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Tytuł artykułuZdaniem wójta
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Za nami pierwsze półrocze bieżą-
cego roku. To dobry czas na ocenę 
i wstępne podsumowanie szeregu 
zaplanowanych w tegorocznym bu-
dżecie inwestycji. Wiele z nich udało 
się już wykonać, niektóre są jeszcze  
w trakcie robót. Niestety są też ta-
kie zadania, z realizacji których  
w tym roku musieliśmy zrezygnować 
– chociażby remont elewacji bu-
dynku urzędu gminy - by przesunąć 
środki na zadania, na które gmina 
uzyskała dofinansowanie ze środków  
zewnętrznych.

W przypadku niektórych zadań 
trzeba było ograniczyć ich zakres 
rzeczowy, aby przesunąć część środ-
ków finansowych na zadania, których 
koszt po rozstrzygnięciu przetargu 
okazał się być wyższy niż  wynikało  
z wcześniejszych kosztorysów.

W trakcie realizacji jest budowa 
odcinków kanalizacji w Goleszowie 
Równi i Cisownicy. Modernizowa-
ne są również drogi gminne metodą 
wykonania nakładek asfaltowych.  
W budżecie gminy na te zadania 
przeznaczono kwotę około 1,8 mln zł. 
Wykonano już m. in. zaplanowane 
odcinki dróg w Lesznej Górnej na ul. 
Turystycznej i Słonecznej. W Gole-
szowie na ul. Nowalijek. W Bażano-
wicach na ul. Długiej. W Puńcowie 
na ul. Prostej, Osiedlowej, Wysokiej 
i Spacerowej i w Cisownicy na ul. Go-
łaźnia. 

W Kisielowie został oddany do 
użytku teren rekreacyjny z dwo-
ma boiskami: jedno ze sztuczną 
nawierzchnią, do gry w siatkówkę, 
koszykówkę i tenisa ziemnego oraz 
trawiaste do gry w piłkę nożną.  
W Puńcowie wykonano zagospoda-
rowanie terenu przy ul. Sportowej. 
W Cisownicy natomiast trwają prace 
remontowe w budynkach gminnych 

czyli blokach. Wymianie poddajemy 
instalację elektryczną oraz wykonu-
jemy instalację gazową. Te działania 
podniosą bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców oraz zmniejszą zanie-
czyszczenia powietrza.

Trwają prace przy realizacji ini-
cjatywy lokalnej za budynkiem OSP 
w Goleszowie, na którym docelowo 
powstanie miejsce do zabawy i ak-
tywnego spędzania wolnego czasu 
dla całych rodzin. Wykonany został 
już specjalny tor przeznaczony do 
jazdy na rolkach, deskorolkach bądź 
rowerkach.

Za nami również wiele różnego 
rodzaju imprez sportowo – rekreacyj-
nych, uroczystości i rocznic. Wśród 
nich możemy wspomnieć choćby jubi-
leusz 125-lecia istnienia OSP Puńców 
czy 110-lecie OSP Cisownica, gminny 
piknik sportowy czy górski bieg prze-
łajowy „Beskidzka 160 na raty”.

Dzięki środkom z budżetu reali-
zowane są zadania z zakresu sportu,  

a w szczególności organizowane są 
szkolenia dzieci i młodzieży oraz tur-
nieje w takich dyscyplinach jak piłka 
nożna i siatkowa, tenis stołowy czy 
szachy.

Pozostając przy sporcie, warto 
wspomnieć sukcesy mieszkańców 
naszej gminy, którzy wywalczyli tytu-
ły mistrzowskie kraju. Do znaczących 
należy zaliczyć medale zdobyte przez 
Ilonę Sztwiertnię w tenisie stołowym, 
Annę Stanieczek i Przemysława Ko-
neckiego w łucznictwie, Klaudię 
Szymańską w karate, Mateusza Nie-
borasa w kolarstwie górskim oraz 
badmintonistę Michała Szczypkę.

Mam zatem nadzieję, że będzie-
my mieli – tak jak nasi sportowcy – 
dość energii i sił, by zaplanowane na 
ten rok działania doprowadzić do po-
zytywnego finału. Tego życzę miesz-
kańcom, sobie i wszystkim moim 
współpracownikom.

Krzysztof Glajcar
Wójt Gminy Goleszów

Wójt Gminy Goleszów informuje, że rozpoczynają się 
prace przygotowawcze nad budżetem gminy na rok 2019. 

W związku z tym mieszkańcy gminy, organizacje, związki 
wyznaniowe i inne podmioty z terenu gminy mogą skła-

dać wnioski do projektu budżetu. Należy to uczynić do  
15 września 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Go-
leszów (ul. 1 Maja 5).

 

Rozpoczynają się prace nad budżetem gminy
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Tytuł artykułuZafascynowani aktywnym trybem życia z rodziną

W dniach 17-18 sierpnia przy Szkole Podsta-
wowej w Goleszowie odbył się Turniej Rodzinny  
o nazwie „Zafascynowani aktywnym trybem życia  
z rodziną”, podczas którego rodzice mieli okazję zacie-
śnić z dziećmi rodzinne więzi. 

Organizatorem imprezy, współfinansowanej ze 
środków gminy Goleszów, była Fundacja „FAScynujący 
Świat Dziecka” z Goleszowa. Wydarzenie to miało na 
celu promocję zdrowego stylu życia poprzez regularną 
aktywność fizyczną i społeczną. Po uroczystym powita-
niu przez prezesa fundacji Janusza Morawca rozpoczęły 
się liczne konkurencje sportowe i działania edukacyjne  
z zakresu zdrowego stylu życia oraz działania informa-
cyjne dotyczące szkodliwego działania alkoholu i innych 
używek. 

W imprezie udział wzięły rodziny z gminy Goleszów, 
dla których został przygotowany poczęstunek oraz na-
poje. Wszyscy uczestnicy turnieju mieli zapewnioną 
opiekę medyczną. Różnorodne konkurencje sportowe 
były świetnym powodem do spędzenia razem czasu  
i budowania pozytywnych relacji rodzinnych. 

Na zakończenie turnieju rozdano wszystkim rodzi-
nom biorącym w nim udział nagrody rzeczowe. Wrę-
czono także puchary w kategoriach: Fair Play, Nagroda 
Publiczności, Nagroda Jury.

Więcej o działalności fundacji można przeczytać na 
stronie www.fasfundacja.pl                             Fundacja
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Fundacja „FAScynujący Świat Dziecka” z Goleszo-
wa serdecznie zaprasza na Charytatywną Galę Disco 
Polo, która odbędzie się 7 września w ustrońskim am-
fiteatrze. Początek godz. 17.00. Szczegóły na plakacie 
znajdującym się na 39 stronie.
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Goleszowscy ekolodzy w Adrspach

30 czerwca 2018 r. o godz. 5:00 
autokarem Jerzego Cieślara wyru-
szamy - po tradycyjnym odśpiewa-
niu chroniącej naszą wycieczkę pie-
śni „Pod Twą obronę” - do Kłodzka, 
gdzie czeka na nas Aneta Marek 
- wspaniały, obdarzony ogromną 
wiedzą i zdolnością jej przekazania 
przewodnik sudecki. 

Przekraczamy granicę w Kudo-
wie-Słonym, słuchając objaśnień 
dotyczących  historii mijanych miej-
scowości, pasm górskich i ciekawych 
historii z życia miejscowej ludności 
(np. Violetty Villas). Kiedy dociera-
my na parking przed wejściem na 
teren Skalnego Miasta, okazuje się, 
że jest on pełen autokarów z polską 
rejestracją. Udaje się jednak znaleźć 
jeszcze jedno miejsce... 

Kupujemy bilety i podążamy za 
przewodniczką objaśniającą nam 
nazwy mijanych, ogromnych bloków 
skalnych, szczelin i wąwozów. Sami 
też wytężamy wyobraźnię i usiłu-
jemy nazwać mijane skupiska skał. 
Dzban – to potężna skalna baszta, 
Głowa cukru, Brama gotycka, Sło-
niowy rynek, Ząb, Diabelski most 
– na  jego tle robimy sobie zdjęcie 
zbiorowe. Widzimy też Wieżę Elż-
biety, Gromowy kamień. Docieramy 
do tablicy na skale przedstawiającej 
popiersie Johanna Wolfganga Go-
ethego, dokumentującej jego od-
wiedziny w Skałach Adrszpaskich  
31 sierpnia 1790 r. 

Dalej idziemy pod Wielki wo-
dospad, gdzie prosimy Ducha Gór, 
Karkonosza, aby wylał więcej wody  

w te dni suszy powszechnej. Skalne 
jeziorko, po którym można popły-
wać dużą łodzią, jest niedostępne  
z powodu dużej kolejki, a my mamy 
jeszcze obfity program wycieczki. 
Wspinając się wyżej po dosyć wy-
godnych schodach, odwiedzamy 
stumetrową skałę zwaną Kochan-
kami, a dalej czekają na nas Widok  
i Wielka panorama, punkt widoko-
wy na Starostę oraz Echo, w którym 
to miejscu nasze głosy siedem razy 
odbijają się od ścian Krzyżowego 
wierchu. 

Po drodze mijamy wiele polskich 
wycieczek. Po 3,5-godzinnej wę-
drówce czas wracać do autokaru. 
Jedziemy do jednego z najstarszych 
klasztornych browarów w Czechach. 
Browar Broumov umożliwia nam 
odkrycie tajemnicy produkcji jedne-
go z najstarszych piw klasztornych.  
W otoczeniu pachnącego słodu 
wyprodukowanego przez własną 
słodownię z najlepszego czeskiego 
chmielu żateckiego poznajemy, jak 
rodzi się prawdziwe piwo, wytwo-
rzone z najlepszych miejscowych su-
rowców, krystalicznie czystej wody 
pompowanej ze studni artezyjskiej 
o głębokości ponad 32 metrów oraz 
najlepszych drożdży piwnych. Po 
przejściu całej drogi produkcyjnej 
jesteśmy zaproszeni do sali biesiad-
nej, gdzie podczas projekcji filmowej 
jeszcze raz poznajemy szczegółowy 
proces produkcji. Następuje degu-
stacja 5 gatunków piwa. 

Lekko rozweseleni wracamy do 
Kłodzka, aby zwiedzić Minieuro-
land (park miniatur). Park ten to 
jedyny w Polsce kompleks rekre-
acyjno-edukacyjny, który łączy park 
miniatur z niezwykłą architekturą 
terenów zielonych, tworzących ar-
boretum. Na powierzchni 20 tysięcy 
m kw. znajduje się ponad 40 makiet 
przedstawiających najciekawsze 
budowle z całego świata. Planowa-
ne jest wybudowanie 100 makiet. 
Przepiękne to miejsce – wyjątkowo 
zachwyciło uczestników naszej wy-
cieczki. Wszystko bardzo starannie 
wykonane – miniaturowe budowle 
w skali 1:25, urokliwe mostki, wiją-
ce się ścieżki. Wśród tego wszystkie-
go kompozycje kwiatowe tworzone 
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Pierwszy czwartek każdego mie-
siąca to dzień comiesięcznych zebrań 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Gole-
szowskiej. Tym razem prezes towarzy-
stwa Leszek Tyrna zarządził 5 lipca br. 
zebranie w gospodarstwie agrotury-
stycznym „U Brzezinów” w Cisownicy. 

Tam po części oficjalnej, czyli 
omówieniu spraw bieżących, rozpo-
częła się uczta: poczęstowano nas 
plackami ziemniaczanymi z wyrzo-

skami, natomiast na deser podano 
pyszne ciasto z kawą lub herbatą. 
Dodatkową atrakcją tego zebrania 
były 3. Zawody Strzeleckie z broni 
pneumatycznej o puchar Prezesa 
TMZG. Na zakończenie, przy ogrom-
nym aplauzie, prezes wręczył zwy-
cięzcom  puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Zawody zostały 
przeprowadzone bez podziału na 
mężczyzn i kobiety. A oto wyniki. 

I niech ktoś powie, że kobiety to 
słaba płeć...

I miejsce: Bożena Chraniuk
II miejsce: Anna Brudny
III miejsce: Andrzej Pilch
IV miejsce: Weronika Gaszek
V miejsce: Bogusław Sikora
VI miejsce: Dominika Tyrna
Cztery zwyciężczynie i tylko 

dwóch mężczyzn...
Albin Klimczak

Zawody strzeleckie w Cisownicy

Goleszowscy ekolodzy w Adrspach

z ponad 50  000 najpiękniejszych 
kwiatów jednorocznych. Najdłużej 
budowaną makietą był pałac Zwin-
ger z Drezna. Budowa miniatury 
trwała przeszło rok, a koszt jego bu-
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dowy sięgnął blisko 400  000 złotych. 
W niedalekiej przyszłości stanie tu-
taj kopia bliźniaczych wież Petronas 
Twin Towers z Kuala Lumpur. Będzie 
ona pełniła funkcję wieży widokowej, 

a jej wysokość wyniesie 30 m. Park 
jest otwarty przez cały rok.  

Była to wyjątkowo udana wy-
cieczka naszego towarzystwa.

Albin Klimczak

Bardzo dziękuję za wsparcie i wspólne zorganizowanie barwnego koro-
wodu dożynkowego. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie przeżyć Święto Plo-
nów w radosnej atmosferze. Dziękuję rolnikom z mojego sołectwa, którzy 
pomimo obowiązków związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw, 
zechcieli nam pokazać część swoich maszyn podczas korowodu. Dziękuję 
paniom, które wystąpiły w regionalnych strojach i przedstawiały scenkę lu-
dową. Dziękuję paniom z KGW, jak i druhom z OSP za ucztę, którą zgotowali 
nam na swoich stanowiskach i za uczestnictwo w korowodzie. Młodzieżo-
wej Drużynie Pożarniczej za tak liczny udział w pochodzie. Dziękuję również 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji tegorocz-
nego Święta Plonów. Dzięki determinacji, pracowitości i poświęceniu wielu 
osób, nasze wspólne święto było tak udane.

Beata Jaworek Sołtys Godziszowa

Dziękuję wszystkim przedsta-
wicielom mojego sołectwa, którzy 
uczestniczyli w korowodzie dożyn-
kowym oraz tym, którzy włączyli się 
w przygotowania do tego wyjątko-
wego święta.  

Sołtys Kisielowa Karol Szostok

PODZIĘKOWANIA
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Tytuł artykułuZostał sekretarzem generalnym SAP

W połowie czerwca odbył się 
Walny Zjazd Delegatów Stowarzy-
szenia Autorów Polskich. W jego 
trakcie wybrano nowy zarząd tej 
organizacji. Miło nam poinformo-
wać, że poeta, prozaik z Dzięgielowa 
- Andrzej Tadeusz Macura - został 
sekretarzem generalnym tej organi-
zacji. 

Mieszkaniec Dzięgielowa jest 
członkiem oddziału bielskiego SAP 
oraz Klubu Literackiego „Nadolzie”. 
Miłośnikom poezji znany jest z tomi-
ków wierszy „Jesienna Podróż” czy 
„Lustro czasu”.

TL

Strzeleckie zawody strażaków
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12 sierpnia w Goleszowie odby-
ły się Zawody Strzeleckie o Puchar 
Komendanta Gminnego ZOSP RP  
w Goleszowie. 

Do rywalizacji przystąpiło 46 
strażaków. Reprezentowali oni m. in. 
OSP Zebrzydowice, Pruchną, Zabo-
rze, Żuromin, Iłownicę, Dzięgielów, 
Goleszów, Cisownicę i Puńców. 

Organizatorem zmagań strze-
leckich był Janusz Michalik, a nad 
zabezpieczeniem medycznym czu-
wała Magdalena Panek. Sędziami 
zawodów byli: Jan Żarski, Seweryn 
Kędzior, Jerzy Dobroszek, Magdale-
na Panek.

Wszyscy uczestnicy strzelali  
z pistoletu i karabinu, a suma zdoby-
tych punktów wyłoniła najlepszych 
strzelców i drużyny.

Wyniki indywidualne - goście:
1. Leszek Machej OSP Zebrzydowice 

2. Jan Żarski OSP Gumna 
3. Jerzy Cieślar OSP Iłownica

Wyniki indywidualne  
gmina Goleszów

1. Rafał Soboszek OSP Dzięgielów 
2. Seweryn Kędzior OSP Puńców 
3. Leszek Szlauer OSP Goleszów

Wyniki drużynowe
goście

1. OSP Zebrzydowice 
2. OSP Gumna 
3. OSP Iłownica 1

Wyniki drużynowe
gmina Goleszów

1. OSP Dzięgielów 
2. OSP Puńców 1 
3. OSP Goleszów

 

 
 

Uczestnicy rywalizacji sportowej
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Na początku sierpnia w Puńco-
wie na ul. Cieszyńskiej, w pobliżu 
ul. Działkowej, wprowadzona zo-
stała wahadłowa organizacja ruchu 
samochodowego (tymczasowa sy-
gnalizacja świetlna).

Wynika to z faktu przystąpienia 
do robót w ramach „Zabezpieczenia 
i naprawy korpusu drogi powiatowej 
2608S ul. Cieszyńska w miejscowo-
ści Puńców uszkodzonego na skutek 
osuwiska”. Inwestorem całości jest 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie,  
a nadzór w jego imieniu sprawuje 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie.

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje m. in. zabezpieczenie korpu-
su drogi i skarpy pasa drogowego 
przed dalszymi ruchami masowymi 
poprzez wykonanie palisady z pala-
mi wierconymi, wzmocnienie i na-
prawę korony drogi polegającej na 
wykonaniu nowej konstrukcji drogi  
i poprawie jej geometrii, odtworze-
nie i przebudowa istniejącego prze-
pustu, wykonanie barier energo-
chłonnych i umocnienie skarpy nad 
drogą płytami ażurowymi.

Wykonawcą jest FBSerwis S.A.  
z Warszawy, nadzór inwestorski 
pełni F.I. STRUKTURA z Bielska-Bia-
łej.  Roboty budowlane potrwają do 
grudnia 2018 roku. 

UWAGA! 
W trakcie inwestycji może nastą-

pić całkowite zamknięcie tego od-
cinka drogi dla ruchu, co wiązać się 
będzie z tymczasowymi objazdami.

Tomasz Lenkiewicz

W Puńcowie naprawiają osuwisko
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Strzeleckie zawody strażaków

Najlepsi otrzymali puchary i dy-
plomy, zaś puchar przechodni naszej 
gminy wywalczył Rafał Soboszek. 
Puchar ten co roku trafia do zwycięz-
cy zawodów, w tym roku pojechał 
do Dzięgielowa.

Organizatorzy dziękują Kołu Ło-
wieckiemu „Hubertus” z Goleszowa 
za udostępnienie strzelnic.

Tomasz Lenkiewicz
Sędziowie zawodów 
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Wykonywanie palisady
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Tytuł artykułu

W drugiej połowie września  
w Cisownicy będą kręcone sceny do 
filmu „Legiony” w reżyserii Dariu-
sza Gajewskiego. Filmowcy powró-
cą do Cisownicy jeszcze w styczniu 
2019 roku. 

„Legiony” to kino przygodowe  
w najlepszym wydaniu, zrealizo-
wane przy użyciu najnowocześniej-
szych technik filowych. To opowieść 
o młodych ludziach, którzy nie wa-
hali się, by rzucić się w wir walki  
o odzyskanie państwowości, ale tak-
że o tych, którzy dopiero zrozumieli, 
że tylko w wolnej Polsce zrealizują 
swoje marzenia.

„Legiony”
•uniwersalna historia o wcho-

dzeniu w dorosłość w trudnych cza-
sach, o dojrzewaniu do wspólnoty;

•wielka historia jest tłem dla roz-
grywającej się na pierwszym planie 

love story, w którą uwikłani są: Jó-
zek (Sebastian Fabijański), dezerter  
z carskiego wojska, który przyłącza się 
do powstających Legionów, agentka 
wywiadu I Brygady – Ola (Wiktoria 

Wolańska) z Ligi Kobiet oraz Tadek 
(Bartosz Gelner), narzeczony dziew-
czyny, członek Drużyn Strzeleckich. 
Obok bohaterów ficyjnych, których 
historie wzorowano jednak na ży-
ciorysach prawdziwych legionistów,  
w filmie pojawi się wiele postaci hi-
storycznych. Wśród nich: brygadier 
Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucznik 
Stanisław Kaszubski ps. „Król” (Miro-
sław Baka), rotmistrz Zbigniew Du-
nin-Wąsowicz (Borys Szyc), porucz-
nik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni 
Pawlicki) i wielu innych;

•projekt filmowy o niespotyka-
nym w Polsce rozmachu scenogra-
ficznym, kostiumowym i wizualnym. 
Przez plan produkcji przewiną się 
tysiące statystów, a trzon obsady 
stanowić będą utytułowani polscy 
aktorzy. Film powstaje przy wsparciu 

W Cisownicy będą kręcone sceny do filmu
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konsultantów historycznych, woj-
skowych i kulturowych;

•za efekty specjalne odpowiadać 
będą wybitni specjaliści z kraju i zza 
granicy;

•za wprowadzenie filmu na duże 
ekrany odpowiada firma Kino Świat 
– lider dystrybucji pol-
skiego kina;

•nowoczesny mo-
del działań promo-
cyjnych i marketingo-
wych, wsparty ogólnopolską akcją 
edukacyjną ma wszelkie atuty, by 
przełożyć się na sukces artystyczny  
i komercyjny.

Legiony to pierwsza polska for-
macja wojskowa XX wieku, która 
przyczyniła się do odzyskania nie-
podległości w 1918 roku i stała 
się zalążkiem Wojska Polskiego.  
W pamięci zbiorowej utrwaliła swe 
miejsce jako symbol postawy niepo-

kornej, dumnej wolności, odwagi, 
honoru i zawadiackiej fantazji. Była 
pierwszym realnym spełnieniem 
śnionego od Powstania Stycznio-
wego snu o zrywie wyzwoleńczym, 
który znalazł swój szczęśliwy finał  
w 1918 roku. 

Film „Legiony” skupia się na bo-
jowym szlaku Legionów z lat 1914-
1916, od wymarszu z Oleandrów do 
bitwy pod Kościuchnówką. Pokaże 
najpiękniejsze i najbardziej drama-
tyczne karty epopei legionowej, 
łącznie ze słynną szarżą ułanów 
pod Rokitną, która będzie jedną  
z najbardziej spektakularnych scen 
w filmie. W scenie szarży wzięło 
udział 64 jeźdźców (tak jak w 1915 

roku) oraz kilkuset statystów. Zdję-
cia wykonano przy pomocy 7 kamer  
(w  tym jednej zawieszonej na 300-me-
trowej linie), dronów i pirotechniki.  
W końcowej części filmu bohaterowie 
będą walczyć pod Kościuchnówką, 
gdzie w jednej bitwie uczestniczyły 

wszystkie trzy 
Brygady Legio-
nów Polskich pod 
dowództwem Jó-
zefa Piłsudskiego.

Fundacja obchodów 100 Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, Piscaresque Maciej Pawlicki, 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych, Filmoteka Narodowa 
Instytut Audiowizualny, firma Polcar 
oraz Kino Świat zapraszają do kin we 
wrześniu 2019 r.

Tekst i zdjęcia - producent filmu 
Picaresque Maciej Pawlicki

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. 

Józef Piłsudski

W Cisownicy będą kręcone sceny do filmu
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Szanujemy 

                    czeskie prawo

Dokumenty, które obcokrajo-
wiec ma obowiązek posiadać na te-
renie Republiki Czeskiej: 
- ważny dokument podróży (dowód 
osobisty lub paszport), 
- ważną wizę, o ile jest wymagana.
Do kierowania pojazdem:
- prawo jazdy,
- dowód rejestracyjny pojazdu, 
- ubezpieczenie OC.
Obowiązki obcokrajowca: 
- na żądanie Policji RCz udowodnić 
swoją tożsamość, okazując doku-
ment podróży lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość; 
- przebywać na terenie RCz jedynie 
z ważnym dokumentem podróży  
i wizą, o ile jest to wymagane; 
- dokument podróży nie może być 
uszkodzony, zawierać bezprawne 
zmiany i nie może być naruszona 
jego integralność;
- zdjęcie w dokumencie musi odpo-
wiadać rzeczywistemu wyglądowi 
posiadacza; 

- natychmiast zgłosić na policję 
utratę lub kradzież dokumentu po-
dróży; 
- spełnić obowiązek zgłoszenia po-
bytu na terenie RCz, o ile tego obo-
wiązku za obcokrajowca nie spełni 
kwaterujący; 
- w ustawowym zakresie wykazać się 
przy kontroli pobytu dokumentem  
o podróżnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym.

W razie gdy cudzoziemiec w istot-
ny sposób zakłóca porządek publicz-
ny, narusza przepisy prawa RCz lub 
przebywa na terenie RCz nielegalnie, 
policja RCz wyda w jego sprawie de-
cyzję o administracyjnym wydaleniu 
z terytorium krajów członkowskich 
Unii Europejskiej (obywatelom UE 
z terenu RCz), ewentualnie otrzyma 
on zakaz pobytu na terenie Czech.

Posiadanie Posiadanie Posiadanie Posiadanie Posiadanie Posiadanie Posiadanie Posiadanie Posiadanie 
prawa prawa prawa 

również również również 
obowiązkiobowiązkiobowiązki

Informacje o ruchu drogowyme

· maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h

· maksymalna prędkość poza terenem zabudowanym wynosi 90 km/h

· maksymalna dozwolona prędkość na drogach dla pojazdów silni-
kowych wynosi 110 km/h

· maksymalna dozwolona prędkość na autostradach wynosi 
130 km/h

Za nieprzestrzeganie maksymalnej dozwolonej prędkości grozi kara 
w postępowaniu administracyjnym w wysokości do 10 000 CZK.

· Pojazdy silnikowe muszą mieć przez cały rok włączone światła

· W trakcie jazdy kierowcy nie wolno trzymać telefonu w ręce

W razie nieprzestrzegania powyższych postanowień kierowca dopuszcza się wykroczenia, 
za które może otrzymać karę w postępowaniu administracyjnym w wysokości do 2 500 CZK.

W Republice Czeskiej zabrania się kierowania pojazdu (samochód, moto-
cykl, samochód ciężarowy itp.) pod wpływem napoju alkoholowego, po-
nieważ dopuszczalna zawartość alkoholu w krwi kierowcy wynosi 
ZERO. Minimalna kara za kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu 

wynosi od 2 500 CZK do 50 000 CZK oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 
2 lat, natomiast maksymalną karą jest kara pozbawienia wolności na 1 rok.

Zatrzymać się i stać należy::

1. w prawo w kierunku, jak najbliżej skraju drogi (na drodze jednokierunkowej w prawo 
i w lewo);

2. w jednym szeregu i równolegle ze skrajem drogi (w określonych przypadkach można się 
zatrzymać i stać prostopadle, ewentualnie poprzecznie do skraju drogi lub zatrzymać się 
w drugim szeregu);

3. tak, aby przy staniu pozostał co najmniej jeden wolny pas drogi o szerokości co najmniej 
3 m dla każdego kierunku jazdy; przy zatrzymaniu musi pozostać wolny co najmniej 
jeden pas drogi o szerokości minimalnej 3 m dla obu kierunków jazdy.

UWAGA! Zawsze należy przestrzegać wyznaczonych dozwolnych sposobów stania wraz 
z położeniem pojazdów.

Nie wolno zatrzymywać się i stać (wybrane fragmenty ustawy):

· na słabo widocznym skrzyżowaniu i w jego najbliższym otoczeniu,

· przed słabo widocznym końcem wzniesienia, na nim i za nim,

· na przejściu dla pieszych i w odległości krótszej niż 5 m przed nim,

· na skrzyżowaniu i w odległości krótszej niż 5 m przed granicą skrzyżo-
wania i 5 m za nią, 

· na pasie włączania lub zjazdowym,

· na przejeździe kolejowym, w podjazdach i w tunelu oraz w odległości 
krótszej aniżeli 15 m przed nimi i za nimi,

· w miejscu, w którym pojazd zasłoniłby pionowy znak drogowy lub poziomy 
znak drogowy „Strzałki kierunku” lub „Napis na jezdni”,

· w wyznaczonym pasie drogi,

· na moście,

· przed wjazdem na drogę z drogi leśnej lub polnej lub z miejsca leżącego poza drogą,

· na wyznaczonym parkingu, o ile nie jest to pojazd, dla którego parking jest przeznaczony,

· na pasie zieleni drogowej, o ile nie zezwalają na to miejscowe przepisy

UWAGA: Ustawa umożliwia odholowanie pojazdów, które bezprawnie stoją na jakimko-
lwiek wyznaczonym parkingu.

Ścieżka dla pieszych i rowerzystów – pieszy ma obowiązek 
skorzystania wyłącznie z wyznaczonego pasa (podobnie jak 
rowerzysta). Nieprzestrzeganie wyznaczonych pasów może być 
sankcjonowane karą w postępowaniu administracyjnym w wy-
sokości do 2500 CZK.

W Republice Czeskiej nie wolno:

· Umożliwiać spożywania substancji alkoholowych osobie poniżej osiemnastego roku ży-
cia (kara do 5 000 CZK).

· Palić na zadaszonych przystankach i poczekalniach komunikacji drogowej, kolejowej oraz 
komunikacji miejskiej.

· Palić w pomieszczeniach restauracyjnych (obowiązuje od 31.5.2017 r.) 

· Zakłócać ciszy nocnej (godz. 22-06, kara do 10 000 CZK, w razie powtórzenia do 
15 000 CZK).

· Wzbudzać zgorszenia publicznego (na przykład leżąc na chodniku w stanie silnego upo-
jenia alkoholowego lub krzyczeniem niecenzuralnych słów, kara do 10 000 CZK, w razie 
powtórzenia do 15 000 CZK.

· Zanieczyszczać miejsc publicznych wyrzucając odpadki lub oddając mocz (kara do 
20 000 CZK, w razie powtórzenia do 30 000 CZK).

· Obrażać lub ośmieszać drugą osobę (kara do 20 000 CZK, w razie powtórzenia do 
30 000 CZK).

· Krzywdzić innych osób lub grozić im uszczerbkiem (kara do 20 000 CZK, w razie powtór-
zenia do 30 000 CZK).

· Czynić innym rozmyślną krzywdę (na przykład wypuszczanie powietrza z kół pojazdów, 
kara do 20 000 CZK, w razie powtórzenia do 30 000 CZK). 

Narkotyk

Posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków jest niezgodne z prawem – posiadanie 
niewielkich ilości jest kwalifikowane jako wykroczenie z zakresu ochrony przed antyal-
koholizmem i innymi uzależnieniami, posiadanie większej ilości jest kwalifikowane jako 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

UWAGA: W niektórych miejscowościach w Republice Czeskiej obowiązuje w określonych 
miejscach zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Ważne kontakty:

Policja RCz  158  Straż Miejska  156

Straż pożarna 150  Telefon pomocy UE  112

Pogotowie ratunkowe 155

Informacje są dostępne na stronie: www.policie.cz

Informacje o ruchu drogowym: 
- maksymalna prędkość w terenie 
zabudowanym wynosi 50 km/h,
- maksymalna prędkość poza tere-
nem zabudowanym wynosi 90 km/h, 
- maksymalna dozwolona prędkość 
na drogach dla pojazdów silniko-
wych wynosi 110 km/h,
- maksymalna dozwolona prędkość 
na autostradach wynosi 130 km/h.

Za nieprzestrzeganie maksymal-
nej dozwolonej prędkości grozi kara 
w postępowaniu administracyjnym 
w wysokości do 10 000 CZK.

Pojazdy silnikowe muszą mieć 
przez cały rok włączone światła·  
W trakcie jazdy kierowcy nie wolno 
trzymać telefonu w ręce.

W razie nieprzestrzegania powyż-
szych postanowień kierowca do-
puszcza się wykroczenia, za które 
może otrzymać karę w postępowa-
niu administracyjnym w wysokości 
do 2 500 CZK.

W Republice Czeskiej zabrania 
się kierowania pojazdem (samo-
chód, motocykl, samochód ciężaro-
wy itp.) pod wpływem napoju alko-
holowego, ponieważ dopuszczalna 
zawartość alkoholu w krwi kierowcy 
wynosi ZERO. Minimalna kara za kie-
rowanie pojazdu pod wpływem al-
koholu wynosi od 2 500 CZK do 50 
000 CZK oraz obejmie zakaz prowa-
dzenia pojazdów od 6 miesięcy do  
2 lat, natomiast maksymalną karą jest 
kara pozbawienia wolności na 1 rok.

Zatrzymać się i stać należy:
1. w prawo w kierunku, jak najbliżej 
skraju drogi (na drodze jednokierun-
kowej w prawo i w lewo);
2. w jednym szeregu i równolegle ze 
skrajem drogi (w określonych przy-
padkach można się zatrzymać i stać 
prostopadle, ewentualnie poprzecz-
nie do skraju drogi lub zatrzymać się 
w drugim szeregu);

3. tak aby przy staniu pozostał co 
najmniej jeden wolny pas drogi o 
szerokości co najmniej 3 m dla każ-
dego kierunku jazdy; przy zatrzy-
maniu musi pozostać wolny co naj-
mniej jeden pas drogi o szerokości 
minimalnej 3 m dla obu kierunków 
jazdy. UWAGA! Zawsze należy prze-
strzegać wyznaczonych dozwolnych 
sposobów stania wraz z położeniem 
pojazdów.                                     CDN 

Zdjęcia i tekst pochodzą z ulotki 
przygotowanej przez czeską policję.

Obowiązki w Czechach
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W Dzięgielowie zakończono roboty budowlane

Dobiegły końca roboty drogowe  
w centrum Dzięgielowa. 

Na odcinku ok. 500 m wykonano 
m.in. kanalizację deszczową, prze-
pust nad ciekiem wodnym, chod-

niki, miejsca postojowe i ułożono 
nowy asfalt. Właśnie trwa odbiór 
całości zadania. 

Przypomnijmy, że remont dro-
gi finansuje Powiat Cieszyński przy 

wsparciu gminy Goleszów. O robo-
tach pisaliśmy we wcześniejszych 
wydaniach „Panoramy” Goleszow-
skiej. 

Tomasz Lenkiewicz

Przed remontem Po remoncie
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Wspomnienia z Indochin - pływająca wioska

Po obfitym śniadaniu jedziemy 
klimatyzowanym autokarem do 
przystani, skąd 40-osobową łodzią 
popłyniemy do pływającej wioski. 

Po drodze zwiedzamy jeszcze 
kompleks świątyń Banteay Srei, zwa-
ny „twierdzą kobiet” oraz  Banteay  
Samre należące do Ankoru, więc na-
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sze trzydniowe bilety nie tracą waż-
ności. 

Następnie w rzecznym por-
cie wsiadamy do niewielkiej łajby  
i  obieramy kurs na jezioro Tonie Sap, 
na którym czeka nas podziwianie uro-
ków pływającej wioski. Coś niesamo-
witego! 

Wioska ta powstała  na skutek 
ucieczki miejscowej  ludności przed 
niszczycielskimi działaniami bojówek 
khmerowskich. Z czasem coraz więcej 
ludności poczuło się pewniej w śro-
dowisku wodnym i powstało wielkie 
skupisko pływających domów  na sze-
rokich łodziach, w których toczy się 
normalne życie. Pranie, gotowanie 
posiłków, pilnowanie małych dzieci, 
tkactwo, budowa nowych obiektów, 
suszenie drewna na opał, połów 
ryb, a w szczególności wytwarzanie 
pamiątek dla turystów... Dzieci albo 
w wolnej chwili kołyszą się na hama-
kach, albo zajmują się handlem. 

Podpływa do naszej łodzi dwo-
je dzieci. Chłopiec ma może 12 lat, 
dziewczynka około 10. On płynie  
w wanience do kąpieli niemowląt, 
a dziewczynka w głębszej miednicy. 
On oferuje owoce i wyroby ludowe,  
a ona – ku naszemu przerażeniu -  
chce sprzedać... krokodylka. 

Cumujemy przy dużym obiekcie 
pływającym, gdzie oglądamy fermę 
krokodyli. W środku jak w supermar-
kecie. Ogrom towarów, a wszystkie 
bardzo atrakcyjne. Wyroby tekstyl-
ne, buty z krokodylej skóry... Widzę 
śliczną torebkę –  pytam o cenę. 600 
dolarów??? Ale to przecież z krokody-
lej skóry, mówi sprzedawczyni. Wszę-
dzie pełno spreparowanych skór, jak 
i samych krokodyli w różnych pozach 
np. w pozie do ataku. Małe krokodyle 
można kupić w butelkach z wódką. 
Zatrzęsienie butelek wypełnionych 
nie tylko alkoholem, ale również 
skorpionami, kobrami, tarantulami 
i innymi śmiercionośnym żyjątkami. 
Niestety, możemy tylko popatrzeć lub 
spożyć na miejscu. Przewóz przez gra-
nicę grozi więzieniem i ogromnymi 
sankcjami finansowymi. 

W części barowej kupujemy prze-
ważnie kawę lub napoje chłodzące, 
ewentualnie jakąś małą, egzotyczną 
przekąskę. Pełni wrażeń wsiadamy  
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Defibrylatory dla strażaków

20 lipca na sali sesyjnej Urzędu 
Gminy w Goleszowie strażacy-ochot-
nicy z jednostek OSP Goleszów, OSP 
Cisownica oraz OSP Puńców otrzy-
mali nowy sprzęt ratowniczy w po-
staci defibrylatorów.

Oficjalne przekazanie sprzętu, któ-
ry odebrali delegaci poszczególnych 
jednostek rozpoczęło się o godz. 11. 
W spotkaniu oprócz druhów z do-
posażonych jednostek uczestniczyli 
Komendant Gminny ZOSP RP w Go-

leszowie Marian Machalica, Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar 
oraz kierownik Referatu Inwestycji  
i Remontów Zbigniew Kohut. Odbiera-
jący sprzęt ratunkowy strażacy podzię-
kowali wszystkim odpowiedzialnym za 
jego pozyskanie, podkreślili jak duże 
znaczenie ma on w realizacji ich misji 
oraz życzyli sobie, by nie występowały 
konieczności jego częstego używania.

Dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych Cisownica, Goleszów i Puńców 

z gminy Goleszów przy współfinanso-
waniu ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości zakupiono 
3 defibrylatory marki Philips. 

Koszt nowego sprzętu to kwota  
17 670 zł z czego 17 492,20 zł sta-
nowiło dofinasowanie z Funduszu 
Sprawiedliwości, a reszta to wkład 
własny gminy.

Krystian Grzybek

Wspomnienia z Indochin - pływająca wioska

z powrotem do łodzi, z której podzi-
wiamy większe pływające budowle: 
magazyny, stupy buddyjskie, a nawet 
kościół chrześcijański (nie wiem, ja-
kiego wyznania, ale na wieży widnie-
je krzyż). 

Budynki stają się coraz mniejsze. 
Opuszczamy to nadzwyczajne miej-
sce. Wracamy do hotelu, aby dać 
ukojenie naszym pragnącym chłodu 
ciałom. Wieczorem za dopłatą dla 
chętnych kolacja z występami me-
rowskiego zespołu tanecznego. Ju-
tro czeka nas wyjazd do stolicy Kam-
bodży – Phnom Penh, ale o tym już  
w następnym numerze „Panoramy”.

Albin Klimczak  
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W poniedziałkowe popołudnie 
20 sierpnia na sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Goleszowie 
odbyła się debata „Kierunki rozwoju 
oświaty w gminie Goleszów”. 

W spotkaniu uczestniczyły władze 
gminne na czele z wójtem Krzyszto-
fem Glajcarem, członkowie Rady 
Gminy Goleszów z przewodniczą-
cym Bogusławem Koneckim na cze-
le, Agata Franek – starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Delegatura w Bielsku-Białej, dyrek-
torzy, nauczyciele, przedstawiciele 
rodziców oraz młodzież z gminnych 
jednostek oświatowych. Otwarcia 
spotkania dokonał wójt, witając przy-
byłych gości. Następnie głos zabrała 
Bogumiła Mandat – ekspert firmy 
Vulcan z Wrocławia, przybliżając 
szczegółowe założenia projektu. Po 
krótkiej prezentacji uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy dyskusyjne, z któ-
rej jedną stanowiła goleszowska mło-
dzież. Zadaniem każdej z grup było 
zaproponowanie rozwiązań, które 
pomogłyby usprawnić proces eduka-
cyjny. Pomysłów było  wiele: ucznio-
wie chcieliby na zajęciach korzystać 
z tabletów, mieć wsparcie rodziców i 
nauczycieli czy móc korzystać z nowo-
czesnej bazy sportowej. Nauczyciele 
podkreślali potrzebę większej aktywi-
zacji rodziców w procesie edukacyj-
nym, wypracowania dobrych relacji 
pomiędzy szkołą a opiekunami dzieci. 
Oczekiwania rodziców to ogranicze-

Debata oświatowa w Goleszowie

Spotkanie Dialogowe

„Kierunki rozwoju edukacji 
w Gminie Goleszów”

 
20 sierpnia o godz. 16.00

budynek Szkoły Podstawowej 
w Goleszowie

Szko³a moich marzeñ

nie ilości zadań do-
mowych oraz rozwój 
indywidualnych pre-
dyspozycji uczniów.

Pomysłów w dys-
kusji pojawiło się wie-
le. Uczestnicy debaty 
podkreślali, że warto 
się spotykać i wymie-
niać poglądy. Kończąc 
debatę, wójt Krzysztof 
Glajcar podziękował 
za udział i zaangażo-
wanie, wyraził na-
dzieję, że spotkania 
będą kontynuowane 
a wypracowane roz-
wiązania przyczynią 
się do rozwoju gole-
szowskiej oświaty.

Projekt „VULCAN 
kompetencji w ŚLĄ-
SKICH samorządach” 
realizowany jest w 
ramach Programu 
Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 
Priorytet II Efektywne 
polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospo-
darki i edukacji Działa-
nie 2.1. Wysoka jakość systemu oświa-
ty. Projekt jest nadzorowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest: 
- opracowanie PLANU podniesie-

nia jakości usług edukacyjnych,

- objęcie procesem wspomagania 
wybranych placówek oświatowych,

- podniesienie kompetencji w za-
kresie zarządzania oświatą .

Redakcja
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Piknik Spadochroniarzy

7 lipca rosa spadła z nieba za 
sprawą lotnika, który przemierzył 
samolotem niebo ku uciesze uczest-
ników Pikniku Spadochroniarskiego 
i była to jedyna odrobina chłodu  
w ten gorący dzień. 

Z intensywnych wrażeń, jakie 
zaplanowali organizatorzy XVIII Od-
działu Ziemi Cieszyńskiej Związku 
Spadochroniarzy mogli skorzystać 
wszyscy, którzy wybrali się w sobotę 
do Goleszowa Równi. Tam bowiem, 
na terenie Domu Ludowego, już po 
raz szesnasty odbył się Piknik Spado-
chroniarzy. 

Sprzyjająca pogoda pozwoliła po-
dziwiać efektowne skoki spadochro-
nowe i inne lotnicze atrakcje, które 
organizatorzy zaplanowali na czas 

trwania pikniku. Jednym z punktów 
intensywnego programu imprezy był 
również konkurs strzelecki. Wielu 
było  chętnych do sprawdzenia swo-
ich możliwości w trafianiu do celu. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali pucha-
ry Wójta Gminy Goleszów. Dziesięciu 
najlepszym strzelcom wręczono pa-
miątkowe dyplomy.  

Lista nagrodzonych uczestników 
konkursu strzeleckiego.

Kategoria kobiet
1 miejsce – Katarzyna Żak
2 miejsce – Marzena Goryczka
3 miejsce – Iga Suchodolska

Kategoria mężczyzn
1 miejsce – Albin Klimczak

2 miejsce – Adrian Bobek
3 miejsce – Andrzej Cieślar

Organizatorzy zadbali również  
o to, aby i dla najmłodszych uczest-
ników przygotować liczne atrakcje.  
Mnóstwo atrakcji, obfity bufet  i mu-
zyka, która cały czas towarzyszyła 
i zachęcała do zabawy sprawiły, że 
każdy, kto udał się 7 lipca na Piknik 
Spadochroniarzy z pewnością był za-
dowolony. 

Organizatorzy składają podzięko-
wania wójtowi za ufundowane pu-
chary oraz portalowi ox.pl za relację 
z imprezy.

Iwona Franek
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Szkolili się w Dzięgielowie

W środę, 25 lipca, w Dzięgielo-
wie odbyło się szkolenie organizacji 
pozarządowych, które otrzymały do-
tacje z programu „Działaj lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Na te-
renie naszego powiatu koordynato-
rem programu jest Stowarzyszenie 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Spoza terenu naszej gminy w spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele 
Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzie-
ży Twórczej (prowadzący szkolenie), 
Stowarzyszenia Lipowiec, Stowarzy-
szenia Miłośników Zbytkowa, Stowa-
rzyszenia Wspierającego Działalność 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle 
„Nad Białką”.

W pierwszej kolejności uczestnicy 
zapoznali się z „Frankówką”. Właści-
ciel opowiedział o roślinności (zarów-
no wodnej, jak i lądowej), ptakach  
i rybach, które zobaczyli przedstawi-
ciele stowarzyszeń w miejscu szkole-
nia. Następnie 12 uczestników rozpo-
częło szkolenie z zakresu promocji, 

dokumentacji projektów, elementów 
kursu managera, zarządzania zasoba-
mi finansowymi i ludzkimi.

Z terenu naszej gminy w szkoleniu 
wzięli udział przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Miłośników Dzięgielowa, 

którzy w tym roku zrealizują projekt 
„Dzięgielów pędzlem malowany”,  
o którym pisaliśmy wcześniej na 
www. goleszow.pl.

Tomasz Lenkiewicz

Rada Sołecka Cisownicy, Stowa-
rzyszenie Miłośników Cisownicy, 
Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy 
w Cisownicy pod patronatem Wójta 
Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara 
zapraszają na BIAŁĄ SOBOTĘ, która 
odbędzie się 15 września, w godz. 
9.00-12.00. 

W miejscowej szkole wszystkim 
chętnym (niezależnie od ubezpiecze-
nia i miejsca zamieszkania) bezpłat-
nych porad udzielać będą specjaliści 
w następujących specjalnościach:
- dr n. med. Antoni Guja – specjalista 
chorób wewnętrznych, kardiolog;
- prof. dr hab. n. med. Monika Mikul-
ska – specjalista pediatra-neonatolog;
- dr n. med. Jerzy Podżorski – specja-
lista chirurg ortopeda;
- lek. med. Barbara Miodońska – spe-
cjalista chorób wewnętrznych II st.;
- dr n. med. Jan Miodoński – specjali-
sta neurochirurg i neurotraumatolog;
- lek. med. Agnieszka Sikora-Puz – 
kardiolog, oprócz porad wykona ba-
dania EKG;

- lek. med. Eugenia Wycisło-Guja – 
specjalista chorób wewnętrznych  
i chorób krwi, analityk;
- lek. med. Tomasz Dembnicki - spe-
cjalista ginekolog, położnik, cytolog;
- Katarzyna Suchanek – Pilch – die-
tetyk.
- Jacek Fuchs  - optyk;

Dodatkowo pielęgniarki dyplomo-
wane Janina Godek i Izabela Macha-

lica przeprowadzą pomiary poziomu 
cukru we krwi oraz badania ciśnienia 
tętniczego, a w mammobusie koło 
biblioteki będą prowadzone bada-
nia mammograficzne w godz. 10.00-
11.00.

Organizatorzy serdecznie zapra-
szają! Szczegóły: Henryka Szarzec, 
tel. 662 223 617, Karol Macura, tel. 
697  814  978.               

TL

Bezpłatne porady lekarskie w Cisownicy
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Dzięgielów pędzlem malowany

25 sierpnia w dzięgielowskiej 
szkole odbyły się warsztaty plastycz-
ne realizowane w ramach projektu 
„Dzięgielów pędzlem malowany”. 

W pierwszych zajęciach wzięło 
udział 14 uczestników m. in. z Ci-
sownicy, Ogrodzonej, Dzięgielowa, 
którzy na podobraziach pastelami 
malowali krajobraz widziany z okna. 
Wśród nich byli zarówno amatorzy, 
jak i osoby, które prezentowały swoje 
prace na różnych wystawach, np. Jan 
Gluza z Dzięgielowa.

Na realizację projektu stowarzy-
szenie pozyskało dotację z programu 
„Działaj lokalnie” Polsko-Amerykań-
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 dotacji zakupione zostały 
materiały plastyczne: farby, pędzle, 
sztalugi.

W obecnych czasach bardzo 
duży nacisk kładzie się na rozwija-
nie zdolności informatycznych/tech-
nologicznych oraz sportowych. Co-

raz mniej organizuje się wydarzeń 
artystycznych.

W Dzięgielowie organizowane są 
m.in. zawody sportowe (biegi górskie 
i wyścigi na rowerach), szkolenia z 
gier logicznych, wydarzenia religijne, 
ale brak jest warunków dla rozwoju 
zdolności artystycznych. Z uwagi na 
korzystanie z komputerów, tabletów, 
telefonów komórkowych, wiele osób 
nie potrafi pisać ładnie piórem/dłu-
gopisem oraz naszkicować/namalo-
wać otaczających zabudowań, fauny 

i flory – mówią członkowie stowarzy-
szenia.

W związku z powyższym oraz z 
postulatami mieszkańców Dzięgielo-
wa, że brakuje w naszej miejscowości 
wydarzeń związanych ze sztuką, na-
pisaliśmy projekt i otrzymaliśmy do-
finansowanie – dodają organizatorzy

Przed artystami jeszcze plener 
malarski i kolejne warsztaty. Zwień-
czeniem całości będzie wystawa prac 
plastycznych.

Tomasz Lenkiewicz

W dniach 22 i 23 września w Puń-
cowie odbędą się główne uroczysto-
ści związane z 500-leciem kościoła 
pw. św. Jerzego.

22 września, sobota
- godz. 17.00 Poświęcenie Krzyża 

Misyjnego,
- godz. 17.30 Nieszpory w wyko-

naniu Scholi Benedyktynów z Tyńca,
- godz. 18.00. Msza św. z modlitwą 

chorału gregoriańskiego w wykona-
niu  Scholi  Benedyktynów z Tyńca,

- godz. 19.00. Wieczorne czuwa-
nie - X Artystyczne Spotkanie w Mo-
dlitwie. 

Wykonawcy: 
- Liliana Pociecha (sopran),
- Schola Benedyktynów w Tyńcu,
- Wyższobramski Chór Kameralny 

z Cieszyna,
- Zespół Kameralistów Miasta Lę-

dziny „Pro Arte Et Musica”,

- Orkiestra Kameralna Śląska Cie-
szyńskiego.

23 września, niedziela
- godz. 10.00 Uroczysta Jubile-

uszowa Msza św. z poświęceniem 
ołtarza pod przewodnictwem J.E. Ks. 
Bp Romana Pindla,

Zaproszenie do Puńcowa

- godz. 14.00 Jubileuszowy Piknik 
Rodzinny. W programie m.in. kon-
cert:

- Orkiestry Dętej OSP z Puńcowa,
- Gabi Gąsior & Holy Noiz.
Wstęp na wszystkie wydarzenia 

jest bezpłatny.
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Co słychać w GOK-u?

Przerwa wakacyjna w szkołach 
podstawowych to bardzo praco-
wity czas w GOK-u, a dzieje się tak 
m. in. za sprawą organizowanych  
w dwóch turnusach zajęć wakacyj-
nych dla dzieci. Podczas dwóch tygodni  
w lipcu i sierpniu dzieci mogły skorzy-
stać z takich atrakcji jak: wyjazd do 
Dream Parku w Ochabach, Skansenu 
Wsi Pszczyńskich i Zagrody Żubrów  
w Pszczynie, na basen „Delfin” w Sko-
czowie, na Szyndzielnię w Bielsku - 
Białej, do kina „PIAST” w Cieszynie, 
wyjazd pociągiem do Wisły i prze-
jazd ciuchcią wiślańską, do „Fikołka”  
w Cieszynie. Uczestnicy zajęć mieli 
okazję zdobyć najwyższy szczyt Gole-

szowa – górę Jasieniową – wznoszącą 
się 521 m n.p.m., a także dowiedzieć 
się ciekawostek na temat naszej miej-
scowości podczas wycieczki po Gole-
szowie. Dzieci uczestniczyły również 
w zajęciach stacjonarnych, m. in.:  
w zabawie klockami „INCASTRO”, na-
uce samoobrony czy zajęciach sza-
chowych, grach planszowowych. 
Zwieńczeniem obu turnusów było 
ognisko pożegnalne na „Orliku”  
w Goleszowie. Wszystkim dzieciakom 
bardzo dziękujemy za udział w zajęciach.

Dziękujemy sponsorom: Piekarni 
„Bethlehem”, RKS-owi Goleszów, Die-
hl Metering, Januszowi Morawcowi, 
Zakładom Mięsnym Henryka Kani S.A. 

oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Goleszowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do pomocy w organizacji zajęć wa-
kacyjnych dla dzieci.

WAKACJE LETNIE 

W sobotnie popołudnie, 11 sierp-
nia, najmłodsze dzieci zostały zapro-
szone do GOK-u  na wesołe spotkanie. 

Założeniem tej imprezy było 
spędzenie wolnego czasu na grach 
i zabawach towarzyskich. Program 
zabaw przygotowali i poprowa-

ANIMACJE DLA DZIECI

dzili Andrzej Maciejiczek i Grażyna 
Brachaczek. Wielką radość sprawi-
ło dzieciom dmuchanie balonów,  
z których p. Andrzej wyczarowywał 
miecze, kotki, pieski, papugi. Dzieci 
nie rozstawały się ze swoimi dmucha-
nymi zabawkami. 

Aby siły nie zabrakło, GOK zaopa-
trzył bogato bufet, z którego chętnie 
korzystali uczestnicy. Tak więc zapału 
i chęci do zabawy było dużo. Sobot-
nie spotkanie upłynęło w miłym i ra-
dosnym nastroju. 
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Co słychać w GOK-u?

Tradycją stały się już Muzyczne 
Wieczory przy Fontannie – spotkania 
z muzyką na żywo odbywające się co 
roku w każdą niedzielę wakacji. Na 
goleszowskim „rynku” co tydzień gro-
madziło się grono wiernych słucha-
czy, którym niedzielne wieczory umi-
lały różnorodne zespoły muzyczne. 
W lipcu wystąpili: Zespół „BASTET” 
z Goleszowa, Zespół Pieśni i Tańca 
„Goleszów”, Zespół „TOMATO” z Cze-
chowic-Dziedzic, Zespół „Misiasty”  
z Ustronia. Koncert Zespołu „Neuro” 
Wiesław Korcz, niestety, nie odbył się 
z uwagi na złe warunki pogodowe, 
jednakże wszystkich fanów tego ze-
społu uspakajamy, gdyż z pewnością 

zagości on jeszcze na goleszowskiej 
scenie. W sierpniu wystąpili: Orkie-
stra Dęta OSP Puńców, duet Michała 

Kasztury i Sabiny Brody oraz Zespół 
White Deer. Publiczności i wykonaw-
com serdecznie dziękujemy.

MUZYCZNE WIECZORY 
PRZY FONTANNIE

W dniu 14 lipca Dziecięco – 
Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Goleszów” na zaproszenie 
sołectwa Harbutowice wystąpił  
z bogatym repertuarem podczas 
Dni Lipowych oraz obchodów 
500-lecia Harbutowic. 

ZPiT W HARBUTOWICACH

Występ zespołu składał się  
z dwóch części: najpierw zostały 
zaprezentowane tańce i pieśni cie-
szyńskie, w drugiej części był czas na 
repertuar krakowski i żywiecki. 

Dzieci i młodzież zostały ciepło 
przyjęte przez licznie przybyłą pu-

bliczność. Organizatorom dziękujemy 
za zaproszenie.  
„Kochaj swych wrogów, bo oni mówią 
o twoich błędach”(Beniamin Franklin)

Z pozdrowieniami dla czytelników 
„Panoramy Goleszowskiej” Dyrektor 
GOK-u                    Jolanta Warsińska
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Wycieczka ogrodników

Tym razem grupa wytrwałych 
turystów Sekcji Ekologiczno-Ogrod-
niczej TMZG wyruszyła, 11 czerwca 
br., na ziemie naszych sąsiadów, aby 
poznać nowe, ciekawie urządzone 
ogrody. 

W pierwszej kolejności zajechali-
śmy do Ekologicznego Gospodarstwa 
Ogrodniczego państwa Holubów  
w Staricu. Ogrodnictwo, położone 
na łagodnym zboczu, oparte o ścia-
nę wysokiego lasu, wprawiło nas  
w zachwyt. Właściciel przyznał, że 
całą noc spędził obok uroczego, peł-
nego różnokolorowych ryb różnej 
wielkości, pilnując ich przed wydrą. 
Niewyspany, postanowił jednak opro-
wadzić nasza grupę, objaśniając hi-
storię powstania ciekawszych obiek-
tów roślinnych, ich nazwę i sposoby 
uprawy. Nasza wiedza ogrodnicza 
została poszerzona. Architektura 
krajobrazu tego ogrodu świadczy  
o perfekcji jego twórcy. Dokonaliśmy 
niewielkich zakupów co ciekawszych 
sadzonek i ruszyliśmy w dalszą drogę.

Następnym punktem naszej wy-
cieczki było Art. Flora Arboretum  
w Ołomuńcu. Ogrodnictwo to bazuje 
właściwie na organizowaniu różnego 
rodzaju wystaw, np. Wystawy Kwia-
tów 4 razy w roku. Trafiliśmy akurat 
na czas przygotowywania wystawy, 
więc duża część obiektu była niedo-
stępna. Obejrzeliśmy to, co się dało, 
niedrogo kupiliśmy sadzonki skalnia-
ków i pojechaliśmy dalej do Machu 
Picchu w miejscowości Paseka.

Właściciel tego ogrodu był za mło-
dych lat w zaginionym mieści Inków 
w Peru i postanowił na swoim stoku 

zbudować tarasowe ogrodnictwo  
o tej właśnie nazwie. Trzeba przy-
znać, że udało mu się stworzyć wspa-
niałe, ogrodnicze dzieło. Tarasowymi 
serpentynami wspięliśmy się powoli 
pod górę, odkrywając nieustannie za-
chwycające kępy unikatowych kwia-
tów. Aparaty fotograficzne trzaskały 
nieustannie… Trudno opisać piękno 
tego miejsca…

Na zakończenie zwiedzania doko-
naliśmy drobnych zakupów i popędzi-
liśmy do miejscowości Jirikow.

Jechaliśmy doliną Białej Opawy 
 i już w oddali widzieliśmy najwyższe 
wzniesienie Hrubego Jesenika oraz 
całych Sudetów Wschodnich, położo-
ne na granicy Moraw oraz czeskiego 
Sląska. Przed nami wyłoniła się góra 
Pradziad (1492 m n.p.m.), nie była 
nam jednak w głowie górska wspi-
naczka, bo interesowały nas ogrody 

i ciekawe ga-
lerie rzeźbiar-
skie. Już przed 
bramą przywi-
tało nas parę 
n i e s k ro m n e j 
wielkości rzeźb, 
natomiast w 
środku, wśród 
setek rzeźb  
i płaskorzeźb na 
ścianach, domi-
nuje 10-metro-
wej wysokości 
potężna, kolo-
rowa, drewnia-

na postać. To właśnie Pradziad, czyli 
przodek rodu ludzkiego.

W dalszej części zwiedzania orien-
tujemy się, że mamy do czynienia  
z postaciami biblijnymi, historyczny-
mi i mitologicznymi. Zaczynając od 
szopki betlejemskiej z figurami ludz-
kimi naturalnej wielkości przez trzo-
dę chlewną, krowy, barany, ptaki itp. 
po smoki, jedno-, dwu- i trzygłowe, 
mnóstwo aniołów, niedźwiedzi, dziw-
nych postaci… To wszystko w cztero-
kondygnacyjnej galerii o wydłużo-
nej architekturze. Natomiast rzeźby 
przedstawiające piekło z diabłami, 
kotłami nad paleniskiem, w których 
smażyły się postacie grzesznych, było 
dla mnie najprzyjemniejszym miej-
scem, ponieważ panował tam przy-
jemny chłodek. 

Następny przystanek to arbore-
tum w Nowym Dworze k/Opawy. To 
ogromnie rozległy teren do zwiedza-
nia. Dopadła nas tu burza, więc zwie-
dziliśmy tylko palmiarnię i wystawę 
motyli. Następnym miejscem były 
Biały i Czerwony Zamek w Hradcu nad 
Morawicą. Zwiedziliśmy je pobieżnie, 
ponieważ wnętrza były okupowane 
przez młode pary podczas ślubnych 
sesji fotograficznych. Udaliśmy się 
więc do baru, gdzie uraczono nas 
gorącym posiłkiem i napojami. 

A deszcz niech sobie dalej pada. 
Zresztą mamy już za sobą i tak nad-
miar wrażeń, więc czas jechać do 
domu…

 Albin Klimczak

fo
t. 

