosztuje. Każdy podatnik ma prawo zdecydować,

na co przeznaczyć 1% zapłaconych przez niego podatków i wybrać jedną
z wielu istniejących w Polsce organizacji pożytku publicznego,

której działalność chciałby wesprzeć.

Wybierając Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego przyczyniasz się
do podniesienia jakości lecznictwa, z którego skorzystasz Ty,

Twoja rodzina, a także inni mieszkańcy Ziemi Cieszyńskiej.

Twoje zaangażowanie pozwoli Ci być�świadkiem zmian

na lepsze w Twoim najbliższym otoczeniu, również w Szpitalu Śląskim.

Nie pozwól, by Urząd Skarbowy zadecydował za Ciebie, na co wydać
zapłacone przez Ciebie podatki.

Wybierz sam i zobacz, jak wykorzystano Twoje pieniądze.

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwe gesty i wsparcie  
finansowe w 2018 roku.

Ofiarność i pozytywna postawa darczyńców zawsze wyzwala w nas zapał 
do dalszej pracy na rzecz Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a potrzeby oddziałów 
szpitalnych są ogromne.

Pełnych radości, pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia, obfitości łask 
Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku! 

Janusz Martynek

W dniach 24-28 października odbyły się międzynarodowe  
zawody w tenisie stołowym Egypt Junior & Cadet Open. 

Miło nam poinformować, że Ilona Sztwiertnia po raz pierwszy 
w swojej sportowej karierze zwyciężyła poza granicami naszego 
kraju. W najważniejszym pojedynku pokonała reprezentantkę Rosji 
3:0. W drodze do finału zwyciężyła dwie Egipcjanki i Greczynkę.

Podczas tych samych zawodów, tym razem w deblu z Emilią 
Skaubą, mieszkanka Lesznej Górnej wywalczyła srebrny medal.

Ponad miesiąc później, zawodniczka KS Bronowianki Kraków 
zwyciężyła w 2 Grand Prix Polski Kadetów rozegranym w Jastrzębiu 
Zdroju. W drodze po złoty medal pokonała 8 rywalek. 

Gratulujemy zawodniczce, rodzicom i trenerom oraz życzymy 
kolejnych sukcesów.                                              Tomasz Lenkiewicz

Sukcesy Ilony Sztwiertni

im najbliższym otoczeniu, również  
w Szpitalu Śląskim. 

Nie pozwól, by urząd skarbowy 
zadecydował za ciebie, na co wydać 
twoje pieniądze. Wybierz sam i zo-
bacz, jak je wykorzystano.

KRS 0000130105
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyń-

skiego, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 854 92 91, 666 074 916

Szczegóły: www.fundacja.cieszyn.pl
Nr konta PKO Bank Polski O/Cieszyn 

97 1020 1390 0000 6602 0019 0280
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Tytuł artykułu

10 grudnia w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego odbyła się uroczy-
stość wręczenia Nagród powiatu 
cieszyńskiego w dziedzinie kultury 
im. ks. Leopolda Jana Szersznika.  
W tegorocznej edycji laureatami 
zostali: Teresa Waszut z Cisownicy, 
Paweł Stanieczek z Goleszowa oraz 
grupa koronczarek z Koniakowa.

Nagrody przyznawane są od 2002 
roku w trzech kategoriach: tworze-
nia, upowszechniania i ochrony 
kultury. Co warte przypomnienia, 
w pierwszej edycji nagrodę przy-
znano Stowarzyszeniu Miłośników 
Cisownicy za utworzenie Izby Re-
gionalnej „U Brzezinów”. Wtenczas 
nagrodę odebrali: Teresa Waszut, 
Witold Pieńkowski i Stanisław Brze-
zina - założyciele tej organizacji. Suk-
ces cisowniczan był tym większy, że 
ich organizacja działała niewiele po-
nad rok, a pokonała stowarzyszenia 
z wieloletnią historią.

Tegorocznych laureatów uhono-
rował Starosta Cieszyński Mieczy-
sław Szczurek wraz z wicestarostą 
Janiną Żagan. W gali uczestniczyło 
ponad 60 osób m.in.: poseł na Sejm 
RP, burmistrzowie, wójtowie, samo-
rządowcy, przedstawiciele instytucji 
kultury, mieszkańcy Goleszowa, Ci-
sownicy oraz wójt naszej gminy Syl-
wia Cieślar, która w imieniu wszyst-
kich mieszkańców pogratulowała 
naszym laureatom i życzyła dużo 
zdrowia.

Nagrody dla Teresy Waszut i Pawła Stanieczka

Teresa Waszut otrzymała nagrodę 
w kategorii twórczości artystycznej 
m. in. za twórczość poetycką i szereg 
działań kulturalno-artystycznych oraz 
współpracę z mniejszością polską zza 
Olzy oraz działaczami Warmińsko – 
Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej.

Paweł Stanieczek został nagro-
dzony w kategorii upowszechniania 
kultury m.in. za inicjowanie wielu 
przedsięwzięć kulturalnych oraz pro-
pagowanie wiedzy na temat najtra-
giczniejszej w dziejach Goleszowa hi-
storii, czyli o czasach funkcjonowania 

hitlerowskiego obozu Arbeitslager 
Golleschau.

Pięć koronczarek otrzymało na-
grodę za wykonanie olbrzymiej ko-
ronki „Rózia” o średnicy 5 metrów, 
wykonanej z 50 kilometrów kordonka 
grubości 50 i wadze około 5 kilogra-
mów.

O oprawę artystyczną spotka-
nia zadbał zespół Tekla Klebetnica 
z Ustronia, a całość zakończyła się 
odczytaniem wiersza autorstwa Te-
resy Waszut „Ojczyzna”.

Tomasz Lenkiewicz

Wójt Sylwia Cieślar, Teresa Waszut, Paweł Stanieczek,  
wicestarosta Janina Żagan, radny powiatowy Jerzy Sikora

Teresa Waszut – animatorka życia 
kulturalnego, działaczka społeczna, 
poetka, nauczycielka.

Ukończyła Państwowe Liceum Pe-
dagogiczne, Studium Nauczycielskie 
w Cieszynie oraz Instytut Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych 
w Katowicach. Jako nauczycielka 
przepracowała 36 lat, z czego 34 lata 
w Cisownicy. Po przejściu na eme-
ryturę rozpoczęła pracę w Świetlicy 
Gminnej w Cisownicy, jako instruk-
tor kulturalny, prowadząc warsztaty 
plastyczne, kółko przyrodniczo–krajo-
znawcze oraz kółko literackie. 

W 1993 r. w Cisownicy założyła 
i prowadziła przez 15 lat Klub Propo-
zycji, a w ramach działalności klubu 

zorganizowała ponad 140 spotkań 
z ciekawymi ludźmi oraz współorga-
nizowała ponad 40 wystaw.

