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5 miejsce Goleszów Dolny 6 miejsce Goleszów Dolny

Konkurs „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni” czyt. str. 21

Foto Adam Krzywoń
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Wieści z urzędu gminy

Urząd Gminy Goleszów – ul. 1 Maja 5, tel. 33/479 05 10 do 13
Numery wewnętrzne: 
 Sekretariat  –  wew. 30
	 Urząd	Stanu	Cywilnego,	ewidencja	ludności		 –		 wew.	31
 Kasa  –  wew. 26 
 Dowody osobiste  –  wew. 47
 Wymiar podatków  –  wew. 25
 Zapłata podatków –  wew. 24
 Opłaty z tytułu odpadów komunalnych  
 i  zwrot podatku akcyzowego  –  wew. 49
 Inwestycje gminne  –  wew. 45
 Sieci kanalizacyjne i wodociągowe  –  wew. 34
 Numeracja budynków, wypisy i wyrysy  –  wew. 32
	 Ochrony	środowiska,	odpady	komunalne		 –		 wew.	28
	 Gospodarka	nieruchomościami,	wycinka	drzew		 –		 wew.	22
 Planowanie przestrzenne  –  wew. 36
	 Drogi		 –		 wew.	81
	 Mieszkania	komunalne,	cmentarze		 –		 wew.	82
	 Panorama	Goleszowska		 –		 wew.	85
	 Sport,	rekreacja	i	promocja		 –		 wew.	85
 Biuro obsługi Rady Gminy Goleszów  –  wew. 53
Gminny	Ośrodek	Kultury,		 tel.	33/479	05	21
Gminna	Biblioteka	Publiczna,		 tel.	33/479	05	22
Gminne	Centrum	Informacji,		 tel.	33/479	99	28,	wew.	18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie  
ul. Cieszyńska 29      tel. 33/4790517, 33/4790554 
               33/4799928, 33/4793829
Numery wewnętrzne: 
	 Świadczenia	rodzinne	i	500	plus		 –		 wew.	10
	 Fundusz	alimentacyjny		 –		 wew.	11
	 Pomoc	społeczna	i	stypendia	szkolne		 –		 wew.	12	i	13
	 Księgowość		 –		 wew.	14
	 Kierownik		 –		 wew.	15
	 Asystent	rodziny		 –		 wew.	16
	 Kasa		 –		 wew.	17	
	 Gminne	Centrum	Informacji	 i 	prawnik		 –		 wew.	18

W sierpniu w znaczny sposób zmieniło się otoczenie wokół 
urzędu. Decyzją wójta przystąpiono do wyburzenia starego bu
dynku gospodarczego znajdującego się za budynkiem głównym. 
Jego stan techniczny, a przede wszystkim wygląd, nie był dosto
sowany do przestrzeni wokół urzędu gminy. Teren wyrównano 
i utwardzono. Tym samym wzrosła ilość miejsc postojowych wo
kół urzędu. Co dalej?

Wójt stwierdził: To początek zmian, które mają przynieść po-
prawę estetyki tego miejsca. Elewacja obecnego budynku urzędu 
również wymaga interwencji. Zanim to jednak nastąpi, prace na-
leży rozpocząć od dachu, schodząc z robotami w dół. Temu celowi 
będą służyć działania w następnym roku. Obecnie chcemy się sku-
pić na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Redakcja

UWAGA! Zmiana numerów telefonów w Urzędzie Gminy Goleszów!

Wyburzony budynek gospodarczy
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Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać wszy
stkie kobiety w wieku 5069 lat, które w ciągu ostatnich dwóch 
pełnych lat nie miały wykonywanego badania mammograficz
nego. 

Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Pro
gramu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane 
przez NFZ.

Jedyne potrzebne dokumenty to dowód tożsamości z nu  
merem PESEL i zdjęcia z poprzedniej mammografii (jeśli 
to możliwe).

Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone 
z powodu nowotworu piersi.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych

Z a p r a s Z a m y  n a  b e Z p ł at n ą  m a m m o g r a f i ę
Wszystkim kobietom biorącym udział w „Programie profi

laktyki raka piersi” zapewniona jest ewentualna dalsza opieka 
i bezpłatna diagnostyka.

Przyprowadź mamę, babcię, siostrę, sąsiadkę!
Zadbaj o siebie i swoich bliskich!

Termin badania:
 3 października (poniedziałek) godz. 14.00 – 16.00
 4 października (wtorek) godz. 10.00 – 12.00

Miejsce postoju mammobusu 
 Goleszów, plac obok urzędu gminy.

Zapisy i rejestracja w urzędzie, tel. 33 479 05 10
Z a P R a S Z a M y !

Janusz Machalica

Od 1 września w trzech szkołach naszej gminy mamy nowych dyrektorów. Dotyczy to Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy 
w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Goleszowie oraz Gimnazjum w Goleszowie.

