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Tytuł artykułuPrzeszli ścieżką przyrodniczą

W sobotę (19 maja) polscy i cze-
scy turyści zapoznali się z nowym 
szlakiem opisującym przyrodę po-
granicza. Pomimo deszczowej aury 
na wycieczkę ścieżką edukacyjną 
„Przyroda nie zna granic”, spod go-
leszowskiego GOK-u, o godz. 9.00 
wyruszyło ponad 15 osób. W rolę 
przewodnika po świecie przyrody 
wcielił się dr nauk biologicznych - 
Tomasz Beczała. W trakcie wycieczki 
uczestnicy zobaczyli pospolite, ale 
również rzadkie i unikatowe okazy 
fauny i flory.

Pierwszy raz widziałam kumaki 
górskie z żółtymi brzuszkami, które 
odpoczywały w kałużach na Wyrch-
górze i na Zimnych Wodach. Usuwa-
nie korników i ich larw wraz z korą ze 
ściętego świerka (wykonywane przez 
pracowników Nadleśnictwa Ustroń), 
również zrobiło na mnie duże wra-
żenie – mówi jedna z uczestniczek 
wycieczki.

W trakcie wycieczki pogoda była 
zmienna. Na granicy polsko-czeskiej, 
czyli w miejscu, gdzie w ramach pro-
jektu został odrestaurowany krzyż 
oraz wykonano miejsce na polsko-
-czeskiej spotkania, już świeciło 
słońce.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
wiedzy pana Beczały, który bardzo 
ciekawie mówił o poszczególnych 
roślinach. Co warte podkreślenia, 
całość swoich opowieści odnosił do 
różnych aspektów życia ludzkiego,  
a nawet do starożytności – podkre-
ślali uczestnicy wycieczki.

Po pokonaniu 10 km polscy tury-
ści spotkali się z czeskimi, którzy po-
znawali przyrodę po swojej stronie 
granicy. Na granicy Polski i Czech, 
Lesznej Górnej i Wędryni, ponad 30 
uczestników wydarzenia upiekło kieł-
basę nad ogniskiem. Poczęstunek sfi-

nansowały wspólnie gmina Goleszów 
i Wędrynia. Organizatorzy dziękują 
firmie FAMEKS z Goleszowa za prze-
kazanie jednorazowych sztućców. 

Przypomnijmy, że w październiku 
2017 r. Gmina Goleszów i partnerska 
Gmina Wędrynia oddały do użytku 
nowy szlak edukacyjny łączący Pol-
skę i Czechy. Całość prac była objęta 
współfinansowaniem środkami Unii 
Europejskiej z Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska, w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński - Těsínské Slezsko  
i budżetu państwa.             T. Lenkiewicz

Modernizacja dróg

Polska grupa przy tablicy w Lesznej Górnej
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Do końca października na terenie 
gminy Goleszów zmodernizowanych 
zostanie 17 odcinków dróg gmin-
nych. Na poszczególnych odcinkach 
dróg firma Eurovia Polska (wyłoniona 
w drodze postępowania przetargo-
wego) wykonała lub wykona między 
innymi: profilowanie i uzupełnienie 
istniejącej podbudowy, wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego, 
wykonanie poboczy.

Zamówienie podzielone jest na 
dwie części. 

Część nr 1: 
- Leszna Górna, ul. Słoneczna, odci-
nek o dł. 247 mb, 
-  Goleszów Równia, ul. Bukowa,  
195 mb, 

- Goleszów Równia, ul. Świerkowa,    
375 mb, 
- Goleszów Równia, ul. Orzechowa,  
150 mb, 
-  Goleszów Równia, ul. Pszenna,  
180 mb.

Część nr 2: 
-  Bażanowice, ul. Długa, 257 mb, 
-  Cisownica, ul. Wędoły, 532 mb, 
- Cisownica, ul. Gołaźnia, 700 mb,  
-  Goleszów, ul. Nowalijek, 257 mb, 
- Puńców, ul. Spacerowa, 503 mb 
wraz z przebudową przepustu drogo-
wego, 
-  Puńców, ul. Prosta, 222 mb, 
- Puńców, ul. Osiedlowa, 121 mb,  
-  Puńców, ul. Wysoka, 85 mb, 
-  Puńców, ul. Lipowa, 214 mb, 

- Puńców, ul. Długa, 266 mb, 
- Leszna Górna, ul. Kropiowicka,  
158 mb,
- Leszna Górna, ul. Turystyczna.

T. Lenkiewicz
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Tytuł artykułuOtwarto nowe boiska

1 czerwca w Kisielowie uroczy-
ście otwarto dwa boiska - pierwsze 
o nawierzchni z tworzywa sztuczne-
go, do gry w siatkówkę, koszykówkę 
i tenisa ziemnego oraz drugie, tra-
wiaste, do gry w piłkę nożną. Wokół 
całości zamontowano piłkochwyty  
o wys. 6 m. Inwestorem całości była 
Gmina Goleszów.

Przecięcia wstęgi dokonali wspól-
nie: wójt Krzysztof Glajcar, przewod-
niczący rady gminy Bogusław Ko-
necki, radna Beata Chruszcz i sołtys 
Karol Szostok. Całość poprzedzona 
została krótkimi przemówieniami 
– podziękowaniami oraz poświę-
ceniem obu obiektów sportowych 
przez księży Wiesława Kondziołkę  
i Marka Twardzika. 

Na uczestników (ok. 100 osób) 
czekała bezpłatna grochówka, hot 

dogi oraz napoje. Naj-
młodsi mogli spró-
bować swoich sił  
w konkurencjach spor-
towych i zabawach, zaś 
nieco starsi rozegrali 
pierwszy mecz siatkar-
ski na nowym obiekcie. 

Spełniło się ma-
rzenie mieszkańców 
naszego sołectwa - 
wreszcie mamy upra-
gnione boiska. Słowa 
podziękowania kieru-
ję do wójta Krzyszto-
fa Glajcara, radnych 
gminnych, Piotra No-
waka, Beaty Chruszcz, Piotra Herzy-
ka, członków poprzedniej i obecnej 
rady sołeckiej – mówi sołtys Karol 
Szostok. 

Dodatkowo dziękuję Krystynie 
Wojtas, która ugotowała 100 litrów 
grochówki oraz wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji otwarcia na-
szego terenu rekreacyjnego – doda-
je sołtys.

Z ramienia urzędu gminy nadzór 
nad budową sprawowali Zbigniew 
Kohut i Lidia Poniatowska, zaś pro-
jektantem całości był Krzysztof  
Tokarek.

Urząd Gminy w Goleszowie oraz 
rada sołecka informują, że z uwa-
gi na okres ukorzeniania się trawy  
z boiska trawiastego będzie można 
korzystać dopiero pod koniec roku.

Tomasz Lenkiewicz

Gmina Goleszów serdecznie za-
prasza 14 lipca (sobota) na Otwarte 
amatorskie mistrzostwa gminy Go-
leszów w siatkówce plażowej. 

Zapisy i szczegółowe informa-
cje u Przemysława Misiarza, tel. 
602154368.

Zmagania zawodników odbędą 
się przy Szkole Podstawowej w Ci-
sownicy. Najlepsze drużyny otrzy-
mają nagrody rzeczowe. Organiza-
torzy zapewniają poczęstunek dla 
sportowców. Udział w zawodach 
jest bezpłatny.

Tomasz Lenkiewicz

Sędzia wraz z zawodnikami, którzy rozegrali pierwszy mecz siatkówki 

Chcesz zagrać w siatkówkę plażową?
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Uroczyste przecięcie wstęgi
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Rodzinny turniej szachowy 
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W sobotę, 2 czerwca, w Domu 
Ludowym w Goleszowie Równi 
odbył się kolejny, otwarty, rodzin-
ny turniej szachowy. Wydarzenie 
tym razem oznaczone szyldem „Ka-
nia Finanse_Olimpia i Przyjaciele” 
było już trzecim przedsięwzięciem 
tego cyklu rozgrywek. Organizato-
rzy ze Stowarzyszenia Szachowe-
go „Olimpia” przy wsparciu innych 
partnerów i sponsorów, w ramach 
Akademii Szachowej Mokate poka-
zują szachy w różnych odsłonach. 
Atmosfera, którą uczestnicy i go-
ście mogą tu poczuć jest niezwykła,  
z pozoru piknikowa, ale na szachow-
nicach toczyły się pojedynki bez ta-
ryfy ulgowej, błędy nie spotykały się 
z litością. Obok rozłożonych stolików 
z szachownicami mieścił się bufet  
z dostępnymi dla wszystkich her-
batą, kawą, domowymi wypieka-
mi mam naszych zawodników czy 
wyrobami wędliniarskimi z zakładu 
„Rajskie Smaki”. Całość jest jednak 
otoczką odbywających się na stołach 
zaciętych pojedynków szachowych.

W ramach turnieju rozegrano  
9 rund, z czasem 10 min. na zawod-
nika. W kategorii seniorzy najlepszy 
okazał się IM Maciej Mroziak, dru-
gie miejsce zdobył Eugeniusz Cieślar 
(Cieszyn), a trzeci stopień na podium 
zajął Ryszard Kulig. W kategorii ju-
niorzy do 12 lat triumfował Mateusz 

Myrmus, kolejny był Bartosz Goszyk, 
a trzecie miejsce zdobył Mateusz 
Gorzołka. W grupie graczy do 10 lat 
najlepsza okazała się Maja Nieckarz, 
druga lokatę zajął Bartosz Kubik 
(MKSz Rybnik), na trzeciej pozycji 
uplasowała się Karolina Myrmus.  
W grupie do 8 lat najlepszy wynik 
osiągnął Michał Niesyt. Początkujący 
zawodnicy do 8 lat zagrali w oddziel-
nym turnieju kołowym; kolejność 
końcowa: Adam Lewiński, Tytus Fo-
ber i Blanka Niemczyk. Wyróżniony 
medalem dla najstarszego uczestni-
ka został Mieczysław Heczko. Pełne 
wyniki dostępne są w serwisie inter-
netowym http://www.chessarbiter.

com/turnieje/2018. Medale i pre-
numeraty Głosu Ziemi Cieszyńskiej 
ufundowała firma Kania Finanse. 
Kolejny raz zawodnicy „Olimpii” i ich 
rodzice pokazali, jaki świetny tworzą 
zespół. Otwarte turnieje szachowe 
to wspaniały przykład jak wzajemne 
działania, chęć pomocy i możliwość 
włączenia się w inicjatywę dają wy-
mierne efekty przynoszące uśmiech 
na twarzach zarówno grających jak  
i towarzyszących im osób.

W okresie wakacyjnym zajęcia  
z grami planszowymi obywać się 
będą w GOK-u przed południem. 
Szczegóły: tel. 507 854 567.

     Krystian Grzybek/ Karol Linert

Z przykrością informujemy, że  
13 czerwca zmarł Jerzy Szalbot.  
W „Albumie Biograficznym Gminy 
Goleszów” wydanym w 2013 roku 
autorzy tej publikacji (Józef Golec, To-

masz Jaszowski, 
Witold Pień-
kowski) tak opi-
sywali śp. Jerze-
go Szalbota.

„Samorzą-
dowiec, dzia-
łacz społeczny. 
Z zawodu elek-

tryk. Pracował w Fabryce Automa-
tyki Chłodniczej w Cieszynie oraz 
w Kopalniach Węgla Kamiennego 
„Morcinek” i „Pniówek”. Od roku 
1975 jest członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bażanowicach 
(m. in. pełnił funkcję wiceprezesa). 

W roku 1996 został sołtysem Ba-
żanowic i funkcję tę pełnił do 2011 
roku. W latach 1998–2010 był rad-
nym Rady Gminy Goleszów, a w la-
tach 2006–2010 sprawował funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy Go-
leszów. W roku 2008 władze ośmiu 
gmin Powiatu Cieszyńskiego (w tym 
Gminy Goleszów) powołały do ży-
cia Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Cieszyńska Kraina”. Opra-
cowano wówczas Lokalną Strategię 
Rozwoju dla całego obszaru Lokalnej 
Grupy Działania w celu przystąpie-
nia do programu LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013. W 2008 
roku Zebranie Założycielskie Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Cieszyńska Kraina”, podczas obrad 
odbywających się w Zebrzydowi-

cach, wybrało J. Szalbota na Preze-
sa Zarządu LGD. Za pośrednictwem 
LGD można składać wnioski o dofi-
nansowanie przedsięwzięć z zakresu 
czterech działań: „Odnowa i rozwój 
wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie  
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”. Wnioskodawca-
mi, w zależności od działania, mogą 
być: gminy, instytucje kultury, orga-
nizacje pozarządowe, kościoły lub 
związki wyznaniowe, a także osoby 
fizyczne i prawne. J. Szalbot obec-
nie jest na emeryturze. Pełni nadal 
funkcję Prezesa Zarządu Stowarzy-
szenia LGD „Cieszyńska Kraina”. Sto-
warzyszenie działa na zasadzie non 
profit (wszystkie władze tego stowa-
rzyszenia działają społecznie).”
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Tytuł artykułuMłodzi strażacy rywalizowali w Goleszowie
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9 czerwca na terenie kompleksu 
sportowego w Goleszowie odby-
ły się Gminne Zawody Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych.