Laureatka od wielu lat utrzymu-
je kontakty z polskimi działaczami 
kulturalnymi zza Olzy, współpracuje 
z Warmińsko–Mazurskim Kołem Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej, inicjując 
wiele spotkań promujących Ziemię 
Cieszyńską. Jej wiersze zawarte są 
m.in. w tomikach „Ojcowski dom”, 
„Mała ojczyzna”, „Wiosko moja”. Jest 
współautorką Cisownickiego Słowni-
ka Biograficznego „Odeszli w cień” 
oraz albumu fotograficznego „W ci-
sownickich progach”.

Była współzałożycielką i członkinią 
Zarządu Stowarzyszenia Miłośników 

Cisownicy oraz prezesem Chóru Mie-
szanego „Gloria” przy goleszowskiej 
parafii katolickiej. Jest laureatką 
Srebrnej Cieszynianki, Honorowym 
Członkiem Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej. Została wyróżniona Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Od-
znaką Honorową Polskiego Związku 
Niewidomych, Złotą Odznaką Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, Odzna-
ką za Zasługi dla Województwa Biel-
skiego, Medalem Pawła Stalmacha 
oraz tytułem Honorowego Członka 
Warmińsko–Mazurskiego Koła Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej.
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Tytuł artykułuTeresa Waszut i Paweł Stanieczek otrzymali nagrody

Paweł Stanieczek – nauczyciel 
z powołania, historyk i fotografik 
z zamiłowania. 

Po ukończeniu w 1952 r. Liceum 
Pedagogicznego w Cieszynie rozpo-
czął pracę jako nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Iskrzyczynie, a po 
ukończeniu studiów zaocznych na 
Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej podjął pracę 
jako polonista w Technikum Zawodo-
wym w Bielsku-Białej. W latach 1965 
– 1985 był dyrektorem Zespołu Szkół 
Energetycznych w Bielsku-Białej.

Laureat był redaktorem naczel-
nym miesięcznika samorządowego 

„Panorama Goleszowska”, autorem 
artykułów do „Kalendarza Goleszow-
skiego”, a także jednym z inicjatorów 
współpracy Goleszowa z gminą Re-
iskirchen, co zaowocowało podpisa-
niem umowy partnerskiej. 

Jest również autorem dwóch 
folderów o gminie Goleszów; ini-
cjatorem i jednym z założycieli oraz 
pierwszym prezesem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Od 
2006 roku jest kustoszem Izby Oświę-
cimskiej w Goleszowie. To miejsce, 
które nie pozwala zapomnieć o tra-
gicznych kartach historii Goleszowa 
– o latach, w których na terenie nie-

istniejącej już dziś cementowni dzia-
łała filia obozu zagłady w Oświęcimiu. 
Jako kustosz tego niezwykłego miej-
sca, wciąż pokazuje licznie odwiedza-
jącym, ile cierpienia i krwi wsiąknęło 
w goleszowską ziemię w mrocznych, 
hitlerowskich czasach. Wydarzenia 
i tragedie z tamtego okresu udoku-
mentował w książkach „Arbeitslager 
Golleschau – dzieje podobozu” oraz 
„Dopisani do Listy Schindlera”.

Za swoje działania odznaczony zo-
stał w 1972 r. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi; w 1974 Złotym Krzyżem Zasługi, 
a w 2000 r. - Srebrną Cieszynianką.

Stowarzyszenie Miłośników Dzię-
gielowa zakończyło projekt „Dzięgie-
lów pędzlem malowany”. Pod okiem 
instruktorów odbyły się warsztaty ar-
tystyczne i plener malarski. W całym 
przedsięwzięciu wzięło udział łącznie 
ponad 60 osób – dorosłych i dzieci, 
m. in. z Cieszyna, Cisownicy, Ogrodzo-
nej i Dzięgielowa. Zajęcia odbyły się 
w dzięgielowskiej szkole, przy OSP, na 
ul. Akacjowej i na terenie Frankówki. 

Na realizację projektu stowarzy-
szenie pozyskało dotację z programu 
„Działaj lokalnie” Polsko-Amerykań-

„Dzięgielów pędzlem malowany”
skiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce, który na terenie naszego 
powiatu od 11 lat koordynuje Sto-
warzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej. 

Z zewnętrznych środków zakupio-
no materiały plastyczne np. farby, 
pędzle, sztalugi, z których następnie 
korzystali uczestnicy.  Zwieńczeniem 
całości była wystawa prac prezen-
towana m.in. podczas uroczystości 
związanych z odzyskaniem niepod-
ległości przez nasz kraj, które odbyły 

się 10 listopada w dzięgielowskim 
zamku.

Organizator serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy wsparli realiza-
cję wydarzenia artystycznego m. in.  
prezesce zarządu SCMT Sławomirze 
Godek za pomoc przy realizacji przed-
sięwzięcia, dyrektorce Katarzynie 
Bogdał za udostępnienie szkolnych 
pomieszczeń, Jackowi Kleinowi za 
możliwość skorzystania z terenu OSP 
oraz Jerzemu Frankowi za umożliwie-
nie realizacji pleneru na jego terenie. 

Tomasz Lenkiewicz 
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Tytuł artykułuOdśpiewali hymn państwowy

9 listopada o godzinie 11:11 wszy-
scy uczniowie placówek oświatowych 
gminy Goleszów wraz z nauczycielami 
i opiekunami uroczyście odśpiewali 
hymn państwowy (wszystkie zwrotki), 
a tym samym wzięli udział w ogólno-
polskiej akcji Rekord dla Niepodległej.

Akcja polegała na równoczesnym 
odśpiewaniu hymnu państwowego 
przez jak największą liczbę uczniów  
w tym samym czasie. Do akcji ogło-
szonej przez Minister Edukacji Naro-
dowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży 
przy Ministrze Edukacji Narodowej 

przyłączyło się ponad 4,8 mln uczniów  
i niemal 470 tys. nauczycieli i pra-
cowników oświaty z ponad 24 tysięcy 
przedszkoli, szkół oraz innych placó-
wek oświatowych. 

dok. z poprzedniej PG
Narkotyki
Posiadanie jakiejkolwiek ilości 

narkotyków jest niezgodne z pra-
wem. Posiadanie niewielkich ilości 
jest kwalifikowane jako wykroczenie z 
zakresu ochrony przed alkoholizmem 
i innymi uzależnieniami. Posiadanie 
większej ilości jest kwalifikowane jako 
przestępstwo zagrożone karą pozba-
wienia wolności do lat 5.

Obowiązki w Czechach
UWAGA: W niektórych miejsco-

wościach, w miejscach publicznych, 
obowiązuje zakaz spożywania napo-
jów alkoholowych.

Ważne telefony: Policja RCz 158, 
Straż Miejska 156, Straż pożarna 150, 
Telefon pomocy UE 112, Pogotowie 
ratunkowe 155.