W drodze konkursu na stanowisko dyrektora SP Cisownica powołano Przemysława Misiarza. Prawa emerytalne nabyła dy
rektor SP Goleszów Barbara Romaniuk, stąd jej obowiązki przejęła Dorota Wisełka. Pożegnano również wieloletniego dyrektora 
gimnazjum Janusza Machalicę, którego w tym roku szkolnym zastąpi dotychczasowa wicedyrektor anna Sikora.

Nowym dyrektorom życzymy wiele zapału do pracy, wytrwałości i satysfakcji z pełnionych obowiązków.

Redakcja

Anna SikoraDorota Wisełka

Przemysław Misiarz Oficjalne pożegnanie Barbary Romaniuk
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Zakończył karierę zawodową
Po 47 latach pracy, osiągając wiek emerytalny, karierę zawodową za

kończył wieloletni dyrektor goleszowskiego oddziału Banku Spółdzielcze
go w Cieszynie  Tadeusz Wrzecionko. 

Urodził się w Goleszowie 28 czerwca 1950 r. Uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej w Goleszowie, następnie ukończył Technikum Mechaniczno
Elektryczne w Cieszynie. Zawsze lubił sport, pod okiem Edwarda Grusz
czyka trenował piłkę siatkową w LKS „Olimpia” Goleszów.

Po maturze jako młodszy technik normowania rozpoczął staż w sko
czowskiej Odlewni. Przebieg jego pracy zawodowej był interesujący. Piął 
się po szczeblach kariery od samego dołu  jak sam mówi o sobie, będąc 
pracownikiem produkcji, narzędziowni i działu kadr. Po wojsku, gdzie jako 
starszy szeregowiec był planszecistą, wrócił do pracy do FSM (dawna Od
lewnia). Los rzucił go jednak ponownie do Goleszowa i rozpoczął pracę 
w RKS jako pomocnik murarza. Z czasem awansował na brygadzistę, a potem na asystenta projektanta w biurze projektowym. Następnie 
zahaczył na kilka lat o Zakłady Elektromaszynowe „Celma”. W tym czasie kończył studia prawnicze, awansując na kierownika działu kadr, 
zatrudnienia i płac.

W 1984 r. objął stanowisko dyrektora Banku Spółdzielczego w Goleszowie, mieszczącego się w budynku na ulicy Cieszyńskiej. Pod
czas zmian awansował na prezesa Banku Spółdzielczego w Goleszowie, a po połączeniu z Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie, został 
członkiem zarządu i jednocześnie dyrektorem goleszowskiego oddziału, by na końcu zostać dyrektorem ds. handlowych.

Pan Tadeusz obiecuje, że należycie wykorzysta wolny czas, oddając się życiu rodzinnemu i swoim pasjom.
Życzymy dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze!

Małgorzata Szteler-Furmaniuk
Szerzej na temat osoby Tadeusza Wrzecionki w „Kalendarzu Goleszowskim 2017”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południo
wego prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przed
siębiorczości w BielskuBiałej w partnerstwie z Urzędem Miej
skim w BielskuBiałej oraz Stowarzyszeniem artystycznym „Teatr 
Grodzki” z BielskaBiałej, realizuje projekt „OWES Subregionu 
Południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem jest rozwój sektora Podmiotów Ekonomii 
Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych przyczyniający się do ich 
profesjonalizacji, ekonomizacji i wzrostu zatrudnienia osób zagro
żonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu powstało 
osiem nowych spółdzielni socjalnych, które od maja/czerwca br. 
rozpoczęły swoją działalność. Poprzez realizację w/w projektu, 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych znalazło 38 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Poniżej oferta spółdzielni socjalnych powstałych w ramach 
projektu: 
  Spółdzielnia Socjalna Śliwkowa Lipowa, Lipowa 252, 34324, 

Lipowa tel. 602 536 261 email: lilart@o2.pl  catering, warsz
taty tematyczne, sprzedaż pamiątek, widokówek, rękodzieła, 
przetworów regionalnych,

  Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie Pl. B. Hoffa 
3 (rynek) 43460 Wisła, tel. 505 146 731 email: wot@wisla.
pl  informacja turystyczna, rezerwacja noclegów, animacje 
dla dzieci,

  Spółdzielnia Socjalna DESIGN MaKER ul. Śląska 10, 43305 
BielskoBiała, tel. 508 069 602 email: sklep@thepin.pl  au
torska odzież handmade, torby, torebki i portfele z materiałów 
z recyklingu  pasów samochodowych, resztek materiałów po
wstałych przy produkcji tapicerki meblowej i samochodowej 
oraz materiałów wtórnie odzyskanych , możliwość umieszcze
nia logotypu firmy, usługowe szycie dla firm i osób prywat
nych,