Po raz pierwszy w historii na-
szych zawodów w rywalizacji wzięło 
udział ponad 160 adeptów pożarnic-
twa z 4 gmin - Goleszowa, Cieszyna, 
Hażlacha, Dębowca. Według listy 
startowej w zmaganiach pożarni-
czych wzięły udział sekcje z następu-
jących OSP: Dębowiec (dziewczyny), 
Hażlach (dziewczyny), Bażanowice, 
Cieszyn Pastwiska, Dzięgielów, Haż-
lach, Cieszyn Krasna, Godziszów, Dę-
bowiec, Kończyce Wielkie, Cieszyn 
Mnisztwo, Goleszów, Rudnik, Kisie-
lów – mówi koordynator całości, Ko-
mendant Gminny ZOSP RP w Gole-
szowie dh Marian Machalica.

Uczestników i ich opiekunów 
przywitał Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Go-
leszowie dh Jan Szczuka, komendant 

Marian Machali-
ca oraz przedsta-
wiciele zarządów 
ZOSP RP z gmin 
startujących w 
zawodach. Sędzią 
głównym zawo-
dów był kpt. Mar-
cin Ślęzak.

Strażacy rywa-
lizowali w biegu 
sztafetowym oraz 
na torze prze-
szkód. Zmagania 
sportowo-pożar-
nicze trwały ok. 4 
godzin i były bar-
dzo wyrównane. W poszczególnych 
gminach pierwsze miejsca zdobyły 
drużyny z Godziszowa, Hażlacha 
(dziewczyny), Dębowca i Cieszyna 
Mnisztwa, zaś w nieoficjalnej, koń-
cowej klasyfikacji zwyciężyła sekcja 
Cieszyn Mnisztwo przed Cieszynem 
Krasną i Godziszowem – dodaje Ma-
rian Machalica

Gmina Goleszów: 
1. OSP Godziszów 969 pkt.
2. OSP Kisielów 960 pkt.
3. OSP Dzięgielów 939 pkt.
4. OSP Bażanowice 932 pkt.
5. OSP Goleszów 862 pkt.

Gmina Hażlach:
1. OSP Hażlach (dziewczyny) 960 pkt.
1. OSP Hażlach 968 pkt.
2. OSP Kończyce Wielkie 924 pkt.
3. OSP Rudnik nie ukończył konku-
rencji bojowej.

Gmina Dębowiec
1. OSP Dębowiec (dziewczyny) 959 pkt.
1. OSP Dębowiec 967 pkt.

Miasto Cieszyn
1. OSP Cieszyn Mnisztwo 1000 pkt.
2. OSP Cieszyn Krasna 971 pkt.
3. OSP Cieszyn Pastwiska 944 pkt.

Nieoficjalna klasyfikacja dla 
wszystkich drużyn przedstawia się 
następująco:
1. OSP Cieszyn Mnisztwo
2. OSP Cieszyn Krasna
3. OSP Godziszów
4. OSP Hażlach
5. OSP Dębowiec
6. OSP Kisielów
6. OSP Hażlach (dziewczyny)
8. OSP Dębowiec (dziewczyny)
9. OSP Cieszyn Pastwiska
10. OSP Dzięgielów
11. OSP Bażanowice
12. OSP Kończyce Wielkie
13. OSP Goleszów
14. OSP Rudnik

Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy, a zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc dodatkowo okoliczno-
ściowe puchary. 

Organizatorzy (Oddział Gminny 
ZOSP RP w Goleszowie) dziękują 
młodym strażakom i ich opiekunom 
za udział, a jednostkom z gminy Go-
leszów za przygotowanie zawodów.

Tomasz Lenkiewicz

Składam szczere i gorące podziękowania za wzorowe reprezentowanie na-
szego sołectwa w tegorocznym Pikniku Sportowym - zwyciężyliśmy czwarty 
raz z rzędu. Dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowania 
do tej imprezy, druhom z OSP Godziszów, kibicom i wszystkim mieszkańcom 
oraz współzawodnikom z innych sołectw za zdrową, sportową rywalizację. 

Organizatorom gratuluję bardzo dobrze zorganizowanego Pikniku Spor-
towego. Szkoda tylko, że pogoda nas zawiodła - do zobaczenia za rok! 

Gratuluję także naszej drużynie MDP zajęcia 1 miejsca w zawodach po-
żarniczych!

Sołtys Godziszowa Beata Jaworek

Składam serdecznie podzię-
kowania wszystkim zawodników  
z Kisielowa, którzy 9 czerwca wzięli 
udział w rywalizacji Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz uczestni-
kom Pikniku Sportowego. Jedno-
cześnie dziękuję wszystkim, którzy 
byli zaangażowani w przygotowa-
nia do obu wydarzeń.

Sołtys Kisielowa Karol Szostok
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Tytuł artykułuPiknik rodzinny w Dzięgielowie

Tradycyjnym punktem w kalen-
darzu imprez Szkoły Podstawowej 
w Dzięgielowie jest organizowany 
już od dwunastu lat Piknik Rodzin-
ny. Tegoroczna edycja naszego świę-
ta odbyła się w wyjątkowym dniu 
– 26 maja, czyli w Dniu Matki. Po-
goda dopisała i pięknego sobotnie-
go popołudnia teren wokół szkoły 
zamienił się w plac zabaw i atrakcji. 
Pozytywna energia udzieliła się licz-
nie zgromadzonym gościom, którzy 
aktywnie i z zainteresowaniem włą-
czali się do wspólnej zabawy. Atrak-
cji tego dnia nie brakowało.

Piknik rozpoczął się tanecznym 
występem naszych uczniów, któ-
rzy do zabawy zaprosili rodziców. 
Ważnym punktem imprezy zorgani-
zowanym we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Miłośników Dzięgielowa 
były zawody sportowe w biegach 
przełajowych, nad którymi hono-
rowy patronat objął wójt Krzysz-
tof Glajcar. Dzieci rywalizowały  
w trzech kategoriach wiekowych, 
z podziałem na dziewczęta i chłop-
ców. Zwycięzcy otrzymali puchary  
i nagrody ufundowane przez wójta. 
Zadowoleni uczniowie z uśmiecha-
mi na twarzach pozowali do pamiąt-
kowych zdjęć, a dumni rodzice po-
dziwiali swoje pociechy. 

Dziewczęta klasa 1-2
1. Zuzanna Jeziorska
2. Julia Hanzel
3. Lena Lanc
Chłopcy klasa 1-2
1. Wojciech Białobrzewski
2. Paweł Krzemień
3. Stanisław Siąkała

Dziewczęta klasa 3-4
1. Emilia Byrtek
2. Kornelia Biczel
3. Agnieszka Morys
Chłopcy klasa 3-4
1. Samuel Matuszny
2. Jakub Zeman
3. Paweł Michałek
Dziewczęta klasa 5-7
1. Zuzanna Madzia
2. Patrycja Jaworska
3. Patrycja Lanc
Chłopcy klasa 5-7
1. Mateusz Młotek
2. Ksawery Kokot
3. Paweł Skark
Dla naszych uczniów i ich rodzin 

zorganizowaliśmy liczne konkuren-
cje rodzinne. Wszystkie zawody cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 
Rodzice wraz z dziećmi chętnie 
uczestniczyli w biegu w workach, 
zawodach hula – hop, quizie rodzin-
nym, skokach przez skakankę, „bie-
gu kelnerów”, karmieniu kisielem  
i w wielu innych atrakcjach. Ucznio-
wie zaprezentowali swoje talenty 
taneczne, wokalne i akrobatycz-
ne podczas pokazu „Mam Talent” 

oraz w czasie 
p r e z e n t a c j i 
układów arty-
stycznych przy-
g o t o w a ny c h 
specjalnie na 
tę okazję.

Ciekawym 
punktem pik-
niku był pokaz 
pierwszej po-
mocy zorgani-
zowany przez 
s t r a ż a k ó w  
z OSP Dzięgie-
lów i Puńców. 

Wszyscy mogliśmy podziwiać profe-
sjonalną pracę strażaków, a potem 
samodzielnie spróbować swoich sił  
w wykonywaniu masażu serca  
i sztucznego oddychania. Strażacy 
służyli swoją radą i doświadczeniem. 
Dzieci mogły obejrzeć samochody 
strażackie i zasiąść za kierownicą 
wozu bojowego. Naszą imprezę od-
wiedził także Andrzej Ernst – sołtys 
Puńcowa, który przyszedł ze swoim 
psem Argosem i chętnym osobom 
opowiadał o pracy psa w Straży  
Granicznej.

Świetlica szkolna zorganizowa-
ła stoisko ze zdrową żywnością, na 
którym można było kupić galaretki, 
sałatki, kanapki i koktajle owocowo 
– warzywne przygotowane przez 
uczniów. Dochód ze sprzedaży zo-
stał przeznaczony na wsparcie reha-
bilitacji jednego z naszych uczniów.

Zawsze możemy liczyć na pomoc 
rodziców, podobnie było i tym ra-
zem. Uczestnicy mogli spróbować 
pysznych wypieków i zjeść smako-
wite dania z grilla. Rodzice pomogli 
w przygotowaniu stoisk i sprzedaży, 
aktywnie włączając się w zorgani-
zowanie naszego pikniku, za co ser-
decznie dziękujemy.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
sponsorom, organizacjom i osobom, 
które pomogły nam w organizacji 
imprezy. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do wójta i Stowarzyszenia 
Miłośników Dzięgielowa, jak rów-
nież do Jacka Sztefki, który wsparł 
nas w kwestii nagłośnienia i pełnił 
funkcję dj-a. Dziękujemy również 
LKS „Tempo” Puńców za udostęp-
nienie ławek, stołów i namiotu oraz 
strażakom z OSP Dzięgielów i Puń-
ców za przeprowadzenie akcji ra-
towniczej.                      Agata Guznar
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Tytuł artykułu125-lecie OSP Puńców

Ponad 120 strażaków i zaproszo-
nych gości wzięło udział w jubile-
uszu 125-lecia OSP Puńców, który 
odbył się 9 czerwca.

Uroczystości rozpoczęły się kon-
certem orkiestry dętej działającej 
przy miejscowej remizie. Następ-
nie wszyscy strażacy wraz z pocz-
tami sztandarowymi i zaproszeni 
goście przeszli do miejscowego ko-
ścioła św. Jerzego, aby wziąć udział  
w nabożeństwie ekumenicznym  
w intencji strażaków i ich rodzin, 
prowadzonym przez księży straża-
ków - Brunona Grajcke i Adama Glaj-
cara. Po ceremonii liturgicznej wszy-
scy udali się na miejscowe boisko, 
gdzie miała odbyć się kolejna część 
uroczystości. Niestety, z uwagi na 
silne opady deszczu dalsze obchody 
jubileuszowe przeniesiono do sie-
dziby miejscowej OSP.

Historię puńcowskiej jednostki 
przypomniał jej obecny prezes - Ry-
szard Florczykiewicz. Następnie głos 
zabrał komendant PSP w Cieszynie 
Damian Legierski, który odczytał 
list gratulacyjny komendanta wo-
jewódzkiego. Jubileusz to również 
okazja do wręczenia odznaczeń. 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Sylwia Cieślar 
wręczyła srebrny medal za zasługi 
dla województwa śląskiego Henry-
kowi Soblowi, a ponad 15 druhów 
otrzymało z rąk Członka Zarządu 
Głównego Związku OSP RP Rafała 
Glajcara, Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Goleszowie 

Jana Szczuki odznaki strażackie: 
złote – Czesław Dadok, Wiesław 
Dadok, Grzegorz Kopieczek, Mieczy-
sław Majewski, Stanisław Kukuczka; 
srebrne – Arkadiusz Byrtus, Ewa Fe-
lisiak, Ryszard Florczykiewicz, Halina 
Bartkowiak, Leonard Musioł, Ma-
riusz Majewski, Eugeniusz Macura, 
Paweł Zając; brązowe – Magdalena 
Felisiak, Paweł Gazur, Anna Florczy-
kiewicz; wzorowy strażak – Sylwe-
ster Pasterny, Magdalena Panek.

Życzenia jubilatom składali rów-
nież ks. Adam Glajcar, wójt Krzysztof 
Glajcar i przewodniczący rady gminy 
Bogusław Konecki. Prowadzącym 
spotkanie był sołtys Andrzej Ernst, 
a dowódcą ceremonii – zastępca na-
czelnika OSP Puńców Szymon Nizio.

Oficjalną część uroczystości za-
kończył prezes Florczykiewicz, który 
podziękował wszystkim za przybycie, 
życzenia i wsparcie puńcowskiej jed-
nostki, orkiestrze dętej OSP Puńców 
za oprawę muzyczną oraz plutonowi 
honorowemu z OSP Koniaków Cen-
trum za udział w ceremonii. 