Tekst pochodzi z ulotki  
przygotowanej przez czeską policję.
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Tytuł artykułu

Pod takim tytułem odbył się tur-
niej wiedzy o Polsce, zorganizowany 
przez Oddział Przedszkolny w Baża-
nowicach. Konkurs skierowany był 
do dzieci uczęszczających do Przed-
szkola Publicznego w Goleszowie 
wraz z oddziałami zamiejscowymi 
w Bażanowicach, Cisownicy i Dzię-
gielowie.

W konkursowych zmaganiach po-
szczególne oddziały reprezentowane 
były przez trzyosobowe zespoły 5 
i 6-latków. Przedszkolaki wzięły udział 
w licznych konkurencjach o różnym 
stopniu trudności. Podczas rozwiązy-
wania poszczególnych zadań wykaza-
ły się imponującą wiedzą na temat 
naszego kraju. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała ko-
misja w składzie: Magdalena Drózd, 
Beata Klimczak oraz Kinga Warsińska. 

Oto wyniki konkursu:
- I miejsce: Nadia Pierchała, Mag-

dalena Wawrow, Wojciech Ozimek  
(przedszkole w Goleszowie),

- II miejsce: Laura Pala, Lena Mi-
zia, Tymoteusz Hławiczka (przedszko-
le w Bażanowicach),

- III miejsce: Wiktoria Kobielusz, 
Piotr Plinta, Wojciech Glajc (przed-
szkole w Cisownicy),

- IV miejsce: Dawid Przeliorz, Ada 
Powojewska, Marta Śliwka (przed-
szkole w Dzięgielowie).

Tego dnia w bażanowickim przed-
szkolu było bardzo uroczyście. Przy-
byli goście obejrzeli wystawy prac 
dzieci oraz dekoracje przygotowane 

Jestem małym Polakiem...

specjalnie na tę okazję. Przedszkola-
ki zaprezentowały ciekawy program 
artystyczny, a po rozstrzygnięciu kon-
kursu organizatorki zaprosiły wszyst-
kich na słodki poczęstunek. 

Anna Gańczarczyk
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Tytuł artykułuWspomnienie o prof. Andrzeju Farudze

Profesor zwyczajny dr hab. An-
drzej Faruga, dr h. c., prezes War-
mińsko-Mazurskiego Koła Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wiadomość o Jego śmierci, prze-
kazana nam przez prof. Janusza Gu-
ziura, długoletniego prezesa tegoż 
koła, wstrząsnęła nami do głębi.

Świadomość, ile nas łączyło i ile 
pięknych, niepowtarzalnych przeżyć 
zawdzięczamy Temu Człowiekowi, tak 
mocno zakorzenionemu w naszej ma-
łej ojczyźnie, każe opisać Jego wielką, 
rzadko spotykaną osobowość. 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga 
zmarł 30 października 2018 r. w wie-
ku 84 lat. Prezes Zarządu Fundacji im. 
M. Oczapowskiego Stowarzyszenia 
Absolwentów UW-M w Olsztynie, p. 
Bolesław Pilarek, swój tekst poświę-
cony Profesorowi Andrzejowi Faru-
dze opatrzył wersami:
„Szedł przez życie pełen poświęcenia 
i ofiary,
Niosąc krzyż z uśmiechem na twarzy.
Niech takim pozostanie w naszych 
sercach”.

Prof. Andrzej Faruga ukończył Tech-
nikum Rolniczo-Hodowlane w 1952 r. 
w Międzyświeciu. Po odbyciu stażu 
zootechnika powiatowego w Racibo-
rzu podjął studia w Wyższej Szkole 
Rolniczej na Wydziale Zootechnicznym  
w Olsztynie. Po ukończeniu studiów  
w 1960 r. rozpoczął pracę naukowo-
dydaktyczną w Zakładzie Hodow-
li Drobiu i Jajczarstwa macierzystej 
uczelni. Życie zawodowe związał z Uni-
wersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, wcześniej z WSR i ART.  
W 1968 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora, w 1976 r. – stopień doktora 
habilitowanego. W 1986 roku uzyskał 
tytuł naukowy profesora, a w 1990 r. 
został profesorem zwyczajnym. Przez 
35 lat kierował Katedrą Drobiarstwa.

Profesor Andrzej Faruga był uczo-
nym o niezwykle bogatym dorobku 
naukowym i utylitarnym z zakresu ho-
dowli i użytkowania drobiu, uznanym 
autorytetem w tej dziedzinie w kraju  
i za granicą. Jego dorobek naukowy li-
czy ponad 600 pozycji, w tym przeszło 
200 prac twórczych w krajowych i za-
granicznych czasopismach naukowych, 
85 artykułów i komunikatów nauko-

wych, 12 podręczników i skryptów oraz 
blisko 300 innych opracowań. Tylko na 
łamach tygodników rolniczych „Nasza 
Wieś”, „ABC Rolnika” i „Rolniczego 
ABC” zamieścił ponad 400 artykułów.

Profesor Andrzej Faruga wypro-
mował 270 magistrów, 8 doktorów,  
w tym dwóch obcokrajowców. Sze-
ściu jego wychowanków uzyskało 
tytuł profesora, jeden – stopień dok-
tora habilitowanego. O międzyna-
rodowej pozycji Profesora świadczą 
liczni stażyści z krajów Europy, a także 
z Egiptu, Kanady, Rosji i Syrii, którzy 
swoją wiedzę i umiejętności dosko-
nalili w Katedrze Drobiarstwa.

W Jego działalności znajdują od-
bicie trzy główne kierunki: racjona-
lizacja żywienia drobiu, wydajność, 
użytkowanie krajowych odmian gęsi 
oraz hodowla i technologia wychowu 
i chowu indyków.

Wybitne osiągnięcia Profesora  
i Jego zespołu przyczyniły się znacząco 
do rozwoju hodowli i chowu indyków 
w Polsce. Indyki białe szerokopierśne 
stanowiły w latach 1985-1990 prze-
szło 90% pogłowia krajowego.

Zasługą Profesora i Jego współ-
pracowników były działania, które 
uchroniły rodzimą gęś biłgorajską 
przed wyginięciem.

Potwierdzeniem ogromnego do-
robku naukowego, organizacyjnego 
i dydaktycznego Profesora Andrze-
ja Farugi było nadanie Mu w 2005 
roku przez Senat Akademii Technicz-
no-Rolniczej w Bydgoszczy najwyż-
szej godności akademickiej – tytułu 
doktora honoris causa. Z uczelnią tą 
współpracował ponad 25 lat.

Prof. A. Faruga, pełniąc przez 3 ka-
dencje funkcję 1 zastępcy rektora ds. 
kadr Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie, przyczynił się do rozwoju 
uczelni. Był inicjatorem i współzałoży-
cielem Środowiskowych Studiów Dok-
toranckich oraz Krajowej Rady Drobiar-
stwa – Izby Gospodarczej w Warszawie.