  Spółdzielnia Socjalna Guliwer ul. Bystrzańska 16 43300 Biel
skoBiała, tel. 794614349 email: guliweronline@gmail.com 
 organizowanie przedsięwzięć dla firm, biur podróży, szkół, 

Nowe spółdzielnie socjalne
klubów sportowych i osób prywatnych, przewozy pracowni
ków, wyjazdy zagraniczne, wyjazdy na obozy, transfery z lotnisk, 
przewozy dzieci ze szkół i przedszkoli na baseny i wycieczki,

  Spółdzielnia Socjalna Beskidzka Manufaktura, ul. Rejtana 
3 43300 BielskoBiała, tel. 660701039, 515 242 850 ema
il: biurobm@beskidzkamanufaktura.com  usługi w zakresie 
przerabiania mebli używanych, wykonywanie mebli z palet 
drewnianych, czyszczenie hal produkcyjnych, magazynowych, 
lokali usługowych, czyszczenie posadzek przemysłowych lub 
tarasowych, usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków ,

  Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji, ul. S. Sempołow
skiej 13 43300 BielskoBiała, tel. 695 284 433 email: biuro@
posprzatamy.com.pl  sprzątanie obiektów i terenów zewnętrz
nych, koszenie, grabienie, przycinanie oraz wycinka drzew, 
krzewów, kompleksowe porządkowanie terenów pobudow
lanych, porządkowanie cmentarzy i całoroczna opieka nad 
grobami, czyszczenie kostki brukowej, tarasów, podjazdów, 
elewacji, odśnieżanie chodników, posesji, usługi budowlane, 
outsourcing pracowniczy, wynajem pracowników,

  Spółdzielnia Socjalna ŻywiecInfo, ul. Tadeusza Kościuszki 64 
34300 Żywiec, tel. 513 306 665 email: redakcja@zywiecinfo.
pl  pisanie tekstów do publikacji, copywriting (na strony www 
i blogi), informacyjnoreklamowe, artykuły tematyczne, prze
mówienia, wystąpienia, satyryczne – skecze, piosenki, bajki,

  Spółdzielnia Socjalna Meblarnia – Retro, ul. Żywiecka 10 34
340 Jeleśnia, tel. 601 843 923 email: kserwinski@hotmail.com, 
meblarniaretro@gmail.com  stylizacja i sprzedaż używanych 
mebli, 

Zachęcamy do współpracy w zakresie wspierania działań na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony interneto
wej www.owes.bcp.org.pl, gdzie uzyskają Państwo więcej informa
cji dotyczących realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Subregionu Południowego”. 

Tadeusz Wrzecionko



Panorama Goleszowska – wrzesień  20166

Rusza nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos
Remonty miejskich plaż, otwieranie świetlic osiedlowych, 

warsztaty pisania projektów, relacje na żywo z sesji rady i są
siedzkie festyny – w taki sposób wolny czas spędzają uczestnicy 
akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację Batorego. Wyko
rzystują oni swoją energię dla dobra otoczenia. akcja to do tej 
pory ponad 1800 uczestników i grup z prawie 1000 miejscowo
ści w całej Polsce. Teraz możecie do nich dołączyć i wy! Udział 
w akcji to nie tylko szansa na nagrodę Supersamorząd, porady 
ekspertów i szkolenia na temat demokratycznych instrumen
tów działania. To przede wszystkim frajda ulepszania waszych 
miejscowości i gmin wspólnie z setkami grup z całej Polski. Za
rejestruj się już dziś za pośrednictwem strony www.maszglos.pl 
i weź udział we wrześniowych szkoleniach. Nabór do akcji trwa 
do 30 września.

Dla wielu osób pojęcia takie jak uchwała o inicjatywie lo
kalnej, sesja rady miejskiej czy budżet obywatelski brzmią ta
jemniczo. Tymczasem uczestnicy akcji Masz Głos widzą w nich 
narzędzia realizacji swoich pomysłów. W chęci do działania na 
rzecz najbliższego otoczenia „maszgłosowcy” nie są osamot
nieni – aktywność uczestników akcji jest, jak podkreśla Marek 
SolonLipiński, specjalista Fundacji Batorego, przykładem ro
snącego zaangażowania mieszkańców w życie swoich społecz
ności. Podczas gdy w badaniach CBOS z 2002 roku tylko 50% 
osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że ludzie tacy jak oni mogą 
pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego 
środowiska, osiedla, wsi czy miasta, działając wspólnie z innymi, 
w 2014 było to już 80% osób.