Tomasz Lenkiewicz
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Prawie 300 osób wzięło udział 
w XV Rajdzie Młodzieżowym 
Gminy Goleszów, który odbył się  
15 czerwca. W piątkowe przedpołu-
dnie uczniowie szkół podstawowych 
z Goleszowa, Cisownicy i Bażanowic 
przekroczyli metę rajdu, która mie-
ściła się na terenie strzelnicy myśliw-
skiej Koła Łowieckiego „Hubertus”  
w Goleszowie. Tam czekały na nich 
gorące kiełbaski, napoje, konkurs 
wiedzy turystycznej oraz maskotka 
śląskiej policji - Sznupek z radio-
wozem policyjnym. Dzieci chętnie 
wchodziły do samochodu, uru-
chamiając m.in. sygnały świetlne  
i dźwiękowe. Co ważne dla profilak-
tyki prozdrowotnej, policjanci przy-
pominali o szkodliwości alkoholu  
i innych używek.

Uczniowie ze swoimi nauczycie-
lami przybyli na miejsce spotkania, 
pokonując szlaki turystyczne i spa-
cerowe naszej gminy. Był to kolejny 
rajd zorganizowany przez Koło PTTK 
„Ślimoki” z Goleszowa wspólnie  
z Gminą Goleszów. Patronat nad 
tym wydarzeniem objął wójt Krzysz-
tof Glajcar.

W konkursie wiedzy wzięło udział 
14 uczniów. Dla pierwszych sześciu 
organizatorzy przygotowali nagro-
dy rzeczowe – plecaki. Pierwsze 
miejsce i tym samym tytuł Turysty 
Roku 2018 Gminy Goleszów obronił 
Wiktor Brudny z Cisownicy. Drugie 
miejsce zajął Aleksander Kurdun 

(Cisownica), trzecie Dawid Niemiec 
(Goleszów), czwarte Zuzanna Pa-
prota (Bażanowice), piąte Dominika 
Jaworek (Goleszów), a szóste Michał 
Nowak (Goleszów). Autorem pytań  
i jednocześnie prowadzącym kon-
kurs był Jan Cichy. Nagrody i dy-
plomy wręczali przedstawiciele 
„Ślimoków” i przewodniczący rady 
gminy Bogusław Konecki. W przy-
gotowanie i przeprowadzenie raj-
du ze strony „Ślimoków” włączyli 
się: Zenon Sobczyk, Jan Cichy, Jerzy 
Mrógała, Bogdan Kłos, Piotr Rysz-
ka, Iwona Podżorska, Joanna Mą-
dry, Halina Raszka, Bożena Balcar 
i Mirosław Chromik. Rajd odbył się 
w ramach działań profilaktycznych 
„Organizacja czasu wolnego dzieci  

i młodzieży”, zgodnie z Gminnym 
Programem Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

Tomasz Lenkiewicz

Organizatorzy dziękują:
- Kołu Łowieckiemu „Hubertus” 

z Goleszowa za bezpłatne udostęp-
nienie terenu na metę rajdu,

- Komisariatowi Policji w Ustro-
niu za przyjazd radiowozu wraz  
z maskotką śląskiej policji,

- firmie FAMEKS z Goleszowa za 
bezpłatne przekazanie szcztućców.

- Zakładowi Przetwórstwa Mię-
snego „Jan Bielesz” z Goleszowa,

- Polmarketowi z Bażanowic,
- Piekarni z Goleszowa.

14 czerwca w ogrodach pałacu 
prezydenckiego odbyło się wręcze-
nie nagród w krajowym konkursie 
Agroliga 2017. Miło nam poinformo-
wać, że gospodarstwo rolne Renaty 
i Marcina Sikorów zostało wicemi-
strzami Polski w kategorii „Rolnicy”.

Jest nam niezmiernie miło, że wie-
lopokoleniowa praca naszej rodziny 
została doceniana przez prezydenta 
Polski - mówią państwo Sikorowie.

W konkursowe szranki stanęło  
16 rolników - mistrzów, laureatów 
wojewódzkich konkursów. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.                        T. Lenkiewicz

Prezydent odznaczył państwa Sikorów

Nagrodzeni uczniowie z organizatorami
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Po wczesnym śniadaniu udaje-
my się autokarem w 430-kilome-
trową drogę na granicę pomiędzy 
Tajlandią i Kambodżą. Zwiedzamy 
ciekawe obiekty historyczne i han-
dlowe. W czasie przerw w podróży 
na bazarach podziwiamy miejscowe 
wyroby, których pięknu wielu z nas 
nie potrafi się oprzeć. Na granicy 
opuszczamy nasz wygodny autokar 
i po ścisłej kontroli przechodzimy 
przez 2-kilometrową strefę niczyją, 
aby znaleźć się  na ziemi kambodżań-
skiej. Ten odcinek w 36-stopniowym 
upale przy prawie 100% wilgotności 
był trudniejszy od przejechanych se-
tek km. 

Jedziemy do Siem Reap, miej-
scowości położonej już tylko 7 km 
od pierwszych świątyń Angkoru. Za-
trzymujemy się w hotelu o pięknym 
wnętrzu i bardzo uprzejmym per-
sonelu kłaniającym się przy każdej 
okazji trzykrotnie ze złożonymi jak 
do modlitwy rękami. Po śniadaniu 
jedziemy do kamiennych świątyń  
z czasów rozkwitu imperium Khme-
rów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Kompleks ten składa się 
z ponad 400 kamiennych budowli, 
a jego wizerunek widnieje na każ-
dym kroku na folderach, reklamach 
a nawet banknotach. Przed mostem 
z licznymi posągami dopada mnie 
chińska wycieczka – wszystkie panie 
chciały koniecznie zrobić sobie zdję-
cie z „białasem”. Poczułem się jak 

gwiazdor, a na pamiątkę tego zda-
rzenia mam parę fotek... 

Przez most prowadzi Aleja Gigan-
tów. Mijamy 108 kamiennych posta-
ci. Od strony zachodniej są to rzeźby 
54 bogów (dewas), od wschodniej 
natomiast 54 demonów (asuras). Za 
mostem wita nas zjawiskowa brama 
z trzygłowymi słoniami Airawata, 
strzegącymi wejścia przed złymi du-
chami. Jeszcze może dwa kilometry 
idziemy pieszo, następnie przesia-
damy się do małych mikrobusów  
i jedziemy zwiedzać świątynię Ang-
kor, która została zbudowana przez 
Suryavarmana II żyjącego w latach 
1113-1150 n.e. ku czci hinduskiego 
bóstwa Wisznu, z którym, jako wład-
ca-bóg, król ten się identyfikował. 

Czas budowy świątyni szacuje 
się na około 35 lat. Całkowita po-
wierzchnia to 2,08 km². Najwyższa 
wieża mierzy 65 m. Mury świątyni 
zbudowano z laterytu, ze względu na 
jego dużą twardość. Idziemy wzdłuż 
największego skarbu Angkoru. To 
kamienny „arras”, ciągnący się na 
długości 900 m, na którym widnieje 
prawie 20 tys. postaci przedstawia-
jących realistyczne sceny z eposów 
indyjskich Ramajany i Mahabhara-
ty, jak również z życia dworu. Nasz 
pilot, Włodzimierz Skubisz, opro-
wadza nas wokół świątyni i dokład-
nie tłumaczy znaczenie mijanych 
reliefów. Jedna z najsłynniejszych 
i najbardziej reprezentacyjnych  

w sztuce Khmerów to scena,  
w której bogowie wraz z demonami 
ubijają morze mleka, aby wydobyć  
z głębin eliksir  nieśmiertelności. 
Ciekawostką jest również 100 twa-
rzy władcy wyrzeźbionych w murach 
i wieżach świątyni. 

Kolejny punkt programu to świą-
tynia Bajon. Charakteryzuje się 64 
wieżami; zbudowana jest z dopaso-
wanych do siebie bloków piaskowca 
(bez zaprawy). Całość ma bogatą 
dekorację rzeźbiarską, reliefową. Na 
wieżach umieszczono duże, lekko 
uśmiechnięte twarze z wszystkich 
czterech stron. Do dziś przetrwało 
prawie 200 takich obliczy, nie wia-
domo, kogo przedstawiają. 

Jedziemy dalej, by zwiedzać świą-
tynię w kształcie piramidy – Babhu-
on. To wysoka świątynia i jedyna,  
w której wejście do środka jest pilno-
wane i skrupulatnie przestrzegane 
zasady: trzeba mieć zakryte ramiona 
i kolana. W świątyni można spotkać 
wiernych odmawiających mantry. W 
pobliskiej restauracji mamy przerwę 
na lunch i po deserze dalej zwiedza-
my ten ogromny kompleks. Ta Pro-
hm to jedna ze świątyń zbudowana 
na przełomie XII i XIII w., pierwotnie 
nazywana Rajavihara. Leży na połu-
dniowym wybrzeżu East Baray, a za-
łożona została przez króla Khmerów, 
Dżajawarmana VII jako świątynia 
buddyzmu mahajana oraz uniwer-
sytet. Dżajawarman zadedykował 
świątynię swojej matce. 

W odróżnieniu od większości ka-
miennych budowli kompleksu Ang-
kor Ta Prohm zachowana została  
w stanie zbliżonym do tego, w jakim 
została odnaleziona. Malownicze 
połączenie korzeni drzew porasta-
jących ruiny świątyni przyprawia  
o zawrót głowy. Znaleziona w ru-
inach inskrypcja głosi, że w przeszło-
ści zamieszkiwało tu 18 arcykapła-
nów, 2740 celebrujących kapłanów, 
ponad 2200 asystentów oraz 61 nie-
biańskich tancerek. W zamkniętym 
skarbcu przechowywano 5 ton sre-
bra, 35 diamentów, 45 tysięcy pereł 
oraz 4500 drogocennych kamieni. 

c. d. w następnym numerze 
Albin KlimczakW świątyni małp
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Rywalizowało 9 drużyn

Czerwiec jest miesiącem obfitu-
jącym w wydarzenia sportowe i kul-
turalne. Tradycją można już nazwać 
organizowanie właśnie w czerwcu 
Pikniku Sportowego Gminy Gole-
szów na boisku LKS. W tym roku 
odbył się on w sobotę, 9 czerw-
ca. W jego ramach zaplanowano  
10 konkurencji, w dwóch blokach 
czasowych. Niestety, tegoroczna 
aura nie sprzyjała uczestnikom. 
Pogoda była niemiłym zaskocze-
niem zarówno dla biorących udział  
w wydarzeniu, jak i dla jego orga-
nizatorów. Na szczęście, udało się 
bez większych przeszkód zrealizo-
wać blok pierwszych 5 konkurencji. 
Później burza i obfity deszcz zmusiły 
do dyskusji, czy kontynuować pikni-
kowe dyscypliny, czy w trosce o bez-
pieczeństwo podsumować wyniki na 
tym etapie. Przyroda wygrała. Wy-
musiła zaprzestania dalszej rywaliza-
cji piknikowej. Zliczono sumy punk-
tów zdobytych przez uczestników 
biorących udział w pięciu konkuren-
cjach: rzut mokrą szmatą, przekła-
danie transporterów, bieg z taczką, 
unihokej i sadzenie ziemniaków.

Indywidualna klasyfikacja najlep-
szych zawodników:

Sadzenie ziemniaków klasy I-III
1. Marcin Waszek – Goleszów Równia
2. Olga Niemiec – Godziszów
3. Sebastian Gniadek - Kisielów

Unihokej klasy IV-VII
1. Bartosz Bolek – Godziszów
2. Bartosz Grzegorz – Kozakowice
3. Aleksandra Mrowiec – Godziszów

Bieg z taczką
1. Tomasz Szpak – Goleszów Dolny
2. Wojciech Herzyk – Godziszów
3. Jacek Plinta – Cisownica

Rzut mokrą szmatą
1. Justyna Kukuczka – Godziszów
2. Teresa Bojda – Kisielów
3. Marzena Grzegorz – Kozakowice

 
Przekładanie transporterów

1. Łukasz Cieślar i Zbigniew Cieślar – 
Godziszów
2. Adam Chruszcz i Mirosław 
Sztwiertnia – Kisielów

3. Kornel Łomozik 
i Bartosz Grzegorz 
– Kozakowice.
 Klasyfikacja dru-
żynowa przedsta-
wiała się następu-
jąco: Godziszów, 
K o z a k o w i c e , 
Kisielów, Gole-
szów Dolny oraz 
Wędrynia, Cisow-
nica, Goleszów 
Równia, Gole-
szów Górny oraz 
Puńców.