Prace naukowe, osiągnięcia, suk-
cesy godził z rzadko spotykanym 
dziś zaangażowaniem społecznym. 
Był aktywnym członkiem wielu or-
ganizacji, towarzystw naukowych  
i regionalnych. Postawą i działaniami 
dokumentował przywiązanie do cie-
szyńskich korzeni.

Wielką wagę przywiązywał do umac-
niania więzi z byłymi absolwentami,  
a także mieszkańcami Warmii i Mazur.

Przykładem autentycznej służby 
jest fakt, że prawie od momentu za-
łożenia Koła Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej był jej członkiem i przez 24 lata 
z oddaniem pełnił funkcję 1 wicepre-
zesa zarządu, a w 2009 roku został 
wybrany na prezesa koła.

Mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 
na pewno cieszy fakt, że w 2007 r. rada 
13 gmin komunalnych pow. cieszyń-
skiego odznaczyła Profesora Andrzeja 
Farugę prestiżowym Laurem Honoro-
wej Złotej Cieszynianki. Wcześniej, bo 
w 2004 r., Laurem Złotej Cieszynianki 
został uhonorowany profesor Janusz 
Guziur, który funkcję prezesa pełnił 
od 1983 r.

Olsztyńskie Koło MZC jest jednym 
spośród 28 kół w kraju, które szczyci 
się dwoma laurami. W-M Koło MZC 
zrzeszało przeszło 100 członków.

Profesor Andrzej Faruga był też 
prezesem Stowarzyszenia Absolwen-
tów Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, któremu przewodził 8 lat. 
Codziennie bywał w lokalu stowarzy-
szenia. Na organizowane spotkania 
przychodził zawsze przygotowany. Pod 
Jego kierownictwem stowarzyszenie 
zacieśniało związki z absolwentami 
pracującymi w terenie. Na łamach cza-
sopisma „5 plus X” publikował felieto-
ny dotyczące uczelni i stowarzyszenia. 

CDN w następnym numerze PG

W imieniu przyjaciół 
śp. prof. Andrzeja Farugi 

Teresa Waszut
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Tytuł artykułu

Wspomnienia z Indochin. Sajgon 

Gry logiczne w Dzięgielowie

Od kwietnia do października Sto-
warzyszenie Miłośników Dzięgielo-
wa realizowało kolejny projekt skie-
rowany do uczniów „Szkolenie dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Goleszów 
w grach logicznych planszowych”.

Pod okiem instruktora Adama 
Mazura, w dzięgielowskiej szkole, 
ponad 28 dzieci uczyło się grać np. 

w szachy, warcaby i edumatrix. Całość 
zakończyła się turniejem gier logicz-
nych, a każdy z graczy otrzymał słodki 
upominek.

Potwierdzeniem potrzeby organi-
zowania takich projektów jest zdoby-
cie przez Tytusa Fobra – uczestnika 
naszego szkolenia – medalowego 
miejsca w swojej grupie wiekowej 

podczas zawodów szachowych „Olim-
pia i Przyjaciele”, które odbyły się  
11 listopada w Goleszowie – mówią 
członkowie stowarzyszenia. 

Projekt odbył się dzięki wsparciu fi-
nansowemu Urzędu Gminy Goleszów. 

Tomasz Lenkiewicz

Dokończenie z poprzedniego numeru 

Nasz przewodnik odgarnął nogą 
liście i uniósł niewielką pokrywę. Zo-
baczyliśmy w ziemi niewielki otwór, 
jakieś 20 x 30 cm. Wsunął się weń, 
zatykając głowę pokrywą. Chciałem 
spróbować i ja tej sztuki znikania pod 
ziemią, ale wszyscy mnie wyśmiali, że 
to nie ten wzrost i nie ta tusza. Jednak 
w innym miejscu ciekawość zwyciężyła 
i wszedłem do względnie wygodnego 
tunelu. Śmiało napieram do przodu, 
lecz tunel robi się coraz niższy. Padam 
na kolana, czołgam się i widzę świa-
tełko. A tam czeka inny Wietnamczyk, 
aby mi wskazać dalszą drogę, bo na-
trafiłem na rozwidlenie i z pewnością 
błądzenie trwałoby wiecznie. Byłem 
akurat w jasnych spodniach, więc po 
wyjściu na powierzchnię dostarczyłem 
turystom sporo śmiechu...

Poszliśmy dalej ścieżkami przez 
dżunglę, spotykając po drodze grupki 
partyzantów. To wspaniale wykona-
ne kukły. W oddali było słychać ostre 
wystrzały. Doszliśmy do ich źródła  
i natrafiliśmy na pawilon gastrono-
miczno-pamiątkarski oraz strzelni-
cę, na której można było postrzelać  
z broni różnego rodzaju. Strzały były 
tak głośne, że strzelcy używali słucha-
wek tłumiących. 

Na koniec zjedliśmy skromny żoł-
nierski posiłek: gotowany maniok  
z herbatą z ziół bez cukru. Widzieli-
śmy, jak wymyślne i okrutne pułap-
ki zastawiali partyzanci. Była to ich 
skuteczna taktyka walki, ale też ko-
nieczność – nie posiadali wystarcza-
jąco dużo broni i amunicji. Starali się 
często zranić wroga, a nie zabić go – 
wtedy inni żołnierze musieli go ewa-
kuować, co skutecznie spowalniało 

przeciwnika, a opowieści ciężko ran-
nego zniechęcały towarzyszy do wal-
ki. Stosowano więc różne zapadnie, 
doły z zaostrzonymi tyczkami bambu-
sowymi, spadające z drzew mechani-
zmy z metalowymi kolcami… Znamy 
to przecież z filmów, jednak widziane 
na własne oczy robi wrażenie.  

Po drodze do hotelu w Sajgonie 
zatrzymaliśmy się w restauracji pro-
wadzonej przez czynną wojownicz-
kę podziemia (pokazuje nam liczne 
zdjęcia w mundurze w towarzystwie 
znaczących przywódców). Spóźnio-
ny obiad składający się tradycyjnie  
z 5 dań smakował przednio, mimo że 
przypraw do stolika nie podaje się, bo 
byłaby to obraza dla kucharza. 

Nadszedł czas odpoczynku – mu-
simy nabrać sił do dalszej eskapady...

Albin Klimczak     

Szachy Edumatrix
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Tytuł artykułuMikołaj w Goleszowie

„Najlepsze prezenty ukryte są  
w sercach”.

Czas radości wesołości… nastał 
zwłaszcza dla dzieci. Grudzień to 
miesiąc podarunków, spotkań, uści-
sków i obietnic. Obiecujemy być 
grzeczni, dobrze się uczyć, chcemy 
być życzliwi dla innych i tego też od 
nich oczekujemy. Te chwile obietnic 
często nadchodzą dnia 6 grudnia  
w obecności świętego Mikołaja. Do 
naszej szkoły też oczywiście zawitał  
i nawet nie sam, bo w obecności 
aniołów i diabełków (w razie koniecz-
ności przypomnienia zasad dobrego 
zachowania). Było dużo radości, 
śmiechu i wzajemnych prezentów. 
Mikołaj obdarowywał dzieci słodkimi 
prezentami, a w zamian otrzymywał 
podziękowania oraz wspólne kolędo-
wanie i życzenia. Klasy młodsze na-
wet z okazji tego ulubionego przez 
dzieci dnia otrzymały w nagrodę za 
dobre sprawowanie w ciągu całego 
roku wyjazd do kina.