Brakuje miejsca zabaw dla dzieci? To je stwórzmy!
Za liczbami kryją się poszczególni ludzie – ich problemy 

i sukcesy, takie jak historia grupy z Żor, której udało się prze
konać większość radnych miejskich do pełnienia regularnych, 
otwartych dyżurów oraz zmobilizować ich do regularnego infor
mowania mieszkańców o rezultatach swojej pracy i o aktualnej 
sytuacji w Radzie Miasta Żory. Z kolei dzięki działającemu w Mi
kołowie Stowarzyszeniu Reta udało się wprowadzić w mieście 
inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców i znacząco wzbogacić 
w informacje stronę internetową urzędu. W Gliwicach Ośrodek 
Studiów o Mieście przekonał natomiast władze do wprowadze
nia zmian w funkcjonującym w mieście budżecie obywatelskim, 
angażując w ramach swoich działań wielu mieszkańców oraz 
przedstawicieli rad osiedlowych i organizacji pozarządowych.

Pasja, współpraca i zabawa towarzyszą wprowadzaniu 
i praktykowaniu demokratycznych rozwiązań. Tym właśnie 
jest działanie na rzecz otoczenia. Jak ważne jest zaangażowanie 
mieszkańców i mieszkanek we współdecydowanie o rozwoju 
ich miejsca zamieszkania przypomniał Jerzy Buzek podczas gali 
wieńczącej zeszłoroczną edycję akcji Masz Głos. Nie ma demo-
kracji bez społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by obywatele 
poczuli, że coś od nich zależy, że mają wpływ na rzeczywistość. 
Demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, któ-
rzy tworzą wspólnotę – mówił premier do uczestników gali. „Bez 
samorządu nie byłoby tego, co się dzieje, ale bez mieszkańców 
nie byłoby samorządu!” – podsumowały pracownice Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, 
która w 2016 roku w ramach akcji Masz Głos wywalczyła nagro
dę Supersamorząd.

Dołącz do akcji!
Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy miesz

kańcy  grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytu
cje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, 
biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział 
w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 wrze-
śnia zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl.

Co daje udział w akcji Masz Głos?

–  bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w plano
waniu i realizacji działań;

–  dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publika
cje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkań
ców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej);

–  wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Pol
ski;

–  wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowi
sku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami 
oraz w kontaktach z mediami;

–  bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne;
–  szansę na zdobycie minigrantu;
–  szansę na zdobycie nagrody Supersamorząd i przyjazd 

na uroczystą galę w Warszawie.

Kontakt
Grzegorz Wójkowski  Stowarzyszenie Bona Fides
grzegorz@bonafides.pl
tel. 502 984 057

O akcji Masz Głos
Prowadzona przez Fundację im. Stefana Batorego akcja Masz 

Głos wspiera mieszkańców z całej Polski w działaniu na rzecz 
najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. 
Przypomina, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co 
dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz 
wszyscy mieszkańcy. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 
1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Pol
sce. 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana 
Batorego. 

Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja aktywności Lokalnej, 
Stowarzyszenie aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowa
rzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Bo pomysły są od tego, aby realizować je na całego!
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Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

Akcja Lato z GOK-iem!
Kolejna akcja Lato z Gokiem za nami. Jak co roku nie brakowa

ło atrakcji. Zorganizowaliśmy zajęcia, które powtarzają się cyklicz
nie takie jak: samoobrona, wyjazd na basen i do Leśnego Parku Nie
spodzianek czy spotkanie z akademią Fantastyki, ale były również 
niespodzianki: wyjazd pociągiem do Wisły Głębce, spotkanie z ko
mendantką Hufca Ziemi Cieszyńskiej Joanną Brenicką, łucznictwo 
z mistrzynią anną Stanieczek, ognisko na terenie Restauracji „Pod 
Tułem” w Cisownicy, wyjazdy do kina. Każdego dnia dzieci dosta
wały drugie śniadanie (drożdżówkę i herbatę). Serdecznie dziękuje
my dzieciom i rodzicom za udział w tej akcji. Szczególne podzięko
wania składamy sponsorom oraz gościom:

•	 Gminie Goleszów,
•	 Firmie Diehl Metering z Bażanowic,
•	 Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goleszowie,
•	 Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz”,
•	 Spółdzielni Rejonowa „Samopomoc” z Cieszyna,
•	 sklepowi Lewiatan w Międzyświeciu  Ireneusz Łaciak,
•	 Krytej pływalni „Delfin” w Skoczowie,
•	 Leśnemu Parkowi Niespodzianek w Ustroniu,
•	 Restauracji „Pod Tułem” w Cisownicy,
•	 Państwu Brzezinom z Cisownicy,
•	 akademii Fantastyki,
•	 Firmie „TRaNS MED” z Bażanowic,
•	 Firmie „TRaNSBUS” z Goleszowa,
•	 annie Stanieczek,
•	 Ryszardowi Bochmowi,
•	 Joannie Brenickiej.