 Zaskoczeniem 
dla mieszkańców 
Godziszowa oka-
zało się ich kolej-
ne zwycięstwo 
w rywalizacji po-
między sołectwa-
mi. Drugie miej-
sce należało do 
sołectwa Kozako-
wice, które w tym 
roku wyprzedziło 
Kisielów. Trochę 
szkoda, że nie udało się przetesto-
wać zaplanowanych na tegoroczny 
piknik nowych konkurencji i nie mo-
gliśmy sprawdzić, jak sołectwa radzą 
sobie z trafianiem do celu i sprawnie 
łączą w jeden sznur linką porozu-
mienia. 

Emocje wyciszały się razem  
z narastającymi opadami deszczu. 
wójt gminy razem z przewodniczą-
cym rady gminy wręczyli dyplomy 
dla zwycięzców w konkurencjach 
indywidualnych i drużynowych dla 
wszystkich sołectw. Dodatkowo na 
Sesji Rady Gminy Goleszów, która 
odbyła się 27 czerwca, trzy najlepsze 
sołectwa zostały nagrodzone bona-
mi do wykorzystania, zgodnie z ich 
potrzebami.

Ceremonia wręczenia dyplomów 
była też okazją do złożenia szczegól-
nych gratulacji zawodnikom i trener-
ce klubu łuczniczego LUKS „Orlik” 
Goleszów za osiągnięte sukcesy w 
łucznictwie i ich zaangażowanie w tę 
wymagającą dyscyplinę. Treść listu, 
w imieniu Starosty Powiatu Cieszyń-
skiego Janusza Króla, odczytał Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. 

Dołączamy się do przekazanych gra-
tulacji, życząc wielu sił i dalszych 
sukcesów.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, którzy pomimo niesprzy-
jających warunków pogodowych 
potrafili z pogodą ducha stworzyć 
atmosferę sprzyjającą dobrej roz-
rywce. Warto wspomnieć, że w póź-
niejszej porze niebo nieco się prze-
jaśniło i dalsza zabawa przy muzyce 
trwała do późnych godzin nocnych.

Organizator imprezy, Gmina Go-
leszów, dziękuje również:

- sołectwu Kisielów za udostęp-
nienie „składaka” w celu przeprowa-
dzenia konkurencji,

- Gminie Wędrynia za udostęp-
nienie liny w celu przeprowadzenia 
konkurencji,

- Ludowemu Klubowi Sportowe-
mu „Goleszów” za pomoc organiza-
cyjną,

- wszystkim osobom, firmom 
oraz instytucjom, dzięki którym pik-
nik mógł się odbyć. 

Redakcja
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Spotkanie gmin partnerskich
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Okres od 24 do 27 maja w gmi-
nie Goleszów minął pod znakiem 
współpracy międzynarodowej Pol-
ski, Czech, Słowacji i Niemiec. Re-
alizowany był cykl wydarzeń zacie-
śniających wzajemną współpracę 
gmin partnerskich. Teren gminy 
odwiedzili również reprezentanci  
z gmin Reiskirchen oraz Drei Gle-
ichen. Przez 4 dni mieli oni okazję 
poznać liczne lokalne zasoby. Całość 
wieńczyły uroczyste obchody w ra-
mach Międzynarodowego Spotkania 
Gmin Partnerskich Gminy Goleszów.

Wydarzenie warte jest odnoto-
wania, między innymi ze względu 
na fakt, że współpraca pomiędzy 
gminami partnerskimi bywa różnie 
traktowana, a działania realizowane 
pomiędzy nimi przybierają mniej lub 
bardziej intensywne formy. Podpisa-
nie porozumień o współpracy bywa 
przez samorządy często podkre-
ślane, jednak nie zawsze mają one 
realne odzwierciedlenie w działa-
niu. Utrudnienia wynikają z różnych 
czynników, a jednym z najpoważ-
niejszych przeszkód jest język oraz 
odległość. Jednak chcący działać 
wspólnie i nastawieni na wzajemną 
wymianę doświadczeń, skupiają się 
na tym, co łączy i wokół tych ele-
mentów koncentrują swe plany.

Gminy, pomimo tego, że dzieli je 
nawet ok. 1000 km efektywnie współ-
pracują ze sobą już ponad 20 lat.  
22 sierpnia 1997 roku, czyli prawie  
7 lat przed wejściem Polski do Unii 
Europejskiej, zawiązane zostało poro-
zumienie pomiędzy Gminą Goleszów  
a Gminą Reiskirchen. W zeszłym roku, 
14 października 2017 r., na hali w cen-
trum Ettinghasuen uroczyście odno-
wiono deklarację współpracy (więcej 
o tym wydarzeniu pisaliśmy w PG). 
Właśnie wtedy niemieccy partnerzy 
zostali zaproszeni do odwiedzenia 
gminy Goleszów.

W trakcie krótkiego, acz napię-
tego pobytu goście mieli okazję po-
znać naszą małą ojczyznę. Delegaci 
odwiedzili między innymi Pszczele 
Miasteczko w Dzięgielowie, poznali 
okolice góry Tuł, Równicy oraz Czan-
torii. Goście mieli również okazję 
odwiedzić Cieszyn, w tym Browar 
Zamkowy oraz zrobili zakupy na tra-

dycyjnym sobotnim targu. Całość 
zwieńczona została uroczystym wy-
darzeniem, w którym wzięły udział 
wszystkie podmioty i jednostki 
współpracujące z gminą Goleszów.

W sobotę, 26 maja, odbyło się 
Międzynarodowe Spotkanie Gmin 
Partnerskich Gminy Goleszów. Uro-
czystość odbyła się w Domu Ludo-
wym w Goleszowie Równi. W spo-
tkaniu brali udział przedstawiciele 
gminy Goleszów m.in. wójt Krzysztof 
Glajcar, przewodniczący rady gminy 
Bogusław Konecki, starosta powiatu 
Janusz Król, przedstawiciele władz 
gmin: Wędrynia (CZ) w osobie sta-
rosty Bohuslava Raszki; Bystrzyca 
reprezentowanej przez starostę Ro-
mana Wróbla; Čierne (SLO) w osobie 
starosty Pavola Gomoli, jak również 
reprezentacja niemieckiej miejsco-
wości Drei Gleichen w osobie bur-
mistrza Jensa Lefflera oraz jego za-
stępcy Svena Dahmena, delegatów 
z Reiskirchen w osobach Manfreda 
Gӧssla, Angeliki Gӧssl, Heidemarie 
Hagemann-Haag oraz Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpra-
cy Regionalnej OLZA Bogdan Kaspe-
rek. Po przywitaniu gości i wygłosze-
niu przemówień przez prelegentów, 
rozpoczęła się część artystyczna.

Uczestnicy wydarzenia mieli oka-
zję obejrzeć prezentację kilku scen  
z musicalu pt. „Zwycięzcy” przygoto-
wanego przez Stowarzyszenie Teatr 
Na Dłoni. Był również czas na wzru-
szenie, gdy rozbrzmiewały ciepłe 
nuty opowiadające historię młodych 
ludzi, którzy przeżywają wewnętrz-
ną przemianę. Młodzi artyści mogą 
być pewni, że swoim występem za-

chęcili do obejrzenia całości spekta-
klu na deskach cieszyńskiego teatru.

Żywiołowym występem popisał 
się również Dziecięco-Młodzieżowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”, 
który wystąpił dzięki uprzejmości 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gole-
szowie. Program artystyczny wywo-
łał wiele pozytywnych emocji wśród 
zgromadzonych, którzy z ekscytacją  
i uśmiechem oglądali popisy młodych 
artystów. Pomimo że występ odby-
wał się bezpośrednio po zakończe-
niu pokazów w Hażlachu, w ramach 
wydarzenia „Ryby, miody, wina, tak 
piękna jest Cieszyńska Kraina”, wy-
stępujący swoimi akrobacjami i nie-
zwykłą żywiołowością wzbudzali za-
dziwienie widowni. Kulminacyjnym 
punktem programu było wręczenie 
reprezentantom każdej z gmin współ-
pracujących z gminą Goleszów tablic 
upamiętniających to niecodzienne 
wydarzenie.

Uroczystość była wydarzeniem 
o niezwykłym wymiarze, w którym 
uczestniczyły aż trzy państwa europej-
skie. Goście przybyli na spotkanie byli 
pod dużym wrażeniem przygotowa-
nych działań i zapewnili o swoim za-
angażowaniu w organizowanie dalszej 
współpracy. Dodatkowym efektem 
spotkania może być zawarcie kolejne-
go porozumienia, które oficjalnie po-
łączy współpracujące gminy.

Gmina Goleszów dziękuje wszyst-
kim osobom, stowarzyszeniem oraz 
instytucjom, które włączyły się ak-
tywnie w organizację wszystkich po-
wyższych wydarzeń, które na zagra-
nicznych gościach wywarły ogromne 
wrażenie.                  Krystian Grzybek
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Zrekonstruował samochód mistrza Polski
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Ciąg dalszy z poprzedniego nr PG
Rozmowa z Mariuszem Cymorkiem

Każdy kierowca rajdowy musi 
mieć kombinezon. Ty posiadasz nie-
bieski m. in. z naszywką Pewex-u. 
Wyjaśnij jego historię.

Każda załoga samochodu raj-
dowego ma obowiązek posiadania 
kombinezonu. Ma on nas chronić  
w sytuacji niebezpiecznej, a jedno-
cześnie jest dobrym miejscem na re-
klamę sponsorów. Mój kombinezon 
jest takim kompromisem pomiędzy 
współczesnymi wymogami bezpie-
czeństwa a wyglądem. Jest bardzo 
zbliżony wizualnie do kombinezonów 
stosowanych przez ówczesne zało-
gi zespołu OBRSO. Nawet naszywki  
z logo sponsorów są z epoki, stąd  
m. in. PEWEX, czy LOCTITE, RANK XE-
ROX, FSO SPORT. Oryginalnego stroju 
raczej nie można kupić, więc zleciłem 
uszycie dwóch takich samych kom-
binezonów z naszywkami z przeszło-
ści. Drugi jest przygotowany dla Kasi 
- mojej partnerki życiowej i, mam 
nadzieję, pilotki. W planach mamy 
parę startów w rajdach samochodów 
historycznych. Tam nie osiąga się tak 
dużych prędkości, jakie są codzien-
nością we współczesnym ściganiu. 
W tych zawodach jestem pilotem 
Krzyśka Szturca i startujemy Peugeo-
tem. I to właśnie ten cykl zawodów w 
chwili obecnej jest dla mnie ważniej-
szy (obaj zawodnicy w ubiegłym roku 
wywalczyli Rajdowy Puchar Śląska.  
O ich przygodzie z rajdami pisaliśmy 
w styczniowo-lutowym wydaniu PG).

Ile czasu zajęło Ci spełnienie 
Twojego marzenia?

Projekt zajął mi kilkanaście lat. To 
niezliczone godziny pracy spędzone 
w garażu, przed komputerem no i, 
oczywiście, zbieranie środków fi-
nansowych. Co ważne, nie mogłem 
przedkładać poloneza ponad co-
dzienność. Jak każdy z nas, mam ra-
chunki, opłaty, raty. To są priorytety, 
później cała reszta.

Chciałbym podziękować mojej 
partnerce Kasi za wyrozumiałość  
i poszanowanie mojej rajdowej pa-
sji, moim rodzicom i siostrze za bez-
cenne wspieranie, pomoc nie tyl-
ko w dążeniu do realizacji marzeń, 

ale za wszystko co dla mnie zrobili 
i robią. Wszystkim osobom, które  
w każdym, nawet najmniejszym de-
talu przyczyniły się do powstania po-
loneza serdecznie dziękuję.

Co czuje człowiek, który spełnił 
swoje marzenie?

Po tych wszystkich latach czuję na-
prawdę dużą radość i satysfakcję, że 
udało mi się stworzyć coś, co od wie-
lu lat było nieosiągalnym marzeniem. 
Uważam, że taki samochód na drodze 
wzbudzi bardzo wiele dobrych emocji, 
tak bardzo potrzebnych w codzien-
nym ruchu drogowym, pozytywnych 
wspomnień wielu osób. Ciekawostką 
może dla młodszej grupy osób jest 
fakt, że takie samochody nie posiada-
ją rozbudowanej elektroniki, kompu-
tera sterującego - wszystko odbywa 
się mechanicznie. Regulację parame-
trów pracy wykonuje się tradycyjnymi 
narzędziami warsztatowymi i nie raz 
przy użyciu intuicji, słuchu. Jeśli poja-
wi się ktoś, kto podejmie się podob-
nej odbudowy, to chętnie podzielę 
się swoją wiedzą i podkreślę, że jeśli 
się o czymś marzy, to jest to osiągal-
ne. Trzeba tylko wytrwać. Wytrwać, 
gdy inni rezygnują. Mam nadzieję, że 
najpóźniej na przełomie wiosny i lata 
wyjadę na drogi naszej gminy.