Oby takich dni radości było  
w naszej szkole jak najwięcej. Tego 
też życzę z całego serca wszystkim 

dzieciom: ty mniejszym, tym więk-
szym i tym całkiem dużym. 

Grudzień to dobry czas, by pa-
miętać o innych, dlatego nasza szko-
ła wraz z gimnazjum postanowiła jak 
co roku obdarować zaprzyjaźnionych 
kolegów i koleżanki z Domu Dziecka 

w Międzyświeciu. Każda klasa przy-
gotowała podarunki dla jednego  
z wychowanków i wraz z najlepszymi 
życzeniami udała się z wizytą do po-
bliskiej placówki.

Dorota Wisełka, SP Goleszów

Dogoterapia
Wiele się u nas dzieje, ale tego 

jeszcze nie było. Do naszej szkoły 
przyjechał specjalny pies, który na co 
dzień wspiera rozwój chorych dzieci. 
Uczniowie SP Goleszów mieli okazję 
poznać, w jaki sposób przebiega tera-
pia za pomocą psów. Trenerka udzie-
lała wskazówek, jak należy i jak nie 
należy opiekować się zwierzętami,  
a także jakimi zabawkami można się  
z naszymi milusińskimi bawić. Do-
goterapia to jedna ze skutecznych 
metod pomagania osobom niepeł-
nosprawnym intelektualnie. Poma-
ga zarówno dzieciom jak i dorosłym. 
Często bliski kontakt z psem okazuje 
się najlepszą terapią. Zwierzak wierny 
i oddany, często ważny, bo po pro-
stu jest, kocha i nie oczekuje niczego  
w zamian. Nie ocenia, pomaga odna-
leźć radość życia. Tych i innych waż-
nych rzeczy mogli dowiedzieć się nasi 
uczniowie na żywej lekcji z psiakiem. 

Dorota Wisełka, SP Goleszów
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Tytuł artykułuHistoria podchorążego Stanisława Gajdzicy cz. 2

ciąg dalszy z poprzedniego nu-
meru PG

Czy cieszyński pułk w jakiś spo-
sób był związany z naszą gminą?

Każde formacje wojskowe szkolą 
swoje umiejętności. Nasi żołnierze 
ćwiczyli m. in. na Mnisztwie, w Kra-
snej, Boguszowicach, Ogrodzonej, 
Goleszowie, na Chełmie oraz na te-
renie całej gminy. 

„Na wiosnę zaczęły się ostre strze-
lania piechoty na strzelnicy w Bogu-
szowicach, a nawet strzelania z bro-
ni maszynowej. Odbywały się one 
w Cisownicy – tej od Jury Gajdzicy 
– oddalonej o 12 13 km od Cieszyna. 
Dłuższa trasa prowadziła piękną doli-
ną Puńcówki, która w swoim górnym 
biegu, w Lesznej, płynęła w dużym, 
gęstym lesie, o przewadze drzew li-
ściastych. Powracaliśmy natomiast 
drogą przez Goleszów i Bażanowice. 
Stanowiska do strzelania znajdowały 
się na górce Machula, skąd strzelali-
śmy ponad leżącą w dolinie wsią do 
tarcz i makiet usytuowanych na stoku 
Cisa i Goruszki”.

Niewielu czytelników wie, że 
symbolem cieszyńskiego pułku była 
swastyka. Obecnie kojarzy się ona 
z okresem hitlerowskim, jednak 
wcześniej była ona krzyżem. Jaka 
była geneza tego znaku? 

Pułki podhalańskie były jednostka-
mi, w których w bardzo dużym stopniu 
nawiązywano do góralskiego folkloru. 
Z tradycji podhalańskiej wywodziły 
się pewne części munduru, takie jak 
kapelusz czy peleryna oraz dodawane 
z fantazją do nakryć głowy orle pióro 
– symbol polskich jednostek górskich. 
Z tradycji Podhala zaczerpnięto również 
symbol – zhańbionej później przez na-
zistów – swastyki, zwanej przez górali 
,,niespodzianym krzyżykiem”, a umiesz-
czanej często na krokwiach domów. 
Swastyka stała się symbolem polskich 
wojsk górskich (niemal od pierwszych 
chwil ich istnienia) z inspiracji gen. Ga-
licy, który jako rodowity góral z Białego 
Dunajca dobrze znał ten znak. Emble-
mat ten, zwany też niekiedy „podha-
lanką”, został zatwierdzony 21 czerwca 
1919 roku, mocą rozkazu Ministerstwa 

Spraw Wojskowych. 
Zgodnie z tym rozka-
zem żołnierze pułków 
podhalańskich otrzy-
mali prawo noszenia 
na obu patkach em-
blematów w kształcie 
swastyki z gałązką 
jedliny.

Emblematy tło-
czone z blachy moż-
na podzielić na pięć 

podstawowych rodzajów, natomiast 
emblematów wyszywanych na mun-
durach nie sposób sklasyfikować, 
ponieważ poszczególne odmiany 
różniły się w zależności od inwencji 
wykonującej je osoby. Emblematami 
tymi były również przymocowywa-
ne do kapeluszy czy rogatywek orle 
pióra. Prawdziwą dumą każdego 
żołnierza cieszyńskiego pułku było 
posiadanie odznaki pułkowej, która 
była wręczana na mocy rozkazu do-
wódcy pułku za szczególne zasługi 
w służbie. Odznaka 4 PSP wykony-
wana była w 1 Krajowej Medalierni 
Adama Nagalskiego w Warszawie: 
w wersji oficerskiej – emaliowanej 
oraz nieemaliowanej – dla szere-
gowych i podoficerów. W związku 
z bardziej „surowym” wyglądem od-
znaki w wersji dla szeregowych była 
ona chętniej noszona przez kadrę 
niż odznaka w wersji emaliowanej, 
ponieważ bardziej harmonizowała 
z mundurem. Na odwrocie odznaki 
były wytłoczone miejsca bitew pułku 
wraz z datami.

CDN w następnym wydaniu PG
Tomasz Lenkiewicz

20

Powrót z warty ze strzelnicy garnizonowej 4. Pu³ku Strzelców Podhalañskich (AL)

Zaczê³o siê te¿ wystawianie samodzielnych wart i to nie tylko w obrê-

bie koszar.