III Muzyczne wieczory przy fontannie
Organizowane w każdą niedzielę muzyczne wieczory przy 

fontannie cieszyły się dużym zainteresowaniem do samego końca 
wakacji. 21 sierpnia zespół „Hosanna” swoim występem zakoń
czył cykl koncertów. Zaprezentowały się zespoły grające różną 
muzykę, od progresywnego rocka do muzyki sakralnej, poprzez 

jazz, aż do bluesa. Ser
decznie dziękujemy 
słuchaczom za obec
ność oraz zespołom, 
które wystąpiły:

„Factory of blues”, 
„Lokomotywa Band”, 
„Dabliu age”, Orkie
stra Dęta „Goleszów Band”, „Burd your Garden”, Dagmara Dorda & Michał Kasztura, 
„Jazz Dinos”, „Hosanna”.

„Pożegnanie Lata z GOK-iem”
2 września 2016 r. Podczas tegorocznego „Pożegnania Lata z GOKiem” wystąpił 

bielski zespół „Riffertone”, który jest laureatem przeglądu muzycznego „Zrób głośniej” 
i finalistą eliminacji „Przystanku Woodstock”. Członkowie zespołu współpracują w pro
jektach muzycznych ze znanymi muzykami polskiej sceny takimi jak: Natalia Kukulska, 
ania Dąbrowska i Kuba Badach. Gwiazdą tego wieczoru był zespół „ŁZy”, który gra na 
polskiej scenie rockowej od 20 lat. Mają na koncie ponad tysiąc zagranych koncertów 
w kraju i za granicą, szereg nagród i wyróżnień, m.in. 3 Platynowe i 4 Złote Płyty, Na
grody Publiczności na festiwalu w Opolu, czy dwie Superjedynki. Pod sceną i wokół 

Zabawy najmłodszych

Dzieci podczas wycieczki

Lokomotywa Band

Zespół Riffertone
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fontanny zebrały się tłumy ludzi wyczekując na „agnieszkę” w wykonaniu charyzmatycznej wokalistki zespołu Sary Chmiel. Ze
spół nie zawiódł fanów, nie zabrakło takich hitów jak „Narcyz się nazywam”, „Puste słowa”, „Kiedy nie ma w nas miłości”. 

Mała goleszowska scena coraz częściej gości wielkie gwiazdy, wnoszące w nasze serca wiele radości i optymizmu. 

Wyjazd do Konarzyn
W dniach 34 września Orkiestra Dęta „Goleszów Band” 

reprezentowała naszą gminę w gminie Konarzyny w woje
wództwie pomorskim. Goleszowska orkiestra uświetniła 
przemarsz korowodu i uroczystości dożynkowe, zapewniła 
oprawę muzyczną na mszy św. i dała dwugodzinny koncert.

W ramach współpracy partnerskiej naszych gmin w ten 
sposób podziękowaliśmy za ubiegłoroczny, tygodniowy, 
darmowy pobyt naszego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” 
w miejscowości Konarzyny na Kaszubach.

Kolejny raz zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci, a na
sza muzyka cieszyła się wielkim uznaniem tamtejszej pu
bliczności.

Wieczór poetycki 
5 września 2016 r. odbył się wieczór poetycki Pawła Piotra Małysza. Dziękujemy za miły i klimatyczny wieczór autorowi wier

szy, jego akompaniatorce oraz licznie przybyłym gościom. Już dziś zapraszamy na kolejny wieczór poetycki. Tym razem swoją 
poezją podzieli się z nami Bogdana Zapolska, 3 października o godz. 17.00

Ognisko Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”
10 września u państwa Brzezinów w Cisownicy zorganizowaliśmy kolejne ognisko integracyjne dla dzieci i młodzieży będących 

członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”. Po upieczeniu i zjedzeniu kiełbasy przyszedł czas na zabawę. Duże zainteresowanie 
dzieci wzbudziły zwierzęta hodowlane, a przede wszystkim indyki, które dzielnie kibicowały im podczas zabaw z nagrodami, m.in. 
mini „Mam Talent”, w trakcie którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w śpiewie, recytowaniu wierszy czy wakacyjnych 

opowieściach. Na każdego uczestnika czekały pączki, soczki oraz czekolady. Dziękujemy Alinie i Stanisławowi Brzezinom za 
możliwość zorganizowania ogniska.

Przemarsz w strugach deszczu

Ognisko integracyjne ZPiT „Goleszów”

Ognisko integracyjne ZPiT „Goleszów”

Ognisko integracyjne ZPiT „Goleszów”

Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Muzycy uczący i prowadzący zajęcia w Gminnym Ośrodku Kul
tury w Goleszowie są laureatami prestiżowych nagród w kon
kursach w Polsce i za granicą, a także członkami wielu zespołów 
i orkiestr dętych. Biorą czynny udział w tworzących się projek
tach muzycznych.