Czego Ci życzyć? 
Życzeń, w tej pasji, jest nieskoń-

czona ilość. Myślę, że na pierwszym 
miejscu to bezpieczne powroty  
z rajdów. Rajdy to też spotykanie 
ciekawych osób, to interesująca for-
ma spędzania wolnego czasu, więc 

dobrze by było mieć dobre towarzy-
stwo i dużo wolnego czasu. Miło bę-
dzie widzieć na trasie rzeszę kibiców. 
Fajnie by było, gdyby znalazły się 
następne osoby mające chęci i siły 
na odbudowę motoryzacyjnych kla-
syków. Ważnym życzeniem jest po-
zyskanie sponsorów, bez których na 
pewno starty będą ograniczone oraz 
dalsza wyrozumiałość i wsparcie ze 
strony najbliższych mi osób. Powi-
nienem też wspomnieć, by udało 
się stworzyć zespół osób, które będą  
z nami na zawodach na zapleczu 
rajdowym. Ktoś też musi wykony-
wać bieżące naprawy, wymiany kół  
w trakcie trwania zawodów w strefie 
serwisowej. To ciężka praca, niewi-
doczna dla kibiców, a ważna dla nas, 
zawodników.

     Rozmawiał Tomasz Lenkiewicz
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Mariusz Cymorek i Katarzyna Małysz - zwycięzcy konkursu elegancji, 
Rajd „O błękitną wstęgę Olzy”, 24.06.2018, Cieszyn
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Powstała Biblia Ekumeniczna

Ciąg dalszy z poprzedniego nr PG

Biblia ta została wydana przez 
Towarzystwo Biblijne w Polsce. Pani 
Małgorzata Platajs – dyrektor ge-
neralny towarzystwa – na początku 
przywitała przedstawicieli kościo-
łów a zarazem ich zwierzchników:  
z Kościoła Rzymskokatolickiego abpa 
Stanisława Gądeckiego – Przewod-
niczącego Konferencji Episkopatu 
Polski, kardynała Kazimierza Nycza,  
a także nuncjusza apostolskie-
go abpa Celestino Migliore; z Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
bpa Jerzego Samca oraz biskupów 
diecezjalnych diecezji mazurskiej, 
wrocławskiej i warszawskiej tego 
kościoła; z Kościoła Prawosławne-
go bpa Parsonofiusza, reprezentują-
cego nieobecnego Prawosławnego 
Metropolitę Warszawskiego i całej 
Polski – Sawę; z Kościoła Ewangelic-
ko-Reformowanego bpa Marka Iz-
debskiego oraz Prezes Synodu – Ewę 
Jóźwiak; z Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego bpa Andrzeja Malic-
kiego, będącego zarazem Prezesem 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce; 
z Kościoła Chrześcijan Baptystów 
Prezbitera Mateusza Wicharego, 
będącego równocześnie przewod-
niczącym Aliansu Ewangelicznego;  
z Kościoła Starokatolickiego Maria-
witów bpa Karola Babi; z Kościoła 
Zielonoświątkowego bpa Marka Ka-
mińskiego oraz z Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego Przewodniczą-
cego Jarosława Dzięgielewskiego.  
Z racji wcześniej przyjętych obo-
wiązków na uroczystości tej za-
brakło dwóch zwierzchników – z 
Kościoła Polskokatolickiego bpa 
Wiktora Wysoczańskiego i bpa An-
drzeja Bajeńskiego – zwierzchnika 
Kościoła Chrystusowego w RP. Pani 
dyrektor M. Platajs gorąco podzię-
kowała też wszystkim osobom, które  
w różny sposób i na różnych etapach 
były zaangażowane w ekumeniczny 
przekład Pisma Świętego. Wszyscy 
działali z wiarą, nadzieją i miłością, 

dzieląc się swoją wiedzą, przekonani 
o tym, że to Bóg, który sprawia, że 
pragniemy i działamy według Jego 
upodobania, postawił ich na tym 
miejscu. W uroczystości tej wzięła 
też udział m.in. Barbara Enholc-Na-
rzyńska (poprzedni dyrektor Towa-
rzystwa Biblijnego w Polsce), za cza-
sów której kierownictwa powstała 
idea ekumenicznego przekładu Bi-
blii. Dzięki też jej wielkiemu zaan-
gażowaniu projekt ten się rozwijał  
i w dużej mierze został zrealizowany 
w Nowym Testamencie i Psalmach 
wydanych w 2001 roku. Wśród gości 
był również dr Lenart de Regt – ho-
lenderski hebraista i tłumacz Biblii, 
będący przedstawicielem Zjedno-
czonych Towarzystw Biblijnych oraz 
konsultantem do spraw tłumaczeń 
Biblii na Europę i Bliski Wschód.  
W spotkaniu tym uczestniczyli 
również kolejni prezesi i przewod-
niczący Komitetu Krajowego To-
warzystwa Biblijnego w Polsce: bp 
Zdzisław Tranda, bp Edward Puślecki 
i obecny prezes bp Andrzej Malicki.  
W dalszej części M. Platajs podzię-
kowała swoim współpracownikom 
za codzienną pracę, entuzjazm, za 
wsparcie i nieustanne działanie, aby, 
jak jest powiedziane w II Liście do 
Tesaloniczan: „Słowo Pana rozpo-
wszechniało się i było rozsławiane”. 
Mówiła też dalej: Jestem przekona-
na, że Biblii Ekumenicznej na drodze 
do ludzkich rąk i ludzkich serc będzie 
towarzyszyło dojrzałe, pełne miłości 
działanie nas wszystkich. Następnie 
bp Andrzej Malicki odmówił wraz  
z zebranymi modlitwę, w której 
dziękował Bogu za pracę wszystkich 
osób, które przyczyniły się do po-
wstania tego dzieła i prosił zarazem 
Boga, aby Biblia Ekumeniczna była 
nie tylko obecna w naszych domach, 
ale by była czytana, a przede wszyst-
kim abyśmy żyli Słowem Bożym na 
co dzień. Na zakończenie dzięko-
wał Bogu, za to, że o tej Biblii każdy  
z nas bez względu na wyznanie bę-
dzie mógł powiedzieć: to jest moja 

Biblia. W dalszej części uroczystości 
krótkie przemówienie wygłosił abp 
Stanisław Gądecki, który podzięko-
wał w imieniu Kościoła Rzymskoka-
tolickiego wszystkim osobom bio-
rącym udział w tym tłumaczeniu, 
które doprowadziły je do szczęśliwe-
go końca. Arcybiskup mówił później, 
że jest to na pewno dzieło niezwykłe 
i można je wytłumaczyć tylko jakimś 
tchnieniem Ducha Świętego. Wspo-
minał również okres swoich dwóch 
lat pracy, gdy tłumaczył na potrze-
by tej Biblii dwie Księgi Machabej-
skie.  Mówił o różnych trudnościach  
w tłumaczeniu polegających na tym, 
że niektóre księgi nie są owocem 
pracy jednego autora, tylko często 
są przez kilku autorów, przerabia-
ne i zawierają różnorodność leksy-
kalną, którą należałoby zachować.  
W kolejnym przemówieniu głos za-
brał bp Jerzy Samiec – zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko - Augsbur-
skiego i prezes Polskiej Rady Eku-
menicznej. W swoim wystąpieniu 
podkreślał, jak ważna dla luteran 
jest Biblia. Od samego początku  
stanowiła ona bardzo ważny ele-
ment poszukiwania wiary, codzien-
ności. Bp J. Samiec przytoczył też 
świadectwo swojego życia związane 
z Biblią: Pierwszy obraz dziecka i Bi-
blii to obraz mojego dziadka, który w 
niedzielę po południu siadał w kuch-
ni przy stole, rozkładał jakiś papier, 
gazetę, potem rozkładał Biblię i czy-
tał. Ja, jako mały, kilkuletni człowiek 
wpadałem czasami i widziałem, jak 
dziadek czytał i modlił się. Mam tę 
Biblię. My, ewangelicy, czasami robi-
my notatki w Biblii i mam tę Biblię  
z notatkami. Biblia miała duży wpływ 
na to, kim jestem, gdzie się znajdu-
ję. Dlaczego? Dlatego że Biblia jest 
Bożym Słowem, a Boże Słowo jest 
mieczem Ducha Świętego. Gdyby nie 
działanie Ducha Świętego, to czyta-
jąc Biblię, czytalibyśmy książkę, któ-
ra opisuje różne historie, ale to dzia-
łanie Ducha Świętego, poprzez Boże 
Słowo, dociera do nas. Ono nas po-
wołuje, zmienia, napomina, wskazu-
je drogi, którymi mamy kroczyć. 

c. d. w następnym numerze 
Witold Pieńkowski
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Zwiedzili Warszawę

W związku z 100 rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
SP Goleszów zorganizowała wy-
cieczkę do stolicy Polski. 

Tę daleką podróż rozpoczęliśmy  
o godz. 5:00 w poniedziałek,  
4 czerwca, a zakończyliśmy trzy dni 
później. Tuż po przyjeździe na miej-
sce rozpoczęliśmy od zwiedzania 
obiektu telewizji. Dowiedzieliśmy 
się, jak powstają programy telewi-
zyjne, patrzyliśmy przez kamery, za-
siadaliśmy w miejscach, gdzie na co 
dzień kręcone są wywiady, progra-
my rozrywkowe czy informacyjne. 
Kolejnym punktem naszej wycieczki 
było podziwianie Warszawy z punktu 
widokowego Pałacu Kultury i Nauki. 
Wzniesiony on został w latach 1952-
1955 w centralnym punkcie miasta. 
Wraz z iglicą mierzy 234 metry wy-
sokości i jest siedzibą bardzo wielu 
instytucji: Pałacu Młodzieży, kin, te-
atrów, restauracji i sklepów. Szliśmy 
koło Kościoła św. Anny, podziwiali-
śmy Pałac Radziwiłłów. Widzieliśmy 
Grób Nieznanego Żołnierza, który 
powstał w 1925 r. dla uczczenia pole-
głych podczas I wojny światowej. Na 
miejsce grobu wybrano kolumnadę 
Pałacu Saskiego. Obecny pomnik ma 
charakter ruiny – symbolu. Znajdują 
się tam szczątki poległych żołnierzy, 
urny z ziemią z pobojowisk i tablice  
z nazwami pól bitewnych z I i II woj-
ny światowej. Na Placu Piłsudskiego, 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza 

odbywają się uroczystości państwo-
we. Byliśmy świadkami uroczystej 
zmiany warty. Następnie przecho-
dziliśmy obok najstarszego hotelu 
w Warszawie na Krakowskim Przed-
mieściu, kancelarii premiera, pomni-
ka Adama Mickiewicza aż doszliśmy 
do Starego Miasta. Stare Miasto 
to jedno z najpiękniejszych miejsc  
w Warszawie. Dumą warszawiaków 
jest Zamek Królewski, który stoi na 
miejscu pierwszego, drewnianego 
grodu obronnego wzniesionego pod 
koniec XIII w. przez książąt mazo-
wieckich. W centrum usytuowana 
jest Kolumna Zygmunta. Pomnik ten 
powstał w 1644 r. na zlecenie króla 
Władysława IV, który w ten sposób 
uczcił pamięć swojego ojca Zygmun-
ta III Wazy. Przechadzając się uli-
cami Starówki, widzieliśmy Pomnik 
Małego Powstańca i Pomnik Syrenki 
oraz liczne uliczki. Przejeżdżaliśmy 
przez Plac Trzech Krzyży, widzieliśmy 
Trasę W-Z, jechaliśmy pierwszymi 
w Warszawie ruchomymi schoda-
mi. Ostatnią atrakcją pierwszego 
dnia był Stadion Narodowy, gdzie 
mogliśmy zobaczyć z bliska miejsce 
rozgrywek sportowych, koncertów  
i innych imprez. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od 
zwiedzania Sejmu. Zanim jednak 
weszliśmy do budynku, by zoba-
czyć salę obrad, podziwialiśmy Po-
mnik Powstania Warszawskiego  
z 1944 r., który powstał wg projektu  

Wincentego Kućmy i Jacka Budyna. 
Pomnik ten usytuowany jest na Pla-
cu Krasińskich. Kolejna atrakcja tego 
dnia to wspaniały zespół pałacowo-
-parkowy pochodzący z XVIII wieku. 
Park Łazienkowski przyciąga wielu 
turystów na spacery po jego uro-
czych alejkach, a także zachęca do 
zwiedzenia Pałacu na Wyspie (zwa-
nego także Pałacem na Wodzie) na-
leżącym niegdyś do króla Stanisława 
Augusta. Widzieliśmy także Pałac 
Myśliwski, Biały Dom oraz Poma-
rańczarnię, przeznaczoną do uprawy 
roślin tropikalnych. Mogliśmy także 
zobaczyć pomniki Piotra Wysockie-
go i Fryderyka Chopina oraz mar-
szałka Józefa Piłsudskiego znajdują-
ce się w Parku Łazienkowskim. Jadąc 
dalej przez Śródmieście Warszawy, 
dotarliśmy do Centrum Nauki Koper-
nik. Tam mogliśmy przez parę godzin 
wykonywać różne doświadczenia, 
nauczyć się nowych ciekawych rze-
czy, zobaczyć, jak działają zjawiska 
atmosferyczne oraz posłuchać inte-
resujących wykładów. Uczyliśmy się 
poprzez zabawę. 