Podchor¹¿owie przy wozie Biedka wz.33, w czasie wymarszu do Goleszowa. (AM4PSP)Podchorążowie przy wozie Biedka wz. 33, w czasie wymarszu  
do Goleszowa (AM4PSP)

115

Patki mundurowe jednostek podhalañskich (AM4PSP)

Patka mundurowa jednostki podhalańskiej (AM4PSP)
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Tytuł artykułuJan Sztwiertnia - wyjątkowy goleszowianin cz. 2 

ciąg dalszy z poprzedniego nr PG
W roku 1914 wybucha I wojna 

światowa. Jan Sztwiertnia otrzy-
mał powołanie do wojska, do pułku 
piechoty w Piotrkowie. Po pewnym 
czasie wrócił do Goleszowa. Po po-
wrocie zaczął aktywnie działać w To-
warzystwie Rolniczym dla Księstwa 
Cieszyńskiego. Był członkiem zarzą-
du głównego tego towarzystwa.

Pierwsza wojna światowa dobie-
gła końca. 19 października 1918 roku 

została utworzona Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego. 

Weszli do niej przedstawiciele 
trzech partii: Związku Śląskich Katoli-
ków, Polskiego Zjednoczenia Narodo-
wego i Polskiej Partii Socjalno-Demo-
kratycznej. Nasz rodak wszedł do rady 
z ramienia Polskiego Związku Narodo-
wego. Radą kierowało prezydium złożo-
ne z trzech równorzędnych prezesów.  
10 grudnia zastępcą prezesa PZN w pre-
zydium został Jan Sztwiertnia. Rada 

Narodowa Ślą-
ska Cieszyńskiego 
była pierwszym 
formalnym rzą-
dem na ziemiach 
polskich w pro-
cesie odrodzenia 
Polski. Zawarła 

porozumienie z Zemským Národním 
Výborem pro Slezsko, które ustaliło 
strefy wpływów polskich i czeskich na 
zasadach etnicznych. Po zajęciu dużej 
części Śląska Cieszyńskiego przez woj-
ska czeskie, państwa ententy zdecydo-
wały o przeprowadzeniu plebiscytu, 
który zadecyduje o podziale spornego 
terytorium. Plebiscytu jednak nie prze-
prowadzono, a 28 lipca 1920 roku Rada 
Ambasadorów w Paryżu zadecydowała 
o podziale Śląska Cieszyńskiego i RNŚC 
zakończyła swoją działalność. Ostatnim 
aktem było już tylko wytyczenie granic 
i wbijanie słupków granicznych (pocz-
tówka obok).

W dziale I wspomnianego wcześniej 
wydawnictwa zatytułowanym „Geogra-
fia, Historia i Ustrój Polski Odrodzonej”, 
na stronach 140–141 ks. Józef Londzin 
opisał sytuację Polaków na Śląsku Cie-
szyńskim oraz całokształt działań rady 
mających na celu przyłączenie ziemi 
cieszyńskiej do odradzającej się Polski. 

Jan Sztwiertnia aktywnie pracował 
w Towarzystwie Oszczędności i Zaliczek 
w Cieszynie. Najpierw, od 1927 roku, 
jako członek jej rady nadzorczej, później 
jako zastępca przewodniczącego, a od 
roku 1937 przewodniczący. W 1945 
roku, po zakończeniu wojny i reaktywo-
waniu towarzystwa, ponownie wszedł 
w skład Rady Nadzorczej. W rodzinnym 
Goleszowie był członkiem Kasy Spół-
dzielczej, której później szefował.

CDN w następnym wydaniu PG
Jan Cichy

Legitymacja nr 5 Jana Sztwiertni, członka RNKC  
(z archiwum rodzinnego Karola Sztwiertni)

Sprawozdanie Towarzystwa rolniczego dla Księstwa Cieszyń-
skiego w Cieszynie za lata 1914 – 1918, str. 24-25  

wymieniono pierwsze 5 z 33 stacyi, (pisownia oryginalna)
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Tytuł artykułuPodróże ze Stokłosą - Wizyta w Norwegii wcale nie za tysiące.

Zdjęcia zapierających dech w pier-
siach widoków z Norwegii podziwia-
łam już dawno na blogach podróżni-
czych, jednak z racji tego, że uwielbiam 
żar lejący się z nieba, nigdy nie było mi 
po drodze do krajów, w których mu-
szę założyć na siebie więcej niż dwie 
warstwy, a w bonusie rękawiczki. Do-
datkowo przerażała mnie zawsze opinia  
o norweskich cenach.

Niestety, pewnego dnia Wizzair 
rzucił bilety za 78 zł w dwie strony do 
Bergen. Nie musiałam się długo zasta-
nawiać – stan mojego konta pomniej-
szył się całe o 156 zł (za 2 osoby)!

Lecimy do Bergen! O norweskie 
ceny będę się martwiła potem.

Lot zabukowany, ale co teraz? Prze-
cież za sam nocleg w Norwegii pewnie 
zapłacę tyle, ile za dwutygodniowe by-
czenie się na plaży z drinkiem w ręce! 
Po chwili paniki i wizji dwóch Polek 
śpiących na dworcu w Bergen okazało 
się, że nie jest tak źle. Z pomocą przy-
szedł znany portal do rezerwacji nocle-
gów. 3 noce w całkiem fajnym hotelu 
za 310zł ! Tak więc dotarcie do Bergen  
i nocleg w komfortowych warunkach to 
tylko 388 zł od osoby. Można? Można! 
Tym bardziej, że cena w polskich gó-
rach pewnie też oscylowałaby w tych 
granicach. Poza tym... norweskie wido-
ki są tego warte!

Jeszcze w Polsce warto zastanowić 
się nad wykupieniem Bergen Card. 
Zamawiasz i płacisz online na stronie 
visitbergen.com. Do wyboru są trzy 
opcje: 24 h, 48 h i 72 h. Ja wykupiłam 
kartę na 72 h za 420 NOK, czyli jakieś 
180 zł. Dużo? Teoretycznie. Dzięki kar-
cie możesz bardzo dużo zaoszczędzić. 
Odbierasz ją jeszcze na lotnisku, gdzie 
wpisujesz datę i godzinę jej wygaśnię-
cia, czyli za dokładnie 72 h – co ide-
alnie obejmuje cały pobyt czwartek 
rano-niedziela rano. Pierwszą rzeczą,  
w której wykorzystasz kartę, będzie 
darmowy przejazd tramwajem Li-
ghtRail z lotniska do centrum Bergen. 
Podróż trwa ok. 40 min. i normalnie 
kosztuje 37 NOK. Tramwaj kursuje co 
15 min. Wsiadasz na lotnisku i wysia-
dasz na ostatnim przystanku, 10 min. 
spacerem od Bryggen (centrum Ber-
gen). Do tego dzięki karcie możesz za 
darmo jeździć komunikacją publiczną w 
Bergen, trzy razy wyjechać na wzgórze 
Fløyen, wejść do muzeów, kościołów, 
akwarium, a na inne atrakcje posiadać 
spore zniżki.