Kazimierz Waliczek – pianino, flet, saksofon
absolwent akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale In
strumentalnym, kierunek  saksofon jazzowy, fakultatywnie 
fortepian i flet jazzowy, absolwent Państwowej Szkoły Muzycz
nej I i II st. w Cieszynie. 

Adrian Staszuk - gitara
W 2011 r. ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Cieszynie. 
Trzy lata później rozpoczął studia na Wydziale Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej na akademii Muzycznej w Katowicach. Już na 
pierwszym roku studiów rozpoczął działalność pedagogiczną. 
Prowadzi również działalność koncertową oraz studyjną. 

Michał Kasztura – gitara
Gitarzysta, absolwent Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie 
Śląskim. Członek wielu zespołów działających w rejonie Śląska 
Cieszyńskiego i nie tylko. 

Grzegorz Ogrocki – klarnet
absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ukończył 
również Państwową Szkołę Muzyczną II st. w klasie klarnetu. 

Małgorzata Olszar - lektor i tłumacz języka niemieckiego

Kwalifikacje: 
 dyplom Języka Niemieckiego (KDS) w Instytucie Goethego 
w Krakowie,
 podyplomowe studia dla tłumaczy organizowane przez Ka
tedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją 

Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

Marina Hodyna – język angielski
Zajmuje się nauczaniem  języków obcych, widnieje w krajo
wym rejestrze egzaminatorów jako jedyna w Polsce egzami
natorka z trzech języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego 
i rosyjskiego. Posiada dyplom uprawniający do nauczania 2 
języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego, z tytułem magi
stra edukacji oraz certyfikatu do nauczania języka rosyjskiego 
i literatury rosyjskiej.

Ryszard Bochm – sztuki walki
Posiada państwowe uprawnienia instruktora sportu i rekreacji 
ze specjalnością Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki oraz 
Samoobrona i KickBoxing. Uprawnienia wydane przez Urząd 
Kultury Fizycznej w Warszawie, Polską Federację Sportu Po
wszechnego w Krakowie i Polską Federację Dalekowschodnich 
Sztuk i Sportów w Warszawie. Sztuki walki trenuje od ponad 
30 lat, od 20 lat zajmuje się sztukami walki zawodowo. Posia
da Stopnie mistrzowskie 7 Dan KungFu, 7 Dan Self Defense, 
5 Dan JuJitsu. Dwukrotny Mistrz Świata,Wicemistrz Europy, 
Międzynarodowy Mistrz Polski w konkurencjach form kata 
i Duosystem Self Defense. W swojej karierze sportowej zdo
był 29 medali. Sprawdził się również jako trener, gdyż jego 
uczniowie są mistrzami Polski, Europy i świata. Za swoją dzia
łalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezy
denta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Sławomir Damek – taniec towarzyski
absolwent szkół tańca w Ostrawie, IDEa w Krakowie i Biel
sku Białej oraz aS w Krakowie. Choreograf i instruktor tańca 
towarzyskiego, zdobył tytuły mistrza okręgu małopolskiego 
i śląskiego.

Trwa nabór na zajęcia!
Gitara 

– prowadzący: Michał Kasztura, adrian Staszuk
Pianino, keybord 

– prowadzący Kazimierz Waliczek
Saksofon 

– prowadzący Kazimierz Waliczek
Flet 

– prowadzący Kazimierz Waliczek
Klarnet 

– prowadzący Grzegorz Ogrodzki
Jazz, balet 

– prowadząca Zuzanna Cichowska
Taniec towarzyski 

– prowadzący Sławomir Damek
Zajęcia taneczne dla dzieci 

– prowadząca Grażyna Brachaczek
Kółko plastyczne 

– prowadząca Grażyna Brachaczek
Kółko teatralne 

– prowadząca Kinga Sikora

Crossfit 
– prowadząca anna Biedroń

Kick boxing, Ju-jitsu 
– prowadzący Ryszard Bochm

Samoobrona dla kobiet 
– prowadzący arkadiusz Szrajnert

Szachy 
– prowadzący Karol Linert

Język niemiecki 
– prowadząca Małgorzata Olszar

Język angielski 
– prowadząca Marina Hodyna

Nauka szycia i kroju 
– prowadząca Jadwiga Greń

Zajęcia kulinarne dla dorosłych 
– prowadząca Jadwiga Greń

Decoupage i wiklina papierowa 
– prowadząca Helena Mańka

Zajęcia plastyczne dla zaawansowanych 
– prowadząca Lucyna DeckertFirla 

Więcej informacji w GOKu.

Kilka słów o nauczycielach i instruktorach uczących w GOK-u
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2728 sierpnia 2016 r odbyły się coroczne dożynki gminne. 
Tradycją stała się już piękna pogoda w tych dniach, która dopi
sała również w tym roku.