Al
bi

n 
Kl

im
cz

ak

fo
t. 

z a
rc

hi
w

um
 T

M
ZG



Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2018 21

Tytuł artykułuWycieczka ogrodników

dokończenie z poprzedniego nr PG

Później odczytano list p. Prezy-
dent Miasta Stołecznego Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, w którym 
napisała m. in: Po ponad 20 latach 
wytężonej pracy grona biblistów  
i tłumaczy dostajemy do rąk Biblię 
Ekumeniczną – pierwszy ekume-
niczny przekład Pisma Świętego na 
język polski. Jest to dzieło imponują-
ce. Pani prezydent szczególnie pod-
kreśliła w swym piśmie znaczenie 

tego tłumaczenia, porównując go 
do kwestii współcześnie istniejących  
w świecie różnic etnicznych i wyzna-
niowych, bowiem znajdowanie po-
dobieństw, wspólnych wartości, czyli 
wszystkiego tego co łączy, jest spra-
wą najwyższej wagi. W dalszej części 
głos zabrali tłumacze Biblii z różnych 
konfesji, którzy ukazali warsztat swej 
pracy przy tłumaczeniu poszczegól-
nych ksiąg biblijnych. Czasami nad 
jednym zdaniem dyskutowali oni 
- podczas cotygodniowych nieraz 

spotkań - przez trzy miesiące, by 
doprowadzić do konsensusu. Na za-
kończenie głos zabrała p. B. Enholc–
Narzyńska (małżonka bpa Janusza 
Narzyńskiego), która w emocjonalny 
sposób i ze łzami w oczach przypo-
mniała swoje osobiste przeżycia, 
które towarzyszyły jej przy podję-
ciu decyzji, o którą walczyła latami, 
żeby to dokonanie było możliwe.  
A tym, który popierał mnie i wspie-
rał był Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Chciałabym Jemu też serdecznie po-
dziękować i przypomnieć Jego udział  
w tym dziele, które zostało przez 
Niego pobłogosławione… Dzięki abp 
Romaniukowi udało mi się - razem 
z nim - udać do Jana Pawła II, który 
nas przyjął na prywatnej audiencji  
w 1994 roku. Po zapoznaniu papie-
ża z projektem tłumaczenia eku-
menicznego Pisma Świętego Ojciec 
Święty pomodlił się i pobłogosławił 
to dzieło, życząc, aby jak najszybciej 
ono powstało. 

Zostałem zaproszony na to wyda-
rzenie przez ks. prof. Józefa Budniaka 
– referenta ds. ekumenizmu diecezji 
bielsko-żywieckiej, a także przewod-
niczącego Stowarzyszenia Teologów 
Ekumenistów. Miałem też zaszczyt 
uczestniczyć w tej uroczystości wraz 
z pastorem ewangelickim ks. Piotrem 
Janikiem z Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Wieszczętach-Kowalach, 
z którym wcześniej odwiedziłem  
w Warszawie emerytowanego księ-
dza Stanisława Dordę – pierwszego 
budowniczego kościoła ewangelickie-
go w Cisownicy.

Na Synodzie Kościoła Ewangelicko 
- Augsburskiego 9 kwietnia 2018 roku 
ustalono m. in. że teksty Biblii Eku-
menicznej mogą być odczytywane 
podczas nabożeństw. Mam nadzie-
ję, że również podczas nabożeństw 
ekumenicznych będziemy rozważać 
Słowo Boże, korzystając z Biblii Eku-
menicznej. 

Biblia Ekumeniczna jest dostępna 
m. in. w księgarni „Warto” w Cieszy-
nie na ul. Wyższa Brama 29. Można 
ją też zamówić internetowo pod ad-
resem: ksiegarnia@tb.org.pl

Witold Pieńkowski

Powstała Biblia Ekumeniczna
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Pszczelarska sobota w Dzięgielowie

W sobotę, 28 lipca, w Pszczelim 
Miasteczku im. J. Gajdacza na Moł-
czynie odbył się „Dzień Miodu”. 

Coroczna impreza przyciąga do 
Dzięgielowa sympatyków pszcze-
larstwa z województwa śląskiego, 
Czech i Słowacji. Na uczestników 
czekały napoje, jedzenie przygoto-
wane na miejscu, jak również pro-
dukty pszczelarskie np. miody, pro-
polis czy pyłki pszczele.

Uroczystości prowadzone przez 
Stanisława Procnera – prezesa dzię-
gielowskiego koła pszczelarzy – roz-
poczęły się wspomnieniem założycie-
la tego miejsca, śp. Jana Gajdacza. 

W dalszej części nastąpiło wrę-
czenie pszczelarzom medali i odznak 
Śląskiego Związku Pszczelarskiego  
w Katowicach. Złoty medal za wybit-
ne zasługi w rozwoju pszczelarstwa 
otrzymał Henryk Odias, srebrny – Jan 
Dziadek, a brązowe – Mariusz Kaf-
ka i Zygmunt Janaczek. Dodatkowo  
12 osobom wręczono odznaki. Otrzy-
mali je:

- złote: Karol Łacek, Jan Sikora, Jó-
zef Kubok, Jerzy Gibiec, Jan Sztwiert-
nia;

- srebrne: Ludwik Zieliński, Józef 
Bohucki;

- brązowe: Henryk Nizio, Marek 
Stekla, Brunon Pieszka, Arnold Sikora, 
Barbara Bażanowska.

Wyróżnienia wręczali prezes i wi-
ceprezes Śląskiego Związku Pszcze-
larzy w Katowicach Zbigniew Binko  
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Mariusz Kafka, Zygmunt Janaczek, Henryk Odias

Jan Sikora, Karol Łacek, Józef Kubok, Jerzy Gibiec

Józef Kubok, Henryk Nizio, Maria Loska, Barbara Bażanowska, Zbigniew Binko, 
Marek Stekla, Józef Waszut, prezes dzięgielowskiego koła Stanisław Procner

Ul dydaktyczny wykonany
na potrzeby prezentacji pszczelarskich
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Tytuł artykułu

Trwa sezon na maliny, w związku z tym zachęcamy 
do wykonania tortu malinowego.

Biszkopt:
5 jajek, 1 szklanka cukru – ubić i dodać kolejne  

składniki.
1 szklanka mąki ziemniaczanej,  1 płaska łyżeczka 

proszku do pieczenia – wszystko delikatnie wymieszać. 
Masa budyniowa:
1 budyń waniliowy lub śmietankowy z 1 szklanką cukru 

– ugotować, ostudzić.
2 kostki miękkiego masła.

Sposób przyrządzenia:

Budyń stopniowo łączyć z masłem – ucierać
Biszkopt podzielić na 3 równe części, skropić alkoho-

lem lub sokiem malinowym. Każdą część smarować masą 
i układać maliny. Po ułożeniu wszystkich warstw cały tort 
smarujemy masą, boki obsypujemy migdałami, na wierzch 
kładziemy całe maliny i zalewamy galaretką malinową.

Iwona Franek 

Serdecznie dziękujemy za przekazany przepis. Zachęca-
my czytelników do przesyłania własnych przepisów.

Kącik kulinarny - tort malinowy

Pszczelarska sobota w Dzięgielowie
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i Maria Loska-Minas, Stanisław Proc-
ner oraz honorowy prezes dzięgie-
lowskiego koła Józef Waszut.

Po tej części uroczystości nastąpiło 
odczytanie podziękowań wójta gminy 
Goleszów oraz przemówienie preze-
sa Binka, który w imieniu wszystkich 

śląskich pszczelarzy wyraził słowa 
uznania dla dzięgielowskiego koła  
i jego członków.

W tym dniu ok. 300 osób odwie-
dziło to wyjątkowe miejsce na granicy 
Polski i Czech. Wśród gości dużą po-
pularnością cieszyły się ule wykona-

ne np. w kształcie domków góralskich 
oraz ul dydaktyczny, przy pomocy 
którego dzięgielowscy pszczelarze 
przeprowadzają prelekcje dla dzie-
ci i młodzieży, opowiadając o pracy 
pszczół i pszczelarzy.

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuNowy okres zasiłkowy w świadczeniach

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Goleszowie 
informuje, iż od 1 lipca 2018 r. moż-
na składać w formie elektronicznej 
wnioski o ustalenie prawa do nastę-
pujących świadczeń:

• Zasiłek rodzinny wraz z dodat-
kami na okres zasiłkowy 2018/2019 
(wnioski można składać elektro-
nicznie za pośrednictwem systemu 
Emp@tia),

• Świadczenie wychowawcze 
(500+) na okres zasiłkowy 2018/2019 
(wnioski można składać elektronicz-
nie za pośrednictwem systemów 
bankowych, systemu Emp@tia oraz 
PUE ZUS),

• Świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego na okres zasiłkowy 
2018/2019 (wnioski można składać 
elektronicznie za pośrednictwem sys-
temu Emp@tia), 

• Świadczenie „Dobry Start” 
(wnioski można składać elektronicz-
nie za pośrednictwem systemów ban-
kowych oraz Emp@tia).

Ponadto od 1 sierpnia 2018r. 
wnioski o ustalenie prawa do 
wszystkich wymienionych powyżej 
świadczeń można składać osobi-
ście w siedzibie ośrodka (Goleszów,  
ul. Cieszyńska 29).

Dodatkowe informacje oraz wnio-
ski można uzyskać bezpośrednio  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Goleszowie w godzinach: 
poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00-

15.00, środa 7.00-16.00, piątek 7.00-
14.00:

• zasiłek rodzinny wraz z dodat-
kami oraz świadczenie wychowawcze 
(500+) - biuro nr 3,

• świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego – biuro nr 4,

• świadczenie „Dobry Start” – biu-
ro nr 6.

Więcej informacji www.gops-go-
leszow.pl 

500+, ZASIŁEK RODZINNY,
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

„DOBRY START”

Zaproszenie na rajd rowerowy
Sekcja rowerowa Gminnego Koła PTTK „Ślimoki” oraz 

wójt Krzysztof Glajcar serdecznie zapraszają 22 września 
(sobota) do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym Gmi-
ny Goleszów. Zbiórka godz. 9.00 przy fontannie w Gole-
szowie. Do przejechania będzie ok 18 km. Na wszystkich 
uczestników czekać będzie drobny posiłek, który serwo-
wany będzie w obiekcie LKS „Tempo” Puńców.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Marek Węglorz, 
tel. 502  559  976.

W przypadku silnych opadów deszczu, organizatorzy 
zastrzegają sobie możliwość odwołania lub zmiany ter-
minu imprezy.                                                                        TL
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Tytuł artykułuDobiegły końca roboty na ul. Sportowej w Puńcowie

Zakończyły się roboty budowlane związane z projek-
tem „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sportowej  
w Puńcowie”. Wykonano m.in. nową nawierzchnię drogi, 
chodniki, miejsca postojowe.

Prace finansowane przez gminę Goleszów trwa-
ły od maja 2018 roku, a ich wartość wyniosła ponad  
256 tys. zł.

Tomasz Lenkiewicz

W dniach 20-22 lipca na Górze 
Czterech Wiatrów w gminie Mrągo-
wo odbyły się Mistrzostwa Polski w 
kolarstwie górskim MTB XCO/XCR.

Zawodnicy i zawodniczki rywali-
zowali w ośmiu kategoriach. Wśród 
najlepszych polskich sportowców 
po raz kolejny znalazł się Mateusz 
Nieboras, który wywalczył wicemi-
strzostwo naszego kraju w kategorii 
U-23.

W wyścigu głównym mężczyzn 
mieszkaniec Dzięgielowa również 
wystartował - wywalczył 8 miejsce 
(!). Czwartą pozycję w tej kategorii 
zdobył Adrian Brzóska z Ustronia,  
a szóstą - Mariusz Michałek. Wszy-
scy trzej zawodnicy reprezentują 
JBG-2 CryoSpace.

Panu Mateuszowi, rodzicom i ca-
łej jego drużynie gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych sukcesów.

Tomasz Lenkiewicz

Nieboras wicemistrzem Polski
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Tytuł artykułu„Straż Dzieciom” w Kisielowie

14 lipca w Kisielowie woda lała 
się strumieniami. W tę właśnie so-
botę po raz kolejny OSP Kisielów, 
radna sołectwa oraz sołtys zorgani-
zowali piknik dla  dzieci „Straż Dzie-
ciom”. W konkurencjach zaplanowa-

nych przez członków OSP Kisielów 
swoje możliwości mogły sprawdzić 
dzieci w różnym wieku. Swoim pocie-
chom z radością kibicowali rodzice  
i dziadkowie. Impreza rozpoczęła się 
krótkim pokazem strażackich umie-

jętności, po 
czym wszystkie 
dzieci spraw-
dzały swoją 
sprawność w 
zawodach, któ-
rych przewod-
nim motywem 
były właśnie te 
umiejętności 
strażackie. W 
przerwach po-
między konku-
rencjami dzieci 
mogły uzupeł-

niać utracone kalorie słodyczami  
i innymi smakołykami przygotowa-
nymi i rozdawanymi przez organi-
zatorów. Każde dziecko otrzyma-
ło słodki upominek, a dodatkowo 
trzech zwycięzców w każdej kate-
gorii wiekowej otrzymało nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Wójta 
Gminy Goleszów.  Sportowa rywa-
lizacja, ale też atmosfera wzajem-
nej życzliwości i dobry humor były 
udziałem wszystkich uczestników tej 
rodzinnej imprezy.

Organizatorzy składają podzię-
kowania sponsorom, dzięki którym 
zabawa mogła zostać wzbogacona o 
smakołyki i nagrody rzeczowe. Lista 
darczyńców: Gmina Goleszów, OSP 
Kisielów, Trumpf Mauxion Chocola-
tes Sp. z o.o., Piekarnia Bethlehem 
Pierściec, Sklep na Wiejskiej.           IF
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Tytuł artykułuRywalizowali w Cisownicy

W sobotę, 14 lipca 2018 r.,  
w Cisownicy odbyły  się Otwar-
te Mistrzostwa Gminy Goleszów  
w siatkówce plażowej. Ta corocz-
na impreza sportowa przyciąga do 
gminy miłośników tej dyscypliny  
z całego powiatu. Mimo kapryśnej 
aury rozgrywki odbyły się zgodnie  
z założonym planem. Nie brakowało 
zdrowych sportowych emocji.

Na piaszczystym boisku przy 
Szkole Podstawowej im. Jury Gaj-
dzicy  w Cisownicy rywalizowało 
14 dwuosobowych drużyn. Zawody 
trwały od  godz. 9.00 do ok 15.00. 
Całość rozgrywana była w systemie 
brazylijskim (zwanym inaczej „syste-
mem do dwóch przegranych”).

Sportowcy rywalizowali o nagro-
dy rzeczowe i dyplomy ufundowane 
przez Wójta Gminy Goleszów.

Zwycięzcami okazali się ojciec  
i syn Tomasz Michalik / Tomasz Mi-
chalik Junior, którzy od siedmiu lat 
ocierali się o pierwsze miejsce. Wi-
cemistrzostwo wywalczyli w tym 
roku Mateusz Krzak / Marek Nogły, 
miejsce trzecie Michał Buryan / Piotr 
Paprocki. Czwarta pozycja w klasyfi-
kacji należała do zespołu Adam Sta-
nieczek / Bartłomiej Sikora.

Wszystkim zawodnikom i kibi-
com dziękujemy za wzięcie udziału 
w Otwartych Mistrzostwach Gmi-
ny Goleszów w siatkówce plażo-
wej i zapraszamy do brania udziału  
w kolejnych imprezach. Dziękujemy 
również dyrektorowi szkoły pod-
stawowej w Cisownicy za udostęp-
nienie terenu placówki na potrzeby 
przeprowadzenia rozgrywek oraz za 
udzieloną pomoc organizacyjną.

Zapraszamy do obejrzania foto-
relacji z wydarzenia na www.gole-
szow.pl

 KG
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Tytuł artykułuZobaczyli rodzinę pszczelą

24 maja w Przedszkolu w Gole-
szowie i 11 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Dzięgielowie członko-
wie Koła Pszczelarzy z Dzięgielowa 
przeprowadzili prelekcje związane 
z życiem pszczół w ich naturalnym 
środowisku, z uwzględnieniem 
hierarchii panującej w ulu, korzy-
ści dla człowieka i środowiska na-
turalnego. 

W trakcie obu prezentacji 
pszczelarze opowiadali m. in. o pra-
cy pszczół, w tym o zapylaniu kwia-
tów warzyw i drzew owocowych,  
o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
stosowanie środków chemicznych 
używanych w gospodarstwach rol-
nych oraz domach prywatnych. 
Wyjaśnili również dzieciom, jak wy-
gląda całoroczna praca pszczelarza, 
jak się pozyskuje miód i np. czym 
zajmuje się truteń, a czym królowa.

W pierwszym spotkaniu, któ-
re prowadzili Józef Waszut i Kamil 
Pyclik wzięło udział 120 przedszko-
laków, zaś w drugim, realizowanym 
przez Henryka Odiasa, Zygmunta 
Janaczka i Artura Jahna, uczestniczy-
ło 143 uczniów. Każdorazowo dzieci  
i ich opiekunowie spróbowali trzech 
odmian miodu, zobaczyli pokarm  
i lek przeciw chorobie pszczół, pyłek 
pszczeli, propolis.

Największą atrakcją dla najmłod-
szych była możliwość ubrania stroju 
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Tytuł artykułu

Rolnicy szkolili się w Cisownicy

9 lipca 2018 r. na terenie gmi-
ny Goleszów odbyło się spotkanie 
rolników, którzy mieli okazję sko-
rzystać z wykładów prowadzonych 
przez specjalistów z dziedziny zdro-
wia zwierząt. 

Całość odbyła się na sali Restau-
racji „Pod Tułem”, która wypełniła 
się zainteresowanymi tematyką ho-
dowcami z naszego regionu. Inicjato-
rem oraz organizatorem wydarzenia 
był lek. wet. Robert Waszut - Gabi-
net Weterynaryjny Ogar. Uczestnic-
two w wydarzeniu było nieodpłatne.

Około 100 osób zebrało się, by 
uczestniczyć w spotkaniu na temat 
hodowli bydła domowego. Było to 
już drugie spotkanie tego typu orga-
nizowane w naszym regionie (pierw-
sze odbyło się w zeszłym roku,  
w Skoczowie). 

Tematem przewodnim ponie-
działkowego szkolenia był odchów 
cieląt, który w zupełnie niezwykły 
sposób przedstawił profesor Maciej 
Kowalski z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Krakowie. Nasi hodowcy 
dzięki doktorowi Wojciechowi Kor-
czyńskiemu mogli zaznajomić się 
z zagadnieniami dot. chorób płuc  
u cieląt. Temat ketozy - choroby 
metabolicznej krów bardzo dobrze  
i rzeczowo przedstawił doktor Mar-
cin Kocik. Wpływ letnich upałów 
na organizm krowy oraz parametry 
mleka omówił specjalista ds. żywie-

nia krów Hubert Pastucha. Zapew-
niony został również blok dysku-
syjny, w trakcie którego słuchacze 
mogli zgłębić nurtujące ich proble-
my czy rozszerzyć interesujące ich 
zagadnienie.

Warto zauważyć, że obecnych 
było również wielu młodych hodow-
ców, którzy docenili możliwość na-
bycia wiedzy, zaznaczając przy tym, 
że ciągła nauka jest warunkiem ko-
niecznym do prawidłowego prowa-
dzenia hodowli.

Organizatorzy specjalne podzię-
kowania kierują do sponsorów: 
OSM WŁOSZCZOWA, DANONE, Ka-
rol Chwastek, Marcin Sikora, Paulina 
Harwot, Koło Gospodyń Wiejskich  
z Lipowca, dzięki którym można było 
zakosztować specjałów dostarcza-
jących wspaniałych doznań sma-
kowych oraz energii niezbędnej do 
aktywnego uczestniczenia w spotka-
niu. Podziękowania kierują również 
w stronę Restauracji „Pod Tułem” za 
wspaniałą organizację i smak.     KG

Zobaczyli rodzinę pszczelą
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pszczelarza i dotknięcia ula dydak-
tycznego, w którym przez szyby zo-
baczyły rodzinę pszczelą.

Oba wydarzenia odbyły się dzię-
ki wsparciu Gminy Goleszów, która  
w części sfinansowała projekt edu-
kacyjny Śląskiego Związku Pszcze-
larzy w Katowicach napisany przez 
dzięgielowskich pszczelarzy „Rodzi-
na pszczela jako przykład doskonałej 
organizacji życia w przyrodzie oraz 
korzyści płynące z obecności pszczół 
dla środowiska i człowieka”.

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuSzkolili się w Węgierskiej Górce

W dniach 18-30 lipca w Węgier-
skiej Górce odbył się obóz szkolenio-
wy młodzieżowych drużyn pożar-
niczych. Organizatorem był Związek 
OSP Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Mikołowie.

W gronie 56 młodych adeptów 
pożarnictwa znalazło się 14 druhów 
z naszej gminy. Kisielów reprezento-
wało 4 młodych strażaków, Kozako-
wice - 3, Godziszów - 1, Dzięgielów 
6 druhów. Wśród dwóch komendan-
tów obozu znalazł się również druh 
Jacek Klein z OSP Dzięgielów, który 
jednocześnie pełnił rolę opiekuna 
goleszowskiej drużyny.

Druhowie, pod okiem specjali-
stów, uczyli się m. in. akcji gaśniczych 
przy użyciu wody i środka pianotwór-
czego, udzielania pierwszej pomocy, 
obsługi sprzętu gaśniczego, musztry 
i ceremoniału strażackiego. Młodzi 
strażacy jednocześnie zapoznali się  
z najnowszym sprzętem ratowniczym 
i strażackim, w tym z obsługą kilku 
nowoczesnych wozów bojowych.

Oprócz nauki był również czas na 
wycieczki. Przy forcie Waligóra uczest-
nicy szkolenia zapoznali się z historią 
„Westerplatte Południa”, czyli sys-
temem umocnień wojskowych po-
wstałych w Węgierskiej Górce przed 
wrześniem 1939 r., zaś w drodze na 
Halę Boraczą i na Klimczok podziwiali 
przepiękne panoramy Beskidów.

Dużą atrakcją dla wszystkich 
był wyjazd do siedziby Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz 
do firmy zajmującej się produkcją 
pojazdów specjalistycznych i gaśni-
czych - WAWRZASZEK Inżynieria Sa-
mochodów Specjalnych. Tam mogli-
śmy zobaczyć i przetestować nowinki 
technologiczne związane z pożarnic-
twem – mówi Jacek Klein.

Cały system szkoleń na obozie za-
kończył się egzaminem - wszyscy nasi 
strażacy zdali, uzyskując bardzo wy-
sokie wyniki. Dodatkowo dwie nasze 
druhny ukończyły szkolenie dowód-
ców MDP.

Uroczyste zakończenie obo-
zu miało miejsce 30 lipca. Wzięli  
w nim udział m.in. wicewojewoda ślą-
ski, przedstawiciele straży pożarnej  
z województwa śląskiego oraz repre-
zentanci gmin, z których przyjechali 
młodzi strażacy. O obozie można rów-
nież przeczytać na stronach interne-
towych mikołowskiej straży pożarnej 
i policji.

Wyjazd naszych druhów wsparli 
finansowo: Gmina Goleszów, Bank 
Spółdzielczy z Cieszyna, Ekochron  
z Ogrodzonej, Diehl Metering Sp. z 
o.o. z Bażanowic. 

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuSzkolili się w Węgierskiej Górce

Sukcesy łuczników

W weekend 7- 9 lipca w Jaworzu odbywały się Mistrzostwa 
Polski w Łucznictwie Terenowym FIELD WA. Zawodnicy LUKS 
„Orlik” Goleszów nie zawiedli oczekiwań i pewnie zwyciężyli  
w swoich kategoriach. 

To już kolejny sukces sportowców tej niezwykłej dyscypliny spor-
towej w tym roku. Złotymi medalami zostali nagrodzeni: Anna Stanie-
czek w kategorii kobiet i Przemysław  Konecki w kategorii juniorów.

Rezultat Przemka był czwartym wynikiem w kategorii seniorów. 
W czerwcu zawodnicy dwukrotnie startowali w zawodach między-
narodowych. W Pucharze Beskidów rozgrywanym w Żywcu Anna 
Stanieczek zajęła I miejsce wśród kobiet, a Przemysław Konecki 
III miejsce wśród seniorów. W kategorii mikstów para stanęła na  
najwyższym stopniu podium.

Dwa tygodnie później w Warszawie podczas Memoriału Ireny 
Szydłowskiej łucznicy z Goleszowa także potwierdzili wysoki poziom 
swoich umiejętności. W klasyfikacji kobiet Anna Stanieczek zajęła 
II miejsce, ulegając jedynie w finałowym pojedynku zawodniczce 
z Ukrainy. Przemysław Konecki uplasował się z kolei na IX pozycji.  

Zawodnicy okazali się jednak ponownie bezkonkurencyjni  
w kategorii mikstów. W pojedynkach półfinałowym i finałowym 
pokonali pary z Ukrainy i zajęli I miejsce, potwierdzając tym samym 
swój prymat wśród mikstów w Polsce.

Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych celnych strzałów!
Krystian Grzybek

W imieniu młodych druhów i wła-
snym pragnę podziękować wszyst-
kim sponsorom, instytucjom oraz 
osobom, które przyczyniły się do wy-
jazdu młodzieży na obóz. Szczególne 
podziękowania kieruję do:

- Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Katowicach Jacka Kleszczew-
skiego,

- głównego organizatora obozu 
Członka Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Woje-
wództwa Śląskiego Sławomira Bijaka, 

- wójta Krzysztofa Glajcara za 
wsparcie finansowe i udostępnienie 
autokaru do przewiezienia naszych 
strażaków, 

- komendanta gminnego Mariana 
Machalicy za wsparcie i pomoc, 

- ratownikom medycznym, dru-
hom z OSP: Węgierska Górka, Cisiec, 
Cięcina oraz funkcjonariuszom PSP  
z Mikołowa za okazaną pomoc. 

Komendant obozu 
dh Jacek Klein
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Tytuł artykułuPowojenni społecznicy Godziszowa cz. 13

Jak już wspomniałem, w związ-
ku z wprowadzeniem dwustopnio-
wego podziału administracyjnego 
kraju oraz likwidacją powiatów, na 
15 lipca 1975 r. zwołana została sesja 
nadzwyczajna GRN w Goleszowie. 

Udział w niej wzięło 40 dotychcza-
sowych radnych  Gminnej Rady Naro-
dowej w Goleszowie oraz 7 radnych 
byłej Powiatowej Rady Narodowej  
w Cieszynie w związku z czym przepro-
wadzona została kolejna reorganizacja 
rady. Dotychczasowy przewodniczący 
rady Karol Hławiczka złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji, a na jego miejsce 
wybrano Jana Wigezzi.  Hławiczka zo-
stał jego zastępcą. W radzie w dalszym 
ciągu z Godziszowa zasiadali  Jan Lach  
i Anna Plinta. Rada powołała 4 komisje, 
które liczyły po 14 osób. Przyjęto takie 
same nazwy komisji, które zostały po-
wołane uchwałą  na sesji 20 grudnia 
1973 r. W ich składzie pozostali dotych-
czasowi radni, ale skład każdej z komi-
sji został zwiększony o 2 osoby, z czego  
7 to byli radni PRN oraz ustępujący z-ca 
przewodniczącego GRN Edward Bojda. 
Tak więc Jan Lach i Anna Plinta w dal-
szym ciągu byli członkami Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Zaopatrzenia. 

Na sesji wrześniowej przyjęty zo-
stał Plan Ochrony P-poż dla Gminy 
Goleszów na rok 1975. W związku 
ze złożoną rezygnacją ze stanowiska 
Naczelnika Gminy Ludwika Hławiczki,  
z dniem 1 lutego 1976 r. nominację na 
to stanowisko otrzymał Czesław Broda.  

W czasie kolejnych wyborów  
5 lutego 1978 r. do rady powołano 50 
radnych. Na pierwszej sesji 16 lutego  
rada wybrała na przewodniczącego 
Jana Wigezzi oraz dwóch z-ców: Jana 
Dordę i Pawła Glajcara. W składzie 
prezydium oprócz w/w znaleźli się 
również wszyscy przewodniczący ko-
misji rady. Rada powołała 4 komisje. 
Z Godziszowa do Gminnej Rady Naro-
dowej zostali wybrani: Jerzy Bortlik, 
Jan Lach i Jerzy Czyż. Do Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Zaopatrzenia 
zostali wybrani Jerzy Bortlik, Jan  Lach 
oraz Władysław Wisełka jako członek 
spoza rady. Natomiast do Komisji Rol-
nictwa wybrano również spoza rady 
Stanisława Rymorza z Godziszowa.  

W czasie sesji 30 marca 1978 r. 
m. in. przyjęto Uchwałę Nr II/11/78 

w sprawie powołania GOK w Gole-
szowie. W jego składzie znalazły się 
Gminna Biblioteka Publiczna wraz 
z filiami i punktami bibliotecznymi, 
kino, świetlice wiejskie i kluby oraz 
zespoły sportowe. Natomiast na se-
sji lipcowej przedstawione zostały 
propozycje dotyczące nazewnictwa 
ulic dla Goleszowa. Zaś na sesji 24 
sierpnia 1978 r. powołany został 14 
osobowy Komitet Kontroli Społecz-
nej. Na przewodniczącego wybrano 
Jana Dordę, a na zastępców Czesława 
Rutkowskiego i Marka Bogdanowicza.  
W jego składzie znaleźli się również 
Jerzy Miech i Jan Lach z Godziszowa. 

W listopadzie 1979 r. przepro-
wadzone zostały kolejne wybory do 
samorządu wiejskiego. Na najbliższej 
sesji grudniowej, jak wówczas było to 
przyjęte, wybrane składy osobowe 
samorządów wiejskich zostały „za-
twierdzone” uchwałą rady gminy. 
Do samorządu Godziszowa weszli 
wówczas: Jan Lach, Władysław By-
rtek, Irma Podżorska, Alojzy Franek 
(junior), Jan Sikora (Jasiek), Włady-
sław Jaworek i Jerzy Bortlik. Na ko-
lejną kadencję sołtysem Godziszowa 
został Władysław Byrtek. W czasie 
sesji, 14 lutego 1980 r. sołtys Byrtek 
zadał pytanie czy w sklepie w Godzi-
szowie, oprócz mleka nie można by 
prowadzić sprzedaży chleba, po któ-
ry mieszkańcy zmuszeni są jeździć 
do Goleszowa. (Kto by pomyślał, że 
w tym czasie nasze społeczeństwo 
miało takie problemy).  

Czas dla każdego z nas biegnie 
bezlitośnie. Przed nami kolejne wy-
bory do samorządów wiejskich. Na 
początku 1981 r. sołtysem Godziszo-
wa zostaje wybrany Adam Niemiec, 
a jego zastępcą, piszący te słowa, Ka-
zimierz Wisełka.  

Na sesji w dniu 12 czerwca 1981 
r. rezygnację z funkcji przewodni-
czącego GRN w Goleszowie składa 
Wojciecha Dobija. W jego miejsce 
zostaje wybrany Edward Gruszczyk  
z Bażanowic. Ale już 13 grudnia 1981 
r. odwołany zostaje ze stanowiska 
Naczelnika Gminy Adam Mrowiec,  
a na jego miejsce, w związku z wpro-
wadzeniem stanu wojennego w kra-
ju, zostaje „nasadzony” Komisarz 
wojskowy. Jako pełniąca obowiązki  

w zakresie kierowania urzędem zo-
staje mianowana Janina Drozd.  

15 kwietnia 1982 r. Wojewoda 
Bielski Stanisław Łuczkiewicz  powo-
łał Jana Sztwiertnię na stanowisko Na-
czelnika Gminy Goleszów. Funkcję tę 
sprawował on do czerwca 1990 r., kie-
dy to został wybrany przez radę gminy 
na stanowisko Wójta Gminy Goleszów. 

Kolejne wybory do Gminnej Rady 
Narodowej  zostały przeprowadzone 
po upływie ponad 6 lat, 17 czerwca 
1984 r. Do rady wybrano 50 radnych. 
Przewodniczącym GRN został Jan  Bia-
łoń, a na zastępców wybrano Józefa 
Waszuta i Jana Pońca. Z Godziszowa 
radnymi zostali Robert Frysz, Anna 
Pszczółka i Bogdan Rymorz. Rada po-
wołała 6 komisji, do których powoła-
no 18 osób spoza rady. Anna Pszczółka  
i Bogdan Rymorz weszli do składu Ko-
misji Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej, a do Komisji ds. Samorządów 
został wybrany Robert Frysz. Natomiast 
do Komisji ds. Czynów Społecznych we-
szli m. in. sołtysi. Jako zastępca sołtysa 
byłem przedstawicielem w tej komisji. 

W czasie kolejnych wyborów 
samorządowych w Godziszowie,  
3 grudnia 1984 r. zostałem wybrany 
na sołtysa. W składzie Rady Sołeckiej 
znaleźli się również: Eugeniusz Lach 
– jako z-ca sołtysa; Halina Franek – 
sekretarz; Zdzisław Markocki – skarb-
nik oraz Irma Podżorska; Jan Kobiela; 
Jan Liboska; Gertruda Chrapek i Jerzy 
Bujok. Do Komisji Rewizyjnej, którą 
wówczas wybierano, weszli: Stanisław 
Rymorz, Helena Wołos i Halina Miech. 

Na zebraniu wiejskim 13 marca 
1986 r. powołany został Społeczny 
Komitet Gazyfikacji Godziszowa.  
W jego  składzie znaleźli się: Stani-
sław Jonkisz, Władysław Jaworek, 
Jan Lach, Jan Miech (junior), Irma 
Podżorska, Bogdan Rymorz, Rudolf 
Szalbót, Paweł Żmija i Gustaw Marek. 

Kończy się kadencja rady. Na  
19 czerwca 1988 r. zostają zarządzone 
wybory do Gminnej Rady Narodowej 
w Goleszowie.                               CDN

Źródła opracowania: 
- Archiwum Państwowe w Kato-

wicach, Oddział w Cieszynie - zbiory 
14/232/7, 8, 9, 10, 11,12. 

 - materiały własne;   
Opracował:  Kazimierz Wisełka 
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Ważne telefony

Nasi piłkarze na Mundial do Rosji pojechali
Już w pierwszym meczu kiepsko się spisali

Festiwal błędów kibicom zafundowali
Z Senegalem 2 : 1 przegrali

Z Kolumbią jeszcze gorzej było
Nic naszym nie wychodziło

Dwa strzały na bramkę tylko oddali
Trzy razy piłkę z bramki wyciągali
Rozczarowaniem Mundialu zostali

Kolumbijczycy ich po prostu rozjechali
W meczu pocieszenia trochę się rozkręcili

Japonii bramkę jedną strzelili
Na fazie grupowej rozgrywki skończyli

Dwa mecze przegrali, raz zwyciężyli
Niemcy historycznej klęski doznali
Szybko z Mundialem się pożegnali

Anglicy Belgom rady nie dali
W małym finale z nimi przegrali

Chorwaci w finale pecha mieli wielkiego
Strzelili gola samobójczego

Francuzi po raz drugi Mistrzami Świata zostali
W finale Chorwację 4 : 2 pokonali 

Goleszów, 17 lipca 2018 r.
Paweł Piotr Małysz

Fotokącik
Drodzy Czytelnicy, zachęcam do 

przesyłania drogą elektroniczną lub 
osobistego dostarczania do redak-
cji zdjęć np. wyjątkowych kwiatów, 
warzyw - okazów przyrodniczych, 
lub innych zdjęć, które mogą zain-
teresować czytelników Panoramy 
Goleszowskiej.  

W pierwszym Fotokąciku pre-
zentujemy fotografie kaktusów au-
torstwa Jerzego Czudka. Rośliny te 
dwukrotnie zakwitły w Cisownicy, 
w lipcu tego roku. Opiekuje się nimi 
Anna Jakubik.

W okresie zimowym przechowy-
wane są w domu, natomiast w okre-
sie wiosenno-letnim znajdują się w 
ogrodzie.

Tomasz Lenkiewicz

MUNDIAL 2018 ROSJA

Urząd Gminy w Goleszowie,ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00; 
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00, www.goleszow.pl, 
www.goleszow.bip.net.pl, https://eurzad.goleszow.pl

Referat Drogowy (drogi, mosty, odśnieżanie, wycinka drzew w 
pasie drogowym),ul. Zakładowa 12,tel. 33 479 05 10, wew. 80

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (mieszka-
nia komunalne i socjalne, cmentarze/pogrzeby), ul. Zakłado-
wa 12,tel. 33 479 05 10, wew. 83

GOPS, ul. Cieszyńska 29,tel. 33 479 05 17, 33 479 05 54, www.
gops-goleszow.pl

GOK, ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 21, www.goleszow.com.pl

Biblioteka, ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 22, www.gole-
szow.naszabiblioteka.com

CUW, ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 36 32, www.cuw.goleszow.pl

Informacja, ul. Cieszyńska 29, tel. 33 479 99 28 wew. 18, 
gcigoleszow@gmail.com

Numer alarmowy: 112. Policja: 997. Straż pożarna: 998
Pogotowia: energetyczne 991; gazowe: 992; wodociągowe: 
994; ratunkowe: 999
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Tytuł artykułuJubileusz w Cisownicy

W sobotę, 30 czerwca 2018 roku, 
odbyło się niezwykle istotne dla ci-
sownickich strażaków wydarzenie.  
Właśnie w tym dniu przypadły ob-
chody jubileuszu 110-lecia istnienia 
miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Sala OSP w Cisow-
nicy wypełniła się przybyłymi na tę 
uroczystość gośćmi.

Otworzył ją Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cisownicy druh Ja-
nusz Konecki. Po przywitaniu wszyst-
kich gości przypomniał on zebranym 
rys historyczny cisownickiej jednost-
ki, która powstała ponad wiek temu. 
16 lutego 1908 roku, zwołane zostało 
pierwsze zebranie, na które przyby-
ło 30 mieszkańców Małej i Wielkiej 
Cisownicy w celu powołania Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Przez 110 lat 
zmienił się istotnie sposób realizacji 
zadań leżący na barkach braci stra-
żackiej. Skuteczność działań straży 
stoi na coraz wyższym poziomie, co  
w dużym stopniu zawdzięcza się 
wyposażeniu w nowoczesny sprzęt, 
który pozwala podjąć działania w 
każdych warunkach. Jednak, jak za-
znaczył Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej druh Janusz Konecki, cele, 

jakie nam przyświecają są nadal ta-
kie same jak wtedy, gdy mieszkańcy 
Cisownicy zakładali tę jednostkę. Tak 
samo jak oni nadal chcemy pomagać 
społeczeństwu i dążyć do tego, aby 
być coraz lepszymi w naszej strażac-
kiej służbie.

Po zakończeniu przemówienia, 
głos zabrali goście, wśród których 
znaleźli się: członek Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
druh dr hab Rafał Glajcar, wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Sylwia Cieślar, Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Goleszowie druh Jan Szczuka, przed-
stawiciel Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 
kpt. Adrian Zygmański, Wójt Gminy 
Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewod-
niczący Rady Gminy Goleszów Bogu-
sław Konecki, radna Gminy Goleszów 
Aleksandra Chmiel, proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Cisowni-
cy ks. Marek Twardzik, proboszcz pa-
rafii rzymskokatolickiej w Goleszowie 
ks. Adam Drożdż oraz sołtys Cisowni-
cy Karol Macura. W czasie jubileuszu 

wręczone zostały także odznaczenia  
i medale. Srebrną Honorową Od-
znakę za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego otrzymał druh Jan Malec, 
którego odznaczyła wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa Śląskie-
go Sylwia Cieślar.

Zasłużonych strażaków wyróż-
niono również medalami Za Zasługi 
dla Pożarnictwa. Złotymi medalami 
odznaczeni zostali: Bogusław Konec-
ki, Jerzy Sztwiertnia, Krzysztof Ma-
karewicz, a brązowymi medalami 
druhowie: Janusz Konecki, Leszek 
Sładczyk. Wręczono także odznaki 
Strażak Wzorowy, które otrzymali: 
Roman Kluz, Kamil Pyclik.

Oficjalną cześć spotkania zakoń-
czył prezes Janusz Konecki, dziękując 
wszystkim zebranym za obecność, 
ciepłe słowa oraz szczere życzenia.  
Złożył on również, w imieniu Za-
rządu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Cisownicy, serdeczne podzięko-
wania wszystkim druhom za pomoc  
w organizacji jubileuszu.

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z wydarzenia.

Krystian Grzybek
Prezes OSP Cisownica  

Janusz Konecki
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Tytuł artykułuTornister ucznia: jak wybrać właściwie?

Początek roku szkolnego to czas, kiedy trzeba 
wybrać tornister dla dziecka. 

Tornister to podstawowy element wyposaże-
nia każdego dziecka uczęszczającego do szkoły. To 
w nim dziecko nosi podręczniki, zeszyty i przybory 
szkolne. 

Pamiętajmy, że nadmierna waga tornistra 
oraz jego niewłaściwe dopasowanie do wzrostu 
dziecka mogą powodować ból pleców, negatyw-
nie wpływać na kształtowanie się sylwetki, co  
w efekcie sprzyja skrzywieniom kręgosłupa oraz 
deformacjom stóp. 

 
A zatem, jak wybrać właściwie tornister? Oto 
kilka wskazówek...

Zwróćmy uwagę na rodzaj materiału, z jakiego 
został wykonany tornister lub plecak (waga puste-
go tornistra waha się od 0,5kg do 2kg). Pamiętaj-
my też, że całkowita waga tornistra nie powinna 
przekraczać 10 -15% masy ciała ucznia (tornister 
dziecka o wadze 25kg nie powinien ważyć więcej 
niż 2,5 – 3kg!!!). 

Tornister powinien posiadać ergonomiczną, 
odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą 
do pleców.

Wielkość tornistra powinna być dostosowana 
do wzrostu dziecka. Tornister powinien opierać 
się na plecach dziecka, by spełniał swoje funkcje 
nie może zachodzić na jego pośladki.

Wnętrze tornistra powinno umożliwiać syme-
tryczne rozłożenie wyposażenia.

Tornister powinien mieć równe szerokie paski 
o regulowanej długości.

Długość szelek powinna umożliwiać swobodne 
wkładanie i zdejmowanie tornistra, jednocześnie 
zapewniając jak najlepsze jego przyleganie do 
pleców. Powinniśmy ją ustawić samodzielnie po 
zakupie tornistra.

Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające 
szelki z przodu klatki piersiowej.

Kupując plecak lub tornister, warto także zwró-
cić uwagę na elementy dodatkowe zwiększające 
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Dobrze 
by plecak był wyposażony w odblaski, jeśli ich nie 
ma, zainstalujmy je sami.  

 
O czym jeszcze warto pamiętać? 

Dla dzieci wybór tornistra to w głównej mierze 
kwestia estetyczna. Powinien być ładny, kolorowy 
i po prostu podobać się. Pozwólmy dziecku zde-
cydować o tych parametrach tornistra. Rodzice 
powinni natomiast zwrócić uwagę na wytrzyma-
łość materiału, z którego wykonany jest tornister, 
wszystkie szwy i elementy dodatkowe. 

Nie jest tajemnicą, że dzieci to bardzo wyma-
gający użytkownicy...

dr n. med. Katarzyna Adamczyk fo
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Tytuł artykułuPoznali tajniki budowy domu

31 lipca goleszowskie przedszko-
laki wybrały się na kolejną wyciecz-
kę edukacyjną. Do tej pory dzieci  
z przedszkola „TO TU” odwiedziły  
m. in. goleszowską piekarnię, gospo-
darstwo rolne oraz próbowały swoich 
sił w jeździe konnej. Tym razem zapo-
znały się z pracą na budowie.

Dzięki uprzejmości właściciela 
nowo powstającego budynku przy 
ul. Wolności w Goleszowie najmłod-
si poznali pracę murarza, tynkarza, 
płytkarza. Michał Wojtas wytłuma-
czył dzieciom, jak powstaje dom,  
z czego się go buduje, jak nakłada się 
gładź szpachlową i przykleja płytki. 
Oczywiście nie zabrakło chętnych do 
spróbowania swoich sił np. w zawo-
dzie płytkarza.

Po edukacji nadszedł czas na za-
bawę. Na dzieci czekała niespodzian-

ka - karuzela, dmuchana zjeżdżalnia 
oraz poczęstunek. W wyjeździe, który 
w całości został sfinansowany i przy-
gotowany przez Michała Wojtasa 
i Karinę Osowską wzięło udział 24 
przedszkolaków wraz z opiekunami. 
Najmłodszym na budowie pomagali 
wolontariusze, którzy zostali ubrani 
bezpłatnie przez jednego z producen-
tów materiałów budowlanych.

Przedszkolaki bardzo dziękują 
za naukę i możliwość skorzystania  
z bezpłatnego placu zabaw, zaś or-
ganizatorzy składają podziękowania 
wolontariuszom oraz właścicielowi 
nieruchomości za bezpłatne udo-
stępnienie miejsca i energii elektrycz-
nej potrzebnej do zasilania karuzeli  
i nadmuchania zjeżdżalni. 

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuZawody drwali w Wędryni

W niedzielę, 22 lipca, w Wędry-
ni - partnerskiej gminie Goleszowa 
- odbyły się zawody śląskich drwali.  
W ich ósmej edycji wzięło udział  
10 zawodników z Polski i Czech.

Precyzyjna ścinka, wymiana łań-
cucha i listwy na czas, cięcie gałęzi 
to konkurencje, w których rywalizo-
wali drwale. Z roku na rok widzów  
w wędryńskim parku przybywa, co 
nas bardzo cieszy – mówi jeden z or-
ganizatorów polsko-czeskiego przed-
sięwzięcia.

Wbijanie gwoździ, rozpoznawanie 
gatunków drzew, przejażdżki konne, 
slalom z piłką poruszaną dmuchawą 
to tylko część atrakcji, z której mogli 
skorzystać uczestnicy.

Dodatkowo na najmłodszych cze-
kało stoisko czeskich lasów państwo-
wych, w którym układano drewniane 
puzzle i odkrywano tajemnice lasów 
i zwierzyny. Na najlepszych czekały 
słodkie nagrody.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się narzędzia i maszyny związane 

z pracą drwali, pokazy cięcia desek 
oraz rzeźbienia w drewnie przy użyciu 
piły elektrycznej.

Organizatorzy, którymi byli wspól-
nie Czesi i Polacy z gminy Goleszów, 
szacują, że „Śląskiego drwala” bo 
taką nazwę nosiły zawody, zobaczyło 
ponad 300 osób. 

Polskim partnerem w realizacji 
całego przedsięwzięcia był ZUiUZ  
z Dzięgielowa.

Tomasz Lenkiewicz
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Serdecznie zapraszamy do zobaczenia wystaw upa-
miętniających osobę i działalność ś.p. Józefa Golca. Eks-
pozycje można oglądać w sali GOK-u w Goleszowie (I pię-
tro) oraz Świetlicy Gminnej w Cisownicy do 12 września.

ZAPROSZENIE NA WYSTAWY

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 201838

Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

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

8.09. Pożegnanie lata z GOK-iem – zespół TABU i Coast Patrol
27.10. Koncert jesienny – Marek Torzewski
15.10. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
5.11. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
17.11. Dzień artystów gminy Goleszów, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
1.12. Jubileusz 25-lecia ZPiT „Goleszów”
6.12. Mikołajki + Fire Show
14-15.12. Kiermasz bożonarodzeniowy

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 wyko-
naniu Orkiestry Kameralnej ARTIS, pod batutą Jeana Claude’a Hauptmanna
26.09. Koncert pieśni patriotycznych w 100-lecie odzyskania niepodległości,

teatr w Cieszynie
8.10, godz. 18.00 Koncert pieśni patriotycznych i muzyki filmowej, teatr w Cieszynie
13.10. Koncert pieśni ewangelickich i patriotycznych, kościół ewangelicki  

w Jaworzu
20.10, godz. 18.00 Koncert pieśni patriotycznych w 100-lecie odzyskania niepodległości, 

MOK w Orzeszu
13.11, godz. 17.00 Koncert pieśni patriotycznych w 100-lecie odzyskania niepodległości, 

Pałac Młodzieży w Katowicach
24.11, godz. 17.00 „Opowiadaj mi tak” - utwory Zbigniewa Wodeckiego, teatr w Cieszynie

7-9.09.2018 WEEKEND Z JOGĄ, Prowadzą: Anna Bieniec i Anna Tojka

14-16.09.2018
WARSZTATY ZIELARSKIE „Odkryj moc ukrytą w ziołach”,
Prowadzi: Dagmara Raszka-Orawska

22-23.09.2018
WEEKEND Z ZUMBĄ
Prowadzą: Patrycja Figołuszka i Klaudia Brudz 

5-7.10.2018 WEEKEND Z JOGĄ, Prowadzi: Iwona Kwaśny

12.10.2018 KOBIETY SZCZĘŚLIWE – SPOTKANIE Z KATARZYNĄ MILLER (psycholożka, 
psychoterapeutka, pisarka)

25.10.2018. WARSZTATY DIETY BEZGLUTENOWEJ
Prowadzi: Bożena Kropka

24.11.2018 WIECZÓR ANDRZEJKOWY 

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

������������
ewangelicy

ZAPRASZAMY 
NA UROCZYSTOŚCI 
95�LECIE EWANGELICKIEGO 
DIAKONATU ŻEŃSKIEGO 
EBEN�EZER W DZIĘGIELOWIE
     
 
SOBOTA 15 WRZEŚNIA O GODZ. 17.00 
koncert jubileuszowy orkiestry kameralnej  
i chóru ECHO z Zaolzia  
słowo ks. Stanisław Kaczmarczyk

NIEDZIELA 16 WRZEŚNIA O GODZ. 10.00 
dziękczynne nabożeństwo 
kazanie ks. bp Adrian Korczago

      w kosciele Eben-Ezer,

Wstęp wolny . www.dziegielow.luteranie.pl

W związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskie-
go w Ustroniu Powiatowy Lekarz Weterynarii określił 
obszar zapowietrzony chorobą zakaźną pszczół, sposób 
oznakowania obszaru oraz nakazy i zakazy obowiązu-
jące w tym rejonie. 

Szczegółowe pismo oraz rozporządzenie dotyczące 
tej kwestii znajduje się na www.goleszow.pl.

UWAGA, PSZCZELARZE!
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Tytuł artykułuWspominali pilotów

Delegacja bielskich seniorów lot-
nictwa odwiedziła również w tym 
roku górę Chełm, aby uczcić kolejną 
rocznicę powstania Szkoły Szybow-
cowej. W sobotę, 14 lipca 2018 r., na 
uroczystości przypomniano histo-
rię powstania szkoły. Odwiedzono 
też drzewko posadzone przez klub  
w czasie obchodów 80 rocznicy.

Harcerze z Cieszyńskiego Koła 
Szybowcowego odkryli górę Chełm i  
w roku 1934, dokładnie 15 lipca, 

nastąpiło tam Otwarcie Harcerskiej 
Szkoły Szybowcowej. Po dwóch la-
tach została ona wpisana w ogólno-
polski system kształcenia lotniczego, 
stając się Śląską Szkołą Szybowcową 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej. W szkole tej na pilotów wy-
kształciło się w latach 1934–1939 
około 1300 pilotów, a w latach 1945–
1951 około 2800 pilotów.

Działalność tej szkoły swego cza-
su była znacząca. Z inicjatywy Biel-

skiego Klubu Seniorów Lotnictwa 
powstał po stronie zachodniej bu-
dynku kamień z tablicą informacyjną 
o historycznym znaczeniu tego uro-
czego, licznie odwiedzanego przez 
turystów oraz mieszkańców gminy 
Goleszów zakątka. Obecnie obiekt 
ten jest własnością prywatną, która 
po niewielkiej rozbudowie mieści 
pensjonat.

Albin Klimczak
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termin i  miejsce
15.09.2018 (sobota), Dzięgielów

trasa
9 km, bieg terenowy 

start
godz. 10.00

zapisy na x-run.dziegielow.pl oraz w biurze zawodów – OSP Dzięgielów

Więcej informacji
x-run.dziegielow.org.pl

Więcej informacji
x-bike.dziegielow.org.pl

termin i miejsce
15.09.2018 (sobota), Dzięgielów

trasa
18 km (1 okrążenie), 
36 km (2 okrążenia)

start
godz.  13.00
zapisy na x-bike.dziegielow.pl oraz w biurze zawodów – OSP Dzięgielów

x-bike dla dzieci
dystanse: 60 m, 80 m, 400 m, 800 m, 1200 m, starty od godz. 11.00
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Etno Chata TOPOLEJ        Goleszów, ul. Wiejska 22A

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

ODKRYJ MOC UKRYTĄ
W ZIOŁACH 

14-16 WRZESIEŃ 2018

Te warsztaty są dla Ciebie jeżeli:

chcesz od podstaw nauczyć się tworzyć ziołowe preparaty
potrzebujesz inspiracji i sprawdzonych źródeł wiedzy tak,
             aby móc dalej zgłębiać ziołowe tematy
potrzebujesz usystematyzować wiedzę, którą już masz

SZCZEGÓŁY I ZAPISY:
Dagmara Raszka-Orawska   mail: czarnabiedronka.c@gmail.com

Koszt całego weekendu z materiałami, wyżywieniem i noclegiem: 650zł.
Cena bez noclegu i wyżywienia: 350zł.

Etno-Chata
Topolej
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Tytuł artykułuDożynki Gminne - Dni Gminy Goleszów 2018

Tradycyjnie w ostatni weekend 
sierpnia odbyły się Dożynki Gminne 
– Dni Gminy Goleszów. Sobotni po-
ranek przywitał organizatorów oraz 
uczestników tego wyjątkowego świę-
ta deszczową pogodą. Nic jednak nie 
mogło zakłócić tego dnia w naszej 
gminie. Wszystko odbyło się zgodnie 
z planem  i punktualnie o godz. 14.00 
ulicami Goleszowa przeszedł barwny 
i wesoły korowód dożynkowy, który 
liczył w tym roku ponad 105 pojaz-
dów.

Uroczystości dożynkowe rozpo-
czął Paweł Małysz, czytając z bal-
konu urzędu gminy swój wiersz na-
pisany specjalnie na tę okoliczność. 
Pochód poprowadziła Orkiestra 
Dęta „Goleszów Band”, następnie 
Dziecięco–Młodzieżowy Zespół Pie-
śni i Tańca „GOLESZÓW”, obchodzą-
cy w tym roku 25 rocznicę założenia. 
Za nimi przedstawiciele Rady Gminy 
Goleszów z przewodniczącym Bogu-
sławem Koneckim na czele. Następ-
nie zaprezentowały się wszystkie 
sołectwa gminy. Kilkaset widzów zo-
baczyło m. in. sprzęt i maszyny pre-
zentowane przez rolników i przed-
siębiorców.

Tegorocznymi gazdami dożynek 
byli Edyta i Edward Krużołkowie  
z Kozakowic, którzy gospodarują na 
28 ha i specjalizują się w hodowli by-
dła mlecznego. 

Uroczystości dożynkowe na go-
leszowskiej scenie rozpoczęły się 
o godz 15.00. Prowadzący uroczy-
stość: dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury Jolanta Warsińska wraz  
z Grzegorzem Gołysznym przywitali 
zgromadzoną publiczność, zapro-

szonych gości, a przede wszystkim 
wszystkich rolników, sadowników, 
ogrodników oraz gospodarujących 
w naszej gminie. Potem Lidia Lan-
kocz wygłosiła wiersz swojego au-
torstwa pt. „Mój Pombóczku”, zaś 
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” 
zaprezentował tradycyjny obrzęd 
dożynkowy, przekazując wieniec  
i chleb dożynkowy państwu Kru-
żołkom. Następnie księża Jarosław 
Krutak i Marek Twardzik dokona-
li poświęcenia tego wyjątkowego 
chleba. 

Po tej części uroczystości Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar 
podziękował wszystkim rolnikom za 
trud, ciężką, całoroczną pracę na 
roli oraz dokonał pokrojenia dożyn-
kowego bochenka i symbolicznego 
przekazania go gospodarzom doży-
nek i zaproszonym gościom. Kolej-

nym punktem programu było wrę-
czenie rolnikom - państwu Sikorom 
z Goleszowa - specjalnego wyróż-
nienia przyznanego przez Marszał-
ka Województwa Śląskiego, które 
odebrali z rąk wiceprzewodniczącej 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
Sylwii Cieślar. Następnie goleszow-
ski zespół pieśni i tańca dał barwny, 
godzinny pokaz artystyczny. Zaraz 
potem zebrana publiczność mogła 
wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Orkiestry Dętej „Goleszów Band”. 

Jak co roku dożynki to czas 
rozstrzygnięcia konkursu „Gmina 
Goleszów w kwiatach i zieleni” or-
ganizowanego przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Goleszowskiej.  
W tym roku nagrody zostały przy-
znane po raz osiemnasty. O tym wy-
darzeniu napiszemy w następnym 
wydaniu „Panoramy”.

Dożynki to czas wytchnienia po ciężkiej pracy i dzię-
kowania za zebrane plony. To nie tylko okazja do święto-
wania, ale przede wszystkim do wyrażenia wdzięczności 
i szacunku dla pracujących na roli, którym zawdzięczamy 
codzienny chleb i możliwość czerpania z owoców ich pracy. 

Dożynki to święto radości z obfitych plonów zapew-
niających dostatek wszystkim mieszkańcom, a sym-
bolem dożynek są przepiękne wieńce z kłosów zbóż  
i tradycyjny bochen chleba z tegorocznej mąki, który 
wspólnie podzielony, niech się stanie symbolem pomyśl-
ności wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Cieszę się, że mogliśmy to święto przeżyć w rado-
snej atmosferze. Państwa liczny udział w korowodzie, 
uroczystościach i zabawie świadczy o zaangażowaniu 
w podtrzymanie tradycji dożynkowych, za co serdecz-
nie dziękuję. 

Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli przy organizacji tegorocznego Święta 
Plonów. Dzięki determinacji, pracowitości i poświęce-
niu wielu osób nasze wspólne święto było tak udane!

Krzysztof Glajcar, Wójt Gminy Goleszów
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Dużym zainteresowaniem wi-
dzów cieszył się pokaz dalekow-
schodnich sztuk walki w wykonaniu 
mistrzów Polski, Europy i świata pod 
okiem Ryszarda Bochma. Muzyczną 
gwiazdą tegorocznych dożynek była 
Kapela „Górole”, która skocznymi 
melodiami porwała publiczność do 
zabawy. Pary wirowały w rytm ta-
kich utworów jak „Bystro wodzicka”, 
„Orawa”, „Groj, muzycko”. Wieczor-
ną zabawę poprowadził cieszyński 
zespół „Lokomotywa Band”, który 
bawił wszystkich do późnych godzin 
nocnych. W trakcie zabawy Teatr 
Ognia INFERIS przeniósł nas w ma-
giczny klimat burleski, prezentując 
swój ognisty program artystyczny. 

Drugi dzień dożynek rozpoczął się 
od koncertu Edyty Cymer, a następ-
nie na scenie zaprezentował się Ze-
spół „Silesian Tyrol Band”, który wraz 
ze Ślązakiem roku 1998, Krzysztofem 
Zarębą, bawił, cieszył i rozśmieszał 
widownię. Nocny chłód nie przeszka-
dzał uczestnikom w świętowaniu. Za-
bawa trwała do godz. 24.00.  

Na licznych stoiskach gastronomicz-
nych każdy znalazł coś dla siebie, zaś 
miejscowi artyści i twórcy ludowi pre-
zentowali swoje wyroby, które można 
było podziwiać, bądź też zakupić. 

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

Gmina Goleszów i Gminny Ośro-
dek Kultury w Goleszowie, organi-
zatorzy dożynek, dziękują sponso-
rom, którymi byli: Bank Spółdzielczy  
w Cieszynie, Rolniczy Kombinat Spół-
dzielczy z Goleszowa, Karton – Pak  
z Cieszyna, Spółdzielnia Mleczarska 
z Bażanowic, Kwiaciarnia „Orchidea” 
Grażyna Bojda z Goleszowa, Rejo-
nowa Spółdzielnia „Samopomoc”  
z Cieszyna – Piekarnia w Goleszowie, 
Restauracja CORIENT Grzegorz Mizia 
z Goleszowa, firma Pychowa z Gole-
szowa, firma Zgredek z Zebrzydowic, 
Andrzej i Alina Czyżewscy, Trumpf 
Mauxion Chocolates ze Skoczowa, 
Fundacja „Świat Dziecka” z Gole-
szowa, Sylwester Batycki, Monika 
Grzanka, Sklep zabawkowo - papier-
niczy „Groszek” z Goleszowa, firma 
Lato - Zima z Ustronia

GOK w Goleszowie szczególnie 
dziękuje:

- gazdom tegorocznych dożynek, 
państwu Edycie i Edwardowi Kru-
żołkom oraz wszystkim rolnikom, 
organizacjom, którzy wzięli udział  
w korowodzie, 

- Wójtowi Gminy Goleszów 
Krzysztofowi Glajcarowi oraz na-
szym radnym, 

- wszystkim sołtysom,
- dziewczętom, które czytały listę 

korowodu z balkonu urzędu,
- wszystkim, którzy piekli kołocze 

dożynkowe oraz darczyńcom pro-
duktów,

- patronom medialnym, pracow-
nikom Referatu Promocji Gminy,  
Referatu Drogowego oraz Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

- funkcjonariuszom  policji, pra-
cownikom ochrony, druhom Ochot-
niczej Straży Pożarnej, pracownikom 
zabezpieczenia medycznego,

- artystom i akustykom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tej wspaniałej im-
prezy.

GOK/Redakcja

Dożynki Gminne
Dni Gminy Goleszów 2018

W sierpniu słońce świeciło i mocno grzało
Rolnikom zboża zebrać się udało

Chętnie usiądą z gośćmi przy dożynkowym stole
Tegoroczne plony mają już w stodole

Gmina z GOK- iem Dni Goleszowa przygotowała
Będzie się bawił Goleszów i okolica cała
Gazdów z Kozakowic Górnych wybrali

Edyta i Edward Krużołkowie nimi zostali
Sobota to czas na korowód i obrzędy dożynkowe 

Którym towarzyszą nasze zwyczaje ludowe
Wystąpi nasz zespół, dęta będzie przygrywała
Komisja za piękne ogrody nagrody wręczała

Sołectwa zaserwują smaczne jadło i wyskokowe trunki
Każdy może skosztować od gazdów miodónki

Mistrzowie sztuk walki swoje umiejętności zaprezentują
Potem  goście uwagę na kapelę „Górale” skierują

Późnym wieczorem poczujemy zapach ognia żywego
Zespół „Lokomotywa” zabawi gości do rana białego

W niedzielę znowu się spotkamy
Koncertu Edyty Cymer wysłuchamy

 Z zespołem „Silesian Tyrol Band” muzycy do nas przyjeżdżają
 Tyrolsko - bawarską muzykę jeszcze nam zagrają

W stronę rolników głowy nisko pochylamy
Za ich ciężką pracę podziękowania składamy

Wam życzymy, goście mili,
Byście się dobrze do północy bawili

Goleszów, 25 sierpnia 2018 r.
Paweł Piotr Małysz
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