Tak jak pisałam wyżej – udało mi się 
znaleźć ofertę noclegu w *** hotelu  
w centrum Bergen za 310zł od osoby ze 
śniadaniem. Pokój całkiem przyjemny: 
dwa pojedyncze łóżka prawie złączone 
ze sobą, telewizor ponad 21”, dwa fo-

tele, stolik, wieszaki i coś, 
co najbardziej przypadło 
mi do gustu – łazienka  
z ogrzewaniem podłogo-
wym (w marcu w Norwe-
gii to niesamowity plus). 
Czysto, schludnie.

Śniadanie w formie 
kanapki z szynką, serem  
i ogórkiem plus sok jabł-
kowy wieszane codziennie  
o 7 rano na klamce.

No, dobra. Jesteśmy 
w Bergen. Mamy gdzie 
spać, już także nawet rano 
nie umrzemy z głodu! No, 
ale... w trakcie dnia i na ko-
lację coś przekąsić trzeba. 
W takim razie biegiem do 
restauracji!

Znajdujemy jakąś, czy-
tamy menu przed drzwia-
mi i... frytki, kawałek ryby  
i sałatka za 310 NOK?! 

Przecież to 140 zł! No, właśnie. To te 
piękne norweskie ceny. Ale nie dziwmy 
się im, skoro przeciętny miesięczny za-
robek w Norwegii to 43 tys. NOK! Pozo-
stają nam więc dwie opcje: albo przez 
4 dni głodować, albo pójść na zakupy 
do supermarketu.

Zaraz naprzeciwko naszego hotelu 
znajduje się Extra (warto też zajrzeć do 
Kiwi czy Rema 1000), w którym kupu-
jemy wałówkę na najbliższe dni (ceny 
poniżej). Zakupy za niecałe 300 NOK na  
4 dni. Przyznaję, że były to rzeczy typo-
wo pod kanapki plus napoje. Istnieje 
jeszcze możliwość zabrania tzw. suche-
go prowiantu z Polski – co też uczyniłam 
podczas kolejnego wyjazdu do Norwegii 
(zamknęłam się w 50 zł). Wtedy też do-
kładnie przyjrzałam się asortymentowi 
w sklepie i proste dania jak makarony 
z dodatkami, ryż z warzywami itd., ce-
nami zbliżone były do polskich (podczas 
pierwszego wyjazdu nie było możliwości 
ugotowania, za to podczas drugiego do 
dyspozycji była kuchnia). W znanej sieci 
fastfood, która zdawać by się mogło, bę-
dzie w miarę przystępna, nie było lepiej 
– za cheeseburgera, małe frytki i małą 
colę, które w Polsce kosztują mniej niż 
20 zł trzeba zapłacić 130 NOK (75 zł).

Przykładowe ceny: bułka – 6 NOK, 
chleb – 25 NOK, pomidory 1 kg – 32-33 
NOK, woda mineralna 1,5 l – 10 NOK, 
coca-cola 2 l – 29 NOK, piwo 0,5 l – 45 
NOK, wódka 0,5 l – 230 NOK, serek Fi-
ladelfia – 35 NOK, ser Gouda plastry 
– 28 NOK.

Jeżeli koniecznie chcesz, żeby wy-
jazd był jak najtańszy, a nie masz na 
miejscu znajomego, który cię przeno-
cuje ani nie znajdziesz Couchserfera, 
za to przywieziesz ze sobą jedzenie, 
to 4 dni w Bergen będą cię kosztować 
ok. 620 zł: loty – 78 zł, noclegi – 310 zł, 
Bergen Card – 180 zł, jedzenie – 50 zł.

Mało czy dużo? Skandynawia ogól-
nie jest drogim celem podróży, ale 
uwierz mi – warto!

W kolejnym artykule zapraszam 
na wycieczkę do dwóch perełek, któ-
re koniecznie trzeba odwiedzić, bę-
dąc w Norwegii! Zachęcam także do 
poczytania mojego bloga, na którym 
znajdziecie parę innych rzeczy: trave-
luje.blogspot.com oraz na Instagram: 
@_traveluje_                Sylwia Stokłosa
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Tytuł artykułuPrezenty z Niemiec

Między 7 a 10 grudnia gościliśmy 
przedstawicieli Reiskirchen, którzy 
przyjechali z prezentami świątecz-
nymi dla osób najbardziej potrze-
bujących z naszej gminy.

Manfred Gőssl i Alfred Kerber 
przywieźli paczki dla niepełnospraw-
nych dzieci i rodzin objętych pomo-
cą GOPS-u, dzięgielowskiego domu 
dziecka i domów opieki Eben-Ezer 
oraz goleszowskiej parafii ewange-
licko-augsburskiej. Zostało przeka-
zanych ponad 150 paczek, w których 
były m.in. odzież, zabawki, słodycze, 
artykuły codziennego użytku. Opie-
kunem niemieckiej delegacji była 
Magdalena Sikora–Poloczek. 

Goście spotkali się m. in. z miesz-
kańcami Goleszowa oraz wójtem 
Sylwią Cieślar, z którą rozmawiali  
o dalszej współpracy pomiędzy na-
szymi partnerskimi gminami oraz 
zwiedzili obiekty sportowe LKS 
„TEMPO” w Puńcowie.

Pomoc niemieckiej gminy została 
zapoczątkowana przez Annę Ruster, 
która w 1981 roku rozpoczęła swoją 
działalność charytatywną, przywo-
żąc transporty z żywnością, odzieżą 
i lekarstwami na teren ówczesnego 
województwa bielskiego, w tym na 
teren naszej gminy. Pierwsze trans-
porty trafiały do Domu Opieki Dia-
konatu Eben–Ezer, Domu Dziecka  
w Dzięgielowie oraz Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Goleszowie.

Tomasz Lenkiewicz

Wójt Sylwia Cieślar z gośćmi z Niemiec

Rada Sołecka Puńcowa, OSP, KGW, LKS „Tempo”  
i Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa, parafie kościo-
łów ewangelicko-augsburskich i katolickich serdecznie 
zapraszają puńcowskich seniorów 12 stycznia 2019 r.  
o godz. 14.00 na noworoczne spotkanie, które odbę-
dzie się w miejscowej OSP.

Nastał okres zimowy. W tym czasie osoby bezdomne będą 
potrzebowały pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. In-
formacje w tej kwestii można uzyskać dzwoniąc na całodobo-
wy, bezpłatny numer 987.

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na 
numery alarmowe: 997 – POLICJA, 986 – STRAŻ MIEJSKA, 999 
– POGOTOWIE RATUNKOWE, 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE.
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W dzięgielowskim domu dziecka

ZAPROSZENIE  
NA NOWOROCZNE SPOTKANIE

POMOC BEZDOMNYM

Na przełomie listopada i grudnia firma odbierająca odpady na terenie naszej gminy dostarczyła do wszystkich do-
mostw harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje okres od stycznia do czerwca 2019 r. Wersja 
elektroniczna ulotki, wraz z informacją o zasadach segregowania śmieci, znajduje się na www.goleszow.pl, w zakładce 
ODPADY KOMUNALNE.