Gazdami tegorocznych dożynek byli anastazja i Edward 
Tomicowie z Kozakowic. Gospodarstwo ich nastawione jest na 
hodowlę krów mlecznych, która prowadzona jest w nowocze
snej oborze bezuwięzinowej. Mają dwie córki i syna, który jest 
głównym zastępcą ojca. 

Rozpoczęliśmy o 14.00 tradycyjnym korowodem, podczas 
którego rolnicy i nie tylko prezentowali swoje maszyny rolni
cze. Po przekazaniu wieńca i chleba na scenie zaprezentował się 
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” oraz Orkiestra Dęta „Gole
szów Band”. Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga. Zwieńcze
niem sobotnich atrakcji było widowisko akademii Fantastyki 
z elementami fire show – Ognie Gandalfa. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęliśmy na wesoło z Kabare
tem „Moherowe berety”, następnie swoje umiejętności w sztu
kach walki zaprezentowali uczestnicy zajęć Ryszarda Bochma, 
który prowadzi w GOKu zajęcia z Kick boxingu oraz Gabrie
la Król, mieszkanka Goleszowa obdarzona pięknym głosem. 
Gwiazdą niedzielnego dnia był zespół S.O.S z repertuarem 
abba Cover Show. Najbardziej wytrwałych w sobotę i w nie
dzielę do rana bawił zespół CaNTaRE. 

Po dziękowania  d la :
•		Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara,
•		Zastępcy wójta Grażyny PorębskiejJochacy,
•		Kierowników i pracowników referatów urzędu gminy,
•		Gazdów dożynek anastazji i Edwarda Tomiców z Kozakowic,
•		Uczestników korowodu, rolników,
•		Sołtysów,
•		Wszystkich przygotowujących woniónczki i wieniec,
•		Pań piekących kołacze, na czele z Ewą Cieślar,
•		Wszystkich pań KGW z okolicznych sołectw za stoiska  

wokół fontanny,

Dożynki Gminne – Dni Gminy Goleszów 2016
•		Dyrekcji Gimnazjum w Goleszowie oraz dyrekcji Szkoły  

Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy,
•		Firmy Seoyon EHWa z Bażanowic,
•		Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz”,
•		Banku Spółdzielczego w Cieszynie – oddział Goleszów,
•		Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc” w Cieszynie i Piekarni 

w Goleszowie, na czele z Grzegorzem Śliżem,
•		Firmy ELTREX z Goleszowa,
•		RKS Goleszów,
•		Restauracji „CORIENT” Grzegorza Mizi,
•		Firmy MaX & aLEX Wojciecha Pilcha,
•		Jana Szczuki i całego zespołu przygotowującego posiłek 

w strażnicy OSP,
•		Firmy POLSPRZĘT Janusza Morawca, 
•		Inwest Partner Medycyna Sp. z o.o. adama Pasternego,
•		Tomasza Polaka z Goleszowa za miód,
•		arnolda Sikory z Cisownicy za miód,
•		Jana Gajdacza z Lesznej Górnej za miód,
•		Heleny Mańki z Goleszowa,
•		Firmy KaRTONPaK z Cieszyna,
•		Firmy Trumpf Mauxion Chocolates ze Skoczowa,
•		Mleczarni w Bażanowicach,
•		Firmy agro Jurek ze Zbytkowa,
•		Firmy Pixelart z Cieszyna,
•		OSP Bażanowice,
•		OSP Godziszów,
•		Stowarzyszenia Miłośników Bażanowic,
•		andrzeja Czyżewskiego,
•		Sylwestra Batyckiego,
•		Portalu OX.pl oraz gazety „Głos Ziemi Cieszyńskiej”,  

a także fotoreporterów,
•		Patryka Kłody,
•		Grzegorza Gołysznego za prowadzenie konferansjerki,

Zuzanna Cichowska – jazz, balet
absolwentka aWFu w Katowicach oraz dwuletniego studium 
tanecznego o specjalizacji taniec jazzowy. Ma na swoim koncie 
wiele prestiżowych nagród, a także występów z gwiazdami pol
skiej sceny takich jak: Paula, Ewa Farna, Tito.

Anna Biedroń – crossfit
Magister rehabilitacji ruchowej, absolwentka katowickiej aWF, 
instruktor narciarstwa, pasjonatka kolarstwa górskiego, miło
śniczka fitnessu i wszelkich aktywnych form spędzania wolne
go czasu.

Zaproszenie dla KgW
Serdecznie zapraszamy członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu gminy na spotkanie, które odbędzie się 8 października 
o godz. 16.00 (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury.

Z pozdrowieniami dla Czytelników Dyrektor GOK Jolanta Warsińska

Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam 
się pojąć, jak wielkim cudem jest życie. Paulo Coelho

ZaprOsZeNie Na KONcert
serdecznie zapraszamy na koncert 

andrzeja sikorowskiego 
i Mai sikorowskiej, 

który odbędzie się w sali gimnastycznej 
Gimnazjum w Goleszowie 
2 października 2016 r. 

o godz. 17.00. 
Bilety w cenie 30 zł 

dostępne w sekretariacie GOK-u.
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•		Kwiaciarni Orchidea Grażyny Bojdy,
•		Koła PTTK „Ślimoki” za ustrojenie estrady,
•		Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, Prezesa Lesz

ka Tyrny i adama Krzywonia,
•		policji, straży pożarnej, pogotowia medycznego TransMed 

oraz ochrony za dopilnowanie bezpieczeństwa podczas im
prezy,

•		akustyków oraz artystów, którzy występowali na scenie i na 
balkonie budynku gminy

•		oraz wszystkich mieszkańców gminy i zaproszonych gości, 
którzy przyczynili się do uświetnienia Dożynek Gminnych – 
Dni Gminy Goleszów 2016.

Lista uczestników korowodu dożynkowego 2016 r.
Kozakowice
•		Korowód otworzyły na koniach z Goleszowa Dolnego (z go

spodarstwa Jolanty i Janusza Sikorów) śliczne amazonki Ni
kola Więcław i Ewelina Fizek, następnie:

•		Lucyna Sobótka z Lesznej Górnej posiadająca wraz z mężem 
gospodarstwo rolne, której hobby to konie rasy HUCUŁ  ja
dąca na koniu o imieniu Orbita, wraz z córką Elżbietą na ko
niu Oliwka. Promocja góralskiej turystyki konnej na grzbie
cie Beskidy,

•		2 dziewczyny na koniach z Łaciatego Ranczo z Goleszo
wa Równi,

•		Dariusz Baszczyński na klaczy Basia z Kisielowa,
•		Orkiestra Dęta „Goleszów Band”,
•		Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”,
•		Rada Gminy Goleszów,
•		Gospodarze dożynek  anastazja i Edward Tomicowie z Ko

zakowic,
•		Dariusz i Jerzy Podżorski jechali „papajem własnej pro

dukcji” z burdakiem na pokładzie, jak to kiejsi się zboże od 
plew oddzielało,

•		Damian Pilch – mechanik urządzeń rolniczych prowadził 
ciągnik ELCHER z 1963 r. z przyczepą własnej produkcji, 
który wspólnie z bratem Łukaszem prowadzi hodowlę owiec,

•		Jerzy Pszczółka gospodarujący na 10 h, który trudni się ho
dowlą bydła mięsnego, jechał ciągnikiem FERGUSON 2552 
z kosiarką rotacyjną,

•		Jan Tomica gospodarujący na kilkunastu hektarach, zajmujący 
się hodowlą bydła mięsnego oraz uprawą zboża, jechał ciągni
kiem SaMEEXPLONER – 80 z chwytakiem do balotów,

•		adrian Szczypka gospodarujący na 7 h, zajmujący się upra
wą zbóż oraz hodowlą bydła młodego, jechał ciągnikiem 
ZETOR z pługiem trzyskibowym, młody wynalazca TOB – 
aGaR,

•		Kornel Łomozik, który wspólnie z żoną gospodarzy na 7 h, 
trudniący się hodowlą bydła mlecznego, jechał ciągnikiem 
Zetor 7811 z przetrząsaczem karuzelowym,

•		Bartłomiej Tomica, syn gospodarzy dożynek, jechał ciągni
kiem JOHN DEERE z zestawem uprawowosiewnym,

•		andrzej Broda wraz z żoną Haliną gospodarujący na 18 h, 
zajmujący się hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą zbóż, 
jechał ciągnikiem BELaRUS wraz z prasą CaSE,

•		Krzysztof Haduch – firma HaDBUD specjalizująca się do
cieplaniem budynków oraz natryskiem pian politeuretano
wych oraz polimoczników,

•		OSP Kozakowice.

Bażanowice
•		Sołtys wsi Jan Polok jechał miniciągnikiem „papaj”,
•		Koło Gospodyń Wiejskich przedstawiło scenkę z wczasów,
•		Gospodarstwo Janusza i Haliny Harwot, zajmujących się 

hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą roślin, jechali ciągni
kiem CLaSS z wozem paszowym,

•		Gospodarstwo Bogusława i Doroty Michalików, również 
prowadzących hodowlę bydła mlecznego i uprawę roślin, je
chali ciągnikiem CLaSS z agregatem ścierniskowym,

•		Gospodarstwo Jana i Sylwii Brodów, specjalizujące się w ho
dowli bydła, uprawie roślin oraz wykonujących usługi agro
techniczne dla rolników, jechali ciągnikiem CaSE z chwyta
kiem do belotów,

•		Radosław Brudny zajmujący się uprawą roślin oraz prowa
dzący kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach jechał 
ciągnikiem ZETOR