Aż nastał dzień trzeci, który roz-
poczęliśmy od zwiedzania Polskie-
go Radia. Uczestniczyliśmy nawet 
w nagrywaniu własnego programu 
radiowego. Zobaczyliśmy, jak na 
żywo dziennikarze i spikerzy radiowi 
realizują programy i w jaki sposób 
się do nich przygotowują. Ostatnim 
punktem naszej wycieczki były ogro-
dy Wilanowa, siedemnastowiecz-
nej letniej rezydencji króla Jana III 
Sobieskiego. Spacerowaliśmy ulicz-
kami ogrodu włosko-francuskiego 
rozciągającego się między pałacem  
a ogrodowym jeziorem, które zdobią 
liczne fontanny, rzeźby, kwiaty i geo-
metryczny układ trawników. 

Tak w skrócie wyglądała nasza 
wycieczka po Warszawie. Wspólnie  
z Aleksandrą Stokłosą-Wapienik 
dziękuję wszystkim osobom, dzięki 
którym mogliśmy tę wycieczkę zor-
ganizować: opiekunom za pomoc-
ną dłoń podczas całej wycieczki, 
„Watrze” z Ustronia, a także wszyst-
kim uczniom za wzorowe zachowa-
nie w czasie zwiedzania. 

Dorota Wisełka
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Zdrowie i uroda - wrastający paznokieć 
Wrastający paznokieć (łac. un-

guis incarnatus, gr. onychocryptosis) 
jest chorobą powodującą dyskom-
fort lub ból o różnym nasileniu. Nie-
leczony może być przyczyną znacz-
nych utrudnień w życiu codziennym. 

Dolegliwość ta dotyczy głównie 
palucha i jest spowodowana uci-
skiem lub wbijaniem się bocznego 
brzegu paznokcia w tkanki wałów 
paznokcia, co powoduje stan zapal-
ny i dolegliwości bólowe o różnym 
nasileniu. Wrastający paznokieć jest 
zwykle ostro zagięty (paznokieć da-
chówkowaty) lub zwinięty (pazno-
kieć pincetowaty lub rurkowaty).  
W następstwie długotrwałego uci-
sku wrastającego paznokcia na wały 
może dochodzić do przerwania cią-
głości skóry, nasilenia stanu zapal-
nego i rozwoju infekcji. Nierzadko w 
przebiegu wrastającego paznokcia 
tworzy się tzw. „dzikie mięso”, które 
narasta na płytkę paznokcia. 

Najczęstszą przyczyną wrastania 
paznokci u dorosłych jest ich nie-
prawidłowe skracanie - zaokrągla-
nie bocznych brzegów paznokcia 
oraz wycinanie klinowe bocznych 
brzegów paznokcia. W wyniku wie-
loletniego zaokrąglania bocznych 
brzegów paznokci dochodzi do 
nadmiernego wysklepiania płytek  
i paznokcie zaczynają się zwijać. Na-
tomiast klinowe wycinanie paznok-
ci może powodować wbijanie się 
niczym gwóźdź ostrej części odra-
stającego paznokcia. Do czynników 
zwiększających możliwość rozwoju 
choroby należą: noszenie zwężane-
go obuwia, szczególnie na obcasach, 
obcisłych skarpet i rajstop, nadmier-
na potliwość stóp, cukrzyca, prze-

wlekła niewydolność żylna. Chory, 
próbując złagodzić dolegliwości, wy-
cina brzegi boczne paznokcia, czym 
pogarsza stan paznokci. To błędne 
koło. Wrastających paznokci nie 
wolno wycinać. 

W przebiegu wrastającego pa-
znokcia u dzieci i nastolatków  
w początkowym stadium choroby 
rosnący paznokieć jest na ogół otu-
lony przez delikatny wał boczny, co 
powoduje, że zaczyna się on wbijać 
w tkanki otaczające, często dochodzi 
wówczas do uszkodzenia skóry, po-
wstania rany i stanu zapalnego wy-
wołanego urazem. 

W leczeniu wrastających paznok-
ci stosowane są metody chirurgiczne 
i metody zachowawcze. Metody chi-
rurgiczne, w zależności od przyczy-
ny wrastania paznokci, polegają na 
usunięciu części płytki paznokcia lub 
zerwaniu paznokcia, ewentualnie na 
usunięciu części wału paznokcia. Ze 
względu na inwazyjność wymienio-
nych zabiegów i ich bolesność, pre-
ferowane jest leczenie zachowaw-
cze w gabinecie podologicznym. 

Najmniej inwazyjną metodą po-
dologiczną, która jest wykorzystywa-
na we wszystkich stadiach choroby, 
jest tamponowanie, czyli stosowa-
nie małego opatrunku wykonanego 
z kompresu włókninowego. Przygo-
towany na miarę pasek kompresu 
wkładany jest do wału bocznego 
i pod płytkę, tak by odseparować 
wrastający paznokieć od wału. Me-
todą również prowadzącą do odbar-
czenia wału bocznego i odwiedzenia 
go od brzegu bocznego paznokcia 
jest zastosowanie rurek ochronnych, 
naciętych wzdłuż długiej osi. Rurki 
takie wprowadzone do wału wzdłuż 
linii brzegu bocznego paznokcia 
chronią wał przed uciskiem paznok-
cia. Kolejna nieinwazyjna metoda, 
której celem jest zmniejszenie uci-
sku brzegów bocznych paznokcia na 
tkanki w obszarze wału bocznego 
poprzez delikatne uniesienie brze-
gów płytki paznokcia, to zastosowa-
nie klamer ortonyksyjnych. W zależ-
ności od stadium zaawansowania 
choroby oraz czynników, takich jak 
grubość płytki paznokciowej, sto-
pień wysklepienia lub zwinięcia po-

przecznego paznokcia, stosowane są 
klamry metalowe ze stali szlachetnej 
(chirurgicznej) lub klamry z tworzy-
wa sztucznego. Klamry metalowe 
mają postać odpowiednio wyprofi-
lowanych drutów, które formuje się 
indywidualnie przy każdorazowej 
aplikacji, albo postać paska, który 
jest przyklejany do płytki paznokcio-
wej od jednego brzegu bocznego do 
drugiego. Klamry wykonane z two-
rzywa sztucznego mają także postać 
paska o określonej długości i w ten 
sam sposób jak klamry metalowe 
są przyklejane do płytki paznokcio-
wej. Założenie klamry powoduje  
w krótkim czasie zniesienie bólu 
indukowanego przez wrastający pa-
znokieć. Dzięki zmniejszeniu ucisku 
paznokcia na wały boczne, możliwe 
jest ich wygojenie. Istotne jest by  
w leczeniu wrastających paznokci 
były stosowane klamry profesjonal-
ne, zakładane przez podologa. 

Wyleczenie wrastającego pa-
znokcia, nie gwarantuje niestety, że 
dolegliwość nie powróci w przyszło-
ści. Bardzo istotna jest profilaktyka, 
polegająca na prawidłowym skraca-
niu paznokci – na prosto i noszeniu 
wygodnego obuwia z dobrze wypro-
filowanymi szerokimi noskami. 

Więcej informacji na temat ko-
rygowania wrastających paznokci 
znajdziecie Państwo pod numerem 
telefonu: 609 939 337. 

dr n. med. Katarzyna Adamczyk
Paznokieć dachówkowaty

Klamra metalowa  
ze stali szlachetnej z cyrkonią
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Co słychać w GOK-u?
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19 czerwca GOK wypełnił się 
roześmianymi dziećmi z gminy Go-
leszów. W pierwszej części XXXVI 
Przeglądu Dorobku Kultury „TON 
2018” na scenie zaprezentowa-
ły się dzieci ze Świetlicy Gminnej  
w Cisownicy, Szkoły Podstawowej  
w Goleszowie, goleszowscy gimnazja-
liści oraz przedszkolaki z Bażanowic, 
Puńcowa i Goleszowa. Publiczność 
mogła zobaczyć spektakle teatralne 
pt. „Lisek Urwisek”, „Bajka o kró-
lewiczu, kalejdoskopach i o babci” 
oraz „Bez maski”. Ponadto mogli-
śmy zobaczyć formacje taneczne  
w tańcu nowoczesnym, akrobatycz-

nym a także baletowym. Ostatnim 
punktem tej części było wręczenie 
nagród laureatom Międzyszkolne-
go Czytelniczego Konkursu w Języ-
ku Angielskim. Drugą część imprezy 
rozpoczęły zespoły taneczne dzia-
łające w GOK-u, następnie zapre-
zentowały się dzieci uczęszczające 
na zajęcia nauki gry na skrzypcach, 
pianinie i gitarze. Zwieńczeniem 
wieczoru był występ Zespołu Pie-
śni i Tańca „Goleszów”. Główny 
sponsor imprezy, firma „Pychowa”, 
ufundował wszystkim uczestnikom 
oraz widzom pyszne lody, za co ser-
decznie dziękujemy. Pomimo pięk-

nej pogody oraz trwającego meczu 
reprezentacji Polski publiczność 
dopisała. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wspaniałych występów  
i zapraszamy za rok!

Sponsorzy imprezy: firma „Pycho-
wa” z Goleszowa, firma „Zgredek” 
z Zebrzydowic, Trumpf Mauxion 
Chocolates, Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie, Księgarnia Piastow-
ska BookBook, Księgarnia „Warto”  
z Cieszyna, Szkoła języka angielskie-
go „Firststeps” z Cieszyna.

Składamy podziękowania Gmi-
nie Goleszów za udostępnienie au-
tokaru.

26 maja w sali widowiskowej GOK-u odbył się kon-
cert z okazji Dnia Matki. Gwiazdą wieczoru był wywo-
dzący się z Cieszyna zespół „Lunatyp” grający muzykę  
w klimatach piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej  
i jazzu. Na swoim koncie zespół ma już kilka nagród, 
między innymi główną nagrodę na Festiwalu Sfart 2016, 
wyróżnienie na Festiwalu Danielka 2017, jest laureatem 
Festiwalu im. Kazimierza Grześkowiaka w Chorzowie  
w konkursie na piosenkę premierową 2017. Sobotni 
wieczór przebiegł w nastrojowym klimacie, a wzrusza-
jącą chwilą było wręczenie przez dyrektor GOK-u serca z 
piernika najstarszej mamie uczestniczącej w koncercie.

„LUNATYP” Z OKAZJI DNIA MATKI

PO ANGIELSKU

22 maja już po raz trzeci Gminny 
Ośrodek Kultury w Goleszowie zor-
ganizował Międzyszkolny Konkurs 
Czytelniczy w Języku Angielskim. 
Tym razem do udziału w konkursie 
przystąpiło 47 uczniów z dwunastu 
szkół podstawowych całego powiatu 

cieszyńskiego. Uczniowie odpowia-
dali na pytania związane ze znajo-
mością takich pozycji literackich jak 
„ Olivier Twist”, „Podróż do wnętrza 
ziemi”, „20 000 mil podmorskiej że-
glugi”, „W 80 dni dookoła świata”. 
Musieli wykazać się również znajo-

mością podstawowych elementów 
kultury krajów anglojęzycznych.

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy uzyskanych wyni-
ków a nauczycielom dziękujemy za 
pomoc w przygotowaniu dzieci do 
konkursu. Do zobaczenia już za rok!

KOLEJNY „TON” ZA NAMI
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Co słychać w GOK-u?

LUDZIE Z PASJĄ – ALBIN KLIMCZAK

11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”. Gościem 
wieczoru był Albin Klimczak, dobrze wszystkim znany goleszowianin, który 
o swoich rozlicznych zainteresowaniach mógłby opowiadać bardzo długo. 

Tym razem tematem przewodnim była egzotyczna podróż na Półwysep 
Indochiński. Uczestniczący w spotkaniu mogli obejrzeć piękne zdjęcia oraz 
usłyszeć ciekawe informacje o Tajlandii - kraju uśmiechu, złoconych buddyj-
skich świątyniach, Kambodży - państwie bardzo biednym, ale pięknym i So-
cjalistycznej Republice Wietnamu, krainie o wielkiej różnorodności. Podróż 
tę gość odbył w marcu tego roku. 

O szczegółach tej pięknej i ciekawej podróży możemy dowiedzieć się  
z Panoramy Goleszowskiej, w której publikowane są artykuły dotyczące 
egzotycznej wyprawy. Bohaterowi tego wieczoru życzymy dalszych wspa-
niałych chwil, ciekawych wypraw w nieznane i zapraszamy na kolejne 
spotkania.

Sobota, 26 maja, była dla człon-
ków Zespołu Pieśni i Tańca „Gole-
szów” bardzo pracowita. Cały zespół 
ruszył w małą trasę koncertową. 
Pierwszym etapem podróży był kon-
cert w Hażlachu, gdzie podczas im-
prezy kulturalnej „Ryby, miody, wina 
– tak piękna jest Cieszyńska Kraina” 
dał pokaz swoich tanecznych i wo-
kalnych umiejętności. Nagrodzony 
gromkimi brawami publiczności 
ruszył dalej do Goleszowa Równi, 
gdzie na zaproszenie Urzędu Gminy 
wystąpił podczas Międzynarodowe-
go Spotkania Gmin Partnerskich. 

ZESPÓŁ W TRASIE

„Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić!”(H. Sienkiewicz) 
Z pozdrowieniami dla Czytelników Panoramy Jolanta Warsińska, dyrektor GOK-u Goleszów

25 maja w Skoczowie odbyła się 
„Noc muzeów”. Jedną z atrakcji była 
możliwość zobaczenia wozów bojo-
wych z OSP Bażanowice i Kisielów - 
„Żuka” z 1979 roku (GLM) oraz „Jel-
cza” z 1983 roku (GCBA 7/32). 

OSP w Skoczowie dziękuje baża-
nowickim i kisielowskim strażakom 
za udział w tym wydarzeniu.

TL
Stanisław Klaisek, Aleksander Szarzec, Andrzej Haratyk

UCZESTNICZYLI  
W NOCY MUZEÓW
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Kącik kulinarny

Czasem warto wrócić do tradycji 
i sięgnąć po receptury, które wyko-
rzystywały nasze babcie. Chciałam 
przedstawić przepis na cieszyńskie 
poleśniki, który otrzymałam od  
Urszuli Sztwiertni z Goleszowa. 

Składniki na ciasto:
1 kg mąki pszennej
10 dag drożdży
4 łyżki cukru
4 jajka
1 łyżeczka soli
190 ml kefiru
20 dag roztopionego tłuszczu (mar-
garyny lub smalcu)
letnie mleko ok. 300 ml

Dodatki:
młode liście kapusty
twaróg
kwaśna śmietana
cukier puder
gorące mleko

Drożdże rozkruszyć, do miski do-
dać łyżkę cukru, część mleka i ok. pół 
szklanki mąki. Wymieszać wszystko, 
aby drożdże się rozpuściły i zostawić 
zaczyn w ciepłym miejscu aż zacznie 
wyrastać. Następnie całe jajka ubić 
mikserem w misce, dodać resz-
tę cukru i sól. Gdy zaczyn zwiększy 
już znacznie swoją objętość, dodać 
rozmącone jajka i resztę składników. 
Zacząć wyrabiać ciasto. 

Ciasto musi mieć trochę rzadszą 
konsystencję niż tradycyjne ciasto 
drożdżowe, dlatego podczas jego 
wyrabiania należy dolewać mleka 
aż do uzyskania odpowiedniej kon-
systencji. Po wyrobieniu ciasto od-
stawić w ciepłe miejsce. Gdy wyro-
śnie, łyżką maczaną w zimnej wodzie 

kłaść ciasto na młode liście kapusty 
i formować placki. Zostawić do wy-
rośnięcia. Piec w temperaturze ok. 
180 ̊C aż będą rumiane również od 
spodu. Po upieczeniu ściągnąć suchy 
liść. 

POLEŚNIKI CIESZYŃSKIE 
POWRÓT DO TRADYCJI

Poleśniki przed podaniem należy 
namoczyć w gorącym mleku, następ-
nie posmarować kwaśną śmietaną, 
posypać twarogiem i bogato posypać 
cukrem pudrem. Smacznego!

Magdalena Sikora-Poloczek

W związku z planowanym 
przeprowadzeniem postępowa-
nia przetargowego na dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do 
placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2018/2019, proszę zain-

teresowanych rodziców/opiekunów 
prawnych o składanie do Urzędu 
Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5) wnio-
sku w sprawie dowozu wraz z aktu-
alnym orzeczeniem. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

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

 Podinspektor ds. oświaty 
Renata Sikora
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Uczniowie z Goleszowa w Londynie

Ponieważ ważną rzeczą jest, aby 
rozwijać kompetencje kluczowe na 
wszystkich przedmiotach w szkole, 
nasi uczniowie pod czujnym okiem 
nauczyciela postanowili wzmocnić 
wiarę we własne możliwości po-
rozumiewania się w języku obcym  
i udowodnić, że wiedza, jaką posia-
dają z zakresu języka angielskiego 
jest już wystarczająco duża, aby 
samemu móc porozumiewać się  
w tym języku za granicą. 

Od 9 do 14 maja część z nas udała 
się na warsztaty językowe do Londy-
nu. Na początku towarzyszyła nam 
wielka niewiadoma i trochę obaw 
przed sprawdzeniem siebie, ale po 
przybyciu na miejsce okazało się, 
że nie jest tak źle. Naszą wędrówkę 
rozpoczęliśmy od spaceru po parku 
Greenwich, gdzie odbyły się pierw-
sze zajęcia warsztatowe. Następnie 
spacerkiem przeszliśmy do Foot 
Tunnel oraz do Island Garden. Ko-
lejką naziemną „Docklands” przeje-
chaliśmy do Canary Wharf, dzielnicy 
biznesowej. Kolejnym punktem na-
szego programu był przejazd do To-
wer i spacer obok Tower of London, 
Tower Bridge, St. Katherine’s Docks 
– i kolejne warsztaty. Nie obyło się 
bez rejsu statkiem po Tamizie, z któ-
rego nie tylko podziwialiśmy wido-
ki, ale także słuchaliśmy ciekawych 
informacji przekazywanych przez 

p r z e w o d n i k a , 
oczywiście w ję-
zyku angielskim. 
Tak dopłynęliśmy 
do Westminster. 
S p a c e r o w y m 
krokiem podą-
żaliśmy wzdłuż 
Whitehall, Do-
wning Street 10, 
widzieliśmy St. 
James’s Park oraz 
oczywiście Buc-
kingham Palace. 
Dotarliśmy do 
Trafalgar Square, 
gdzie odbyły się 
kolejne warsztaty 
poszerzające nasz poziom znajomo-
ści kultury i historii Anglii oraz umie-
jętności posługiwania się językiem 
angielskim na co dzień. 

Drugi dzień naszych warsztatów 
w Londynie to atrakcje muzealne. 
Byliśmy między innymi w Muzeum 
Historii Naturalnej, Muzeum Nauki 
i Techniki, Gabinecie Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s. Cóż by 
oznaczał nasz pobyt na wyspie bez 
lotu w kapsule „London Eye”, skąd 
podziwialiśmy Londyn w całej oka-
załości. Widok dla nas niezapomnia-
ny. Tak dotarliśmy do dni kolejnych, 
w których warsztaty odbyły się na 
terenie The National Gallery, gdzie 

podziwialiśmy obrazy – te bardziej 
i mniej znane, odbyliśmy wędrówkę 
wzdłuż ulic Oxford Street oraz Re-
gent Street, spędziliśmy też trochę 
czasu w Hyde Parku. 

Nie obyło się też bez zakupów  
w największym sklepie z zabaw-
kami, w Hamleys oraz, oczywiście,  
w PriMarku. Ostatni dzień naszych 
warsztatów to miasteczko Canterbu-
ry, gdzie oprócz spaceru po mieście 
mogliśmy wejść i zwiedzić katedrę 
– siedzibę arcybiskupstwa i główną 
świątynię Anglii. A potem żegnali-
śmy się z wyspą, odpływając pro-
mem z Dover do Calais.

Organizator wyjazdu Dorota Wisełka 

Jak powszechnie wiadomo, maj 
i czerwiec to miesiące, kiedy szcze-
gólnie chcemy okazać wdzięczność 
i miłość naszym rodzicom. Tak więc 
i uczniowie naszej szkoły w Kisielo-

Z okazji Waszego Święta, za wczoraj i za dziś, 
każdym czułym serca uderzeniem 

i każdym z niego płynącym życzeniem:  
zdrowia, sił i codziennej radości 

wraz ze słowami największej wdzięczności  
za wszystkie dla nas trudy i starania 

składamy Wam dzisiaj podziękowania.
Dorota Wisełka

wie z klas 1 i 3 oraz w Goleszowie 
z klasy 3a, a także dzieci z oddziału 
przedszkolnego w Kisielowie przygo-
towały dla swoich rodziców niespo-
dzianki. Były występy, tańce, śpiewy, 

Dzień mamy i taty
ale przede wszystkim życzenia – go-
rące, płynące prosto z serc naszych 
najmłodszych. 

My wszyscy dołączamy się do 
tych życzeń: 
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26 maja na akwenie Towarzy-
stwa Wędkarskiego TON w Gole-
szowie odbyły się XX Dziecięco – 
Młodzieżowe Zawody Wędkarskie.  
W rywalizacji wzięło udział 55 
uczestników. Wszyscy otrzymali sło-
dycze ufundowane przez sponso-
rów, a najlepsi: puchary, dyplomy  

i nagrody rzeczowe. Bezpłatne za-
wody odbyły się w ramach Dnia 
Dziecka.

Kategoria do 12 lat: 1. Filip Duda, 2. 
Iga Haczaruk, 3. Franek Recmanik, 4. 
Filip Polok, 5. Antek Juroszek, 6. Nadia 
Sadłocha, 7. Natalia Grzegorz, 8. Julia 
Luboń, 9. Patrycja Olszowska, 9. Oscar 

Martynek.
K a t e g o r i a  

13-16 lat: 1. Bar-
tosz Grzegorz, 2. 
Marcin Hancza-
ruk, 3. Tomasz 
Puzio, 4. Dariusz 
Winiarski.

Na jwiększą 
rybę złowił Filip 
Duda (karp 54 
cm), a najwięcej 
ryb złowił Fra-
nek Recmanik 
(28 sztuk).

17 czerwca Turystyczny Klub 
Kolarski PTTK „Ondraszek” zorga-
nizował XXI Cieszyński Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Start miał miejsce 
w Cieszynie, zaś trasa przebiegała 
przez teren naszej gminy.

Tegoroczną metą była Izba Re-
gionalna „U Brzezinów” w Cisow-
nicy, gdzie uczestnicy skorzystali  
z posiłku i wzięli udział m. in. w za-
bawach kolarskich.

Patronat nad imprezą objął m.in. 
wójt Krzysztof Glajcar, który ufun-
dował puchary dla seniorów rajdu.

Redakcja

Zawody sponsorowali: Gmina 
Goleszów (puchary), Barbara Mizia 
(słodycze), Władysław Wigłasz, Ja-
rosław Bodak, Karol Hławiczka oraz 
OSP Goleszów. 

Zakup nagród finansowo wspar-
li: TRIO Ubezpieczenia, Mariusz 
Lachendro, Krzysztof Madzia, Piotr 
Cieślar i Tomasz Chmiel. Puchary za 
największą złowioną rybę oraz za 
największą ilość złowionych ryb za-
kupił Tomasz Smoleń. Jacek Cima-
ła wraz ze Stanisławem Bujokiem 
serwowali zawodnikom bezpłatne 
gofry.

Zarząd Towarzystwa Wędkarskie-
go TON składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego wydarzenia. 
Fotoreportaż z zawodów znajduje 
się na www.twton.pl.

                                                   TON

Rowerami do Cisownicy

Zbigniew Pawlik (komandor rajdu) oraz wójt wraz z nagrodzonymi seniorami
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

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

1, 8, 15, 22, 29.07;
5, 12, 19.08.

Muzyczne wieczory przy fontannie
Muzyka na żywo

30.07 - 10.08 Wakacje letnie z GOK-iem
25-26.08. Dożynki Gminne – Dni Gminy Goleszów 2018
7.09. 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

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
26.08, godz. 17.00 Koncert Finałowy V Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, Kościół 

ewangelicki w Częstochowie
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

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany imprez, ich dat i wykonawców.

13-15.07. Warsztaty artystyczno-edukacyjne „Dotknij tkaniny”, prowadzi: Alek-
sandra Richter

14.07. Spotkanie w ramach projektu „Górale na Saharze – Nomadzi  
w Beskidach”, Chybie - Amatorski Klub filmowy „Klaps”

19.07. Warsztaty diety bezglutenowej, prowadzi Bożena Kropka 
20.07. KONCERT ZESPOŁU MUNDI
29.07-5.08. JAMILLAH’S GLAMOUR CAMP 2018 – letnie warsztaty tańca
3.08. GALA TAŃCA ORIENTALNEGO
4.08. SYLWESTER LETNI - BAŁKAŃSKI
6-13.08. WASZTATY TAŃCA HINDUSKIEGO, prowadzi: Anita Singh

Zakład ZieleniObec VendryněTURPIL.cz

EUROJACK (dřevorubecká evropská show)
- Projížďky na koních (Stáj Suerte z.s.)

C

Szczegóły: tel. 601 579 649 (informacja o koncertach), tel. 605 119 799 (sprzedaż biletów).
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Spotkali się po 50 latach
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16 czerwca odbył się zjazd ab-
solwentów dzięgielowskiej podsta-
wówki, którzy rozpoczęli edukację 
w 1960 roku. Wtenczas w ławach 
szkolnych zasiadło 32 uczniów.

To już kolejne nasze spotkanie. 
Wcześniej, bo w 10 i 35 rocznicę 
opuszczenia murów szkolnych zor-
ganizowaliśmy dwa takie spotka-
nia. Mieliśmy trzech wychowawców, 
którymi byli: Anna Gazur - obecna z 
nami, Aldona Cebula, Karol Raszyk – 
mówi Maria Dorighi.

Uczestnicy chwilą ciszy uczcili 
zmarłych kolegów (Piotra Sikorę, Jana 
Jelenia) i nauczycieli (Jana Rusnoka, 
Karola Haroka, Zygmunta Mikołaj-
czaka, Halinę Cywkę, Karola Raszyka, 
Rudolfa Walicę), a następnie obejrzeli 
prezentację multimedialną stworzoną 
z archiwalnych zdjęć (przygotowaną 
przez Jerzego Franka) i wspominali 
szkolne lata wraz z dwiema nauczy-
cielkami.                               T. Lenkiewicz
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Powiat cieszyński realizuje właśnie remonty dróg po-
wiatowych. Na terenie naszej gminy są to 2 inwestycje,  
a w najbliższym czasie rozpocznie się kolejna.

W Dzięgielowe trwa przebudowa drogi w pobliżu szkoły, 
zaś w Lesznej Górnej rozpoczął się remont drogi 2611 S (ok. 
1 km, końcowy odcinek ul. Głównej do pętli autobusowej). 
W Puńcowie ruszy zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi 
2608 S uszkodzonej na skutek osuwiska (ul. Cieszyńska).

Wykonawcą prac w Lesznej Górnej jest AUTO-TRANS 
ASFALTY z Gierałtowic. Wartość remontu to ok. 471 tys. zł i 
finansowana jest ze środków z budżetu powiatu. Wykonane 
zostanie frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożone 
zostaną dwie nowe warstwy asfaltu (wiążąca i ścieralna) oraz, 
w miarę możliwości terenowych, pobocze zostanie umoc-
nione kruszywem. Rozpoczęły się właśnie prace związane z 

I rząd od lewej: Maria Szczotka (Cho-
waniec), Grażyna Kramer (Górska), 
Halina Matloch (Cywka), Maria Dori-
ghi (Zorychta), Danuta Czyż (Szlau-
er), Anna Gazur (nauczycielka), Mie-
czysława Szupina (nauczycielka), 
Jerzy Sztefka, Jadwiga Stalmach (Kry-
wult), Jadwiga Gąsior (Macoszek).
II rząd od lewej: Jan Glajcar, Sta-
nisław Kuczera, Jerzy Franek, Le-
onarda Tomala (Dąbowska), Karol 
Krzok, Urszula Budniak (Kupka), 
Paweł Wojnar, Adam Górski, Bole-
sław Kłoda, Kazimierz Kukuczka.

remontem pobocza. W związku z tym następują czasowe 
utrudnienia w ruchu. Uwaga! Na czas układania asfaltu 
droga będzie wymagała czasowego wyłączenia z ruchu.

W okresie wakacji rozpoczną się prace w Puńcowie. 
Wykonawcą będzie FBSerwis S.A. z Warszawy, a nadzór 
inwestorski sprawować będzie F.I. „STRUKTURA” z Biel-
ska-Białej. Uwaga! Wykonanie zadania wiązać się będzie  
z wprowadzeniem wahadłowego ruchu samochodowego, 
ale również z pełnym zamknięciem drogi. W związku z tym 
zaplanowano objazdy. Pełne zamknięcie tego odcinka dro-
gi nastąpi po zakończeniu prac w Dzięgielowie, które zapla-
nowano na przełom sierpnia i września. 

O utrudnieniach związanych z w/w inwestycjami 
będzie można przeczytać na www.powiat.cieszyn.pl i  
www.pzdp.cieszyn.pl.                                             T. Lenkiewicz

Remonty na drogach powiatowych



Panorama Goleszowska – czerwiec 2018 23

Tytuł artykułuSzlakiem programu „Maja w ogrodzie”

Tym razem trasa comiesięcznej 
wycieczki Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Goleszowskiej, 19 maja br., 
prowadzi na ciekawą, mało uczęsz-
czaną Opolszczyznę. Urok tej ziemi 
zachwycił nie tylko nas, ale również 
producentkę programu telewizyj-
nego „Maja w ogrodzie”. Idąc więc 
śladem tego programu, trafiamy 
do ogrodu, a właściwie arboretum  
z izbą edukacyjną wielkiego miło-
śnika i kolekcjonera roślin. To tutaj 
właśnie w 1993 r. leśniczy Robert 
Piątek rozpoczął przy pomocy żony 
rozwijać swoją pasję, doprowadza-
jąc piękno skrawka ziemi do per-
fekcji. Obecnie możemy tu podzi-
wiać kolekcję szczepionych drzew 
liściastych o przewijających pędach 
potocznie zwanymi „płaczącymi”, 
aleje drzew liściastych szczepionych 
na pniu, kolekcję unikalnych drzew 
liściastych jak również iglastych. Po-
dziwiamy oczka wodne, kępy traw 
ozdobnych, wielokolorowe wrzo-
sowisko, wspaniałą kolekcję irysów 
(ponad 400 odmian z całego świa-
ta). Leśniczy nie tylko zajmuje się ich 
uprawą, ale i hodowlą: od zapylania 
do urzędowej rejestracji po nadanie  
nazwy uzyskanych nowych odmian. 

Ścieżki, skalniaki, murki kwiato-
we zachwycają bogactwem barw.  
W sali edukacyjnej podziwiamy mnó-
stwo eksponatów umieszczonych 
w gablotach obrazujących przyrodę 
naszych lasów. Oglądamy również 
film opowiadający o gospodarce le-
śnej tego rejonu. Na zakończenie 

dowiadujemy się, że żona p. Roberta 
wszystkie zbędne sadzonki irysów za-
sadziła w lesie, poza ogrodzeniem. Po 
latach te dziko rosnące irysy bardzo 
się rozrosły i możemy sobie zabrać 
tyle sadzonek, ile chcemy. 

Po serdecznym pożegnaniu z go-
spodarzami jedziemy do Krasiejo-
wa, gdzie w uroczym zakątku wita 
nas pracownica Uniwersytetu Wro-
cławskiego, która tłumaczy nam, jak 
człowiek powinien współpracować 
z przyrodą. Drzewoterapia, czyli sil-
woterapia (silva z łac. las) polegająca 
na m. in. przytulaniu się do drzewa 
szczególnie wiosną, leczy depresję 
i zaburzenia związane z procesami 
starzenia. Instruktorka nie tylko teo-
retyzuje, ale zachęca nas do ćwiczeń 
z dziwnymi przyrządami. To eliptycz-
no-prostokątne rury, w środku któ-

rych znajdują się metalowe, rucho-
me kule. Ćwiczymy z nimi prawie 
godzinę. 

W Krasiejowie spotykamy się  
z pracownikiem Informacji Tury-
stycznej LGD w restauracji regional-
nej Lidii Szlaur, gdzie spożywamy 
potrawę o nazwie panczkraut. Po 
obiedzie odwiedzamy gospodar-
stwo Szczedrzyk, gdzie w czasie 
skróconych warsztatów poznajemy, 
czym są permakultura i hortiterapia. 
W gospodarstwie tym znajdowało 
się wszystko, co pamiętam z dzieciń-
stwa: jaskółki lepiące gniazda pod 
okapem dachu, świerszcze i ptaki 
grające swoją muzykę, żaby kumka-
jące w oczkach wodnych. Dawno nie 
odpoczywałem w takiej scenerii... 

                                                                                                                                                     
Albin Klimczak
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Maraton muzyki filmowej
Czerwiec okazał się dla Orkiestry 

Kameralnej ARTIS bardzo pracowity.
W piątek, 15 czerwca, na de-

skach ustrońskiego amfiteatru or-
kiestra wraz z solistami i Wyższo-
bramskim Chórem Kameralnym 
wystąpiła z godzinnym koncertem, 
który stał się częścią Otwarcia Sezo-
nu Uzdrowiskowego. 

Dzień później, w cieszyńskim 
teatrze nadszedł czas Gali Muzyki 
Filmowej. Widownia wypełniona 
była do ostatniego miejsca. Teatr 
rozbrzmiewał tematami ze zna-
nych i mniej znanych filmów, seria-
li i musicali. 

Podczas dwuczęściowej gali pu-
bliczność miała okazję posłuchać 

ciekawych opowieści 
na temat kompono-
wania muzyki filmo-
wej, jej montażu w 
filmie jak i przeprowa-
dzania wywiadów ze 
znanymi twórcami fil-
mowymi czy też pracy 
w studiu radiowym. 
Gośćmi byli przedsta-
wiciele świata filmo-
wego związani z Cie-
szynem.

W niedzielne po-
południe orkiestra, 

soliści i chór wystąpili w kościele 
ewangelickim w Jastrzębiu-Zdroju 
Ruptawie. W programie znalazła się 
również muzyka filmowa. Niezwykle 
ciepłe przyjęcie na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich wykonawców.

Wykonawcy pragną złożyć ser-
deczne podziękowania organizato-
rom koncertów oraz darczyńcom.  
A są nimi: Urząd Miasta Ustroń, 
Urząd Gminy Goleszów, Urząd Mia-
sta Jastrzębie – Zdrój, Parafia Ewan-
gelicko – Augsburska w Jastrzębiu – 
Zdroju Ruptawie, Bank Spółdzielczy 
z Cieszyna, Rolniczy Kombinat Spół-
dzielczy z Goleszowa oraz firmy: Sfe-
rawent z Cieszyna, Diehl-Metering  
z Bażanowic, Eltrex z Goleszowa, 
Mokate z Ustronia.

Organizatorem i współorganiza-
torem koncertów było Stowarzysze-
nie Muzyczne ARTIS.

Małgorzata Hauptmann

W piątek, 22 czerwca, w Go-
leszowie odbyła się druga edycja 
imprezy Noc Świętojańska. Orga-
nizatorami byli: Gmina Goleszów, 
Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 
i Tradycji „Joniczek” oraz Stowarzy-
szenie Współpracy Polsko-Marokań-
skiej „Africae Deserta Project”. 

Na początku uczestnicy obejrze-
li występ kółka teatralnego Szkoły 
Podstawowej w Goleszowie, które 
wystawiło sztukę związaną z zakoń-
czeniem roku szkolnego. Następnie 
odbył się konkurs na najpiękniejszy 
wianek świętojański, który oceniany 
był w kategoriach szkoły i przedszko-
la gminy Goleszów oraz kategorii 
open. Po ogłoszeniu wyników dzieła 
zostały zgodnie z obyczajem pusz-
czone na wodę, a w tej zacnej roli 
sprawdziła się pobliska fontanna.

O godz. 19.00 rozpoczął się kon-
cert Kapeli PoPieronie. Zespół wyko-
nał utwory ze swojej płyty pt. „Wier-
ni korzeniom” i zrobił ogromne 
wrażenie na zgromadzonej publicz-
ności. Dźwięki płynące z instrumen-
tów smyczkowych oraz niesamowi-
ty wokal artystów jeszcze długo po 
występie rozbrzmiewał w głowach 
publiczności. Zaraz po zakończeniu 
muzycznej uczty przystąpiono do 
tradycyjnego, w Wigilię Św. Jana, 

rozpalania ogniska. Ogień wzniecił 
wójt Krzysztof Glajcar. Następnie 
na scenie pojawił się zespół The Be-
skids, który poprowadził zabawę do 
późnych godzin nocnych. 

W ramach imprezy najmłod-
si mieli okazję m.in. wziąć udział  
w warsztatach „Ginące zawody”, za-
jęciach plastycznych, pograć na bęb-
nach pod czujnym okiem instruktora 
pochodzącego z Maroka. Panie mo-
gły dodatkowo skorzystać z wizażu 
etnicznego.

Na stoiskach kusiły słodkie sma-
kołyki, langosze, placki ziemniacza-

ne z wyrzoskami lub ze śmietaną, 
frytki i „kręcone ziemniaki”. 

Wydarzenie odbyło się dzięki 
zaangażowaniu partnerów, który-
mi byli: OSP Godziszów, KGW Go-
dziszów, OSP Goleszów, Szkoła Pod-
stawowa w Goleszowie, Fundacja 
FAScynujący Świat Dziecka. Bardzo 
dziękujemy również wszystkim dar-
czyńcom, którzy wsparli imprezę! 

Zapraszamy do zapoznania się 
z szerszym opisem i fotorelacją na 
stronie www.goleszow.pl

Krystian Grzybek

Noc Świętojańska w Goleszowie

Koncert w cieszyńskim teatrze
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