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
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Tytuł artykułuSpotkanie świąteczne w Cisownicy

8 grudnia, z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia, odbyło 
się kolejne już w tradycji cisownic-
kiej szkoły „Spotkanie świąteczne”, 
z udziałem całej społeczności szkol-
nej, zaproszonych gości oraz licznie 
przybyłych członków rodzin naszych 
uczniów. Dyrektor szkoły Przemysław 
Misiarz przywitał serdecznie wszyst-
kich gości, wśród których obecni byli  
wójt Sylwia Cieślar, przewodniczący 
rady gminy Karol Lipowczan, wice-
przewodnicząca Elżbieta Duraj, rad-
na Magdalena Samosiuk, sołtys i jed-
nocześnie radny Karol Macura oraz 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Cisownicy Henryka Szarzec.

Wydarzenie artystyczne rozpoczę-
to muzycznie: Jean-Claude Haupt-
mann wykonał improwizację znanych 
melodii, pieśni i kolęd. Następnie 
uczniowie należący do kółka teatral-
nego zaprezentowali przedstawienie 
pt. „Niesforna klasa”, które swoją 
tematyką nawiązywało do przyjścia 
na świat Bożego Syna. Bohaterowie 
przybywający do stajenki betlejem-
skiej wyrazili radość ze spotkania  
z małym Jezusem. Przynieśli w darze 
swe czyste serca i dobre uczynki wy-
rażone słowami: 

„Przychodzimy do Ciebie, nasz 
Jezu kochany.

My jesteśmy dzieci, więc złota nie 
mamy.

Ale to, co możemy, dzisiaj Tobie 
damy”.

W pięknej scenerii zespół mło-
dych aktorów przypomniał nie tyl-
ko historię narodzin Zbawiciela, ale 

również problemy świata - odwiecz-
ną walkę dobra ze złem. Program 
artystyczny uświetnił także pokaz 
tańca współczesnego w wykona-
niu uczniów klasy IV. Nie zabrakło 
aniołków, które swoim występem 
wprowadziły widzów w atmosferę 
nadchodzących świąt. Melodia kolę-
dy „Gdy się Chrystus rodzi" zagrana 
na flecie poprzecznym przez Marka 
Walicę przypomniała słuchaczom 
najważniejsze prawdy wigilijnej 
nocy. Zebrani w sali gimnastycznej 
nagrodzili wykonawców brawami, 
a dyrektor podziękował występu-
jącym. Życzenia świąteczne złożyli 
również włodarze naszej gminy.

Część artystyczna zakończyła się 
rozstrzygnięciem kon-
kursu „Piernik dla 
hospicjum", którego 
tematem przewodnim 
było hasło: Świąteczna 
kartka z piernika. Do 
konkursu przystąpiło 
26 rodzin. Po raz pierw-
szy została przyznana 
nagroda publiczności. 
Powstało wiele pięk-
nych i ciekawych prac. 
Jury wybrało i nagro-
dziło te najpiękniejsze, 
co nie było zadaniem 
łatwym. Jak co roku 
słodkie niespodzianki 

zostały przekazane do cieszyńskiego 
Hospicjum św. Łukasza.

Słowa podziękowania z ust organi-
zatorów konkursu popłynęły w stronę 
sponsorów, którzy ufundowali tego-
roczne nagrody: Grzegorzowi Kani  
z firmy Kania Finanse z Cieszyna, 
Przemysławowi Mitrędze z firmy Ma-
zzivo z Cieszyna, firmie STX Sp. z o.o. 
z Cieszyna oraz Lucynie Adamczyk  
z firmy Pracownia Lusi z Cisownicy.

Autorzy najlepszych prac otrzy-
mali nagrody z rąk Sylwii Cieślar  
i Karola Lipowczana. Byli to:
1. Cedryk Lipowczan z siostrą,
2. Marcin i Kamil Waszek z rodziną,
3. Aleksandra Szalbot z rodziną.

Wyróżnienia:
- Kinga i Paweł Jaroszewicz z rodziną,
- Julia Pisiut z rodziną,
- Kajetan, Jędrzej i Aleksander Kurdun 
z rodziną.

Nagrodę publiczności otrzymali 
Marcin i Kamil Waszek.

Spotkanie zakończyło się w mi-
łej i radosnej atmosferze. Wszyscy 
uczestnicy mogli się przekonać, że 
niezwykły klimat bliskich już Świąt 
Bożego Narodzenia sprzyjał refleksji, 
wspomnieniom i licznym rozmowom, 
wzmacniając tym samym relacje mię-
dzy zgromadzonymi w czasie uroczy-
stości. Zapraszamy do obejrzenia 
fotoreportażu na www.goleszow.pl.

Organizatorzy
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Wyjątkowe pierniki z Cisownicy

Pod koniec października w kato-
wickim Spodku odbył się Cake Festi-
val Poland. Zwiedzający mogli zoba-
czyć m. in. cukrowe kwiaty, ciastka  
i torty 3D, prace zespołowe oraz ja-
dalne dekoracje. W trakcie imprezy 
odbył się konkurs dla profesjonali-
stów i amatorów, do którego zgło-
szono 522 słodkie dzieła w 14 kate-
goriach.

Miło nam poinformować, że 
mieszkanka naszej gminy, Lucyna 
Adamczyk, zajęła 3 miejsce w kate-
gorii ciastko 3D.

Cisowniczanka wystartowała w 
dwóch kategoriach: ciastka i ciastka 3D. 

Oceniając prace, jury konkursowe 
w pierwszej kolejności nominowało 
wypieki do medali złotego, srebrnego 
i brązowego, a następnie z nomino-
wanych prac wyłoniło zwycięzców.  
W obu kategoriach pani Lucyna otrzy-
mała nominację do srebra, finalnie 
zaś zajęła 3 miejsce.

Pieczeniem i dekorowaniem cia-
stek i pierników zajmuję się od kilku 
lat. Jak to w życiu bywa, wcześniej 
robiłam to wyłącznie na potrzeby ro-
dziny i znajomych. Gdyby nie pomoc 
i wsparcie wspaniałych osób, które 
spotkałam na swojej drodze, nigdy 
bym się nie odważyła wystartować  

w żadnym konkursie. Te osoby wie-
rzyły we mnie i pchały mnie do przo-
du. Jako pierwszy uwierzył we mnie 
Jerzy Franek z Dzięgielowa, chociaż 
wtedy to ja sama nie bardzo wierzy-
łam, że coś z tego może być – mówi  
z uśmiechem finalistka festiwalu.

Nagrodzona praca to piernikowa 
konstrukcja w kształcie domu, będąca 
jednocześnie kalendarzem.

Gratulujemy sukcesu i życzymy 
kolejnych osiągnięć!

Tomasz Lenkiewicz

Lucyna Adamczyk z medalem i nagrodzoną pracą. 
W tle inne pierniki wykonane przez laureatkę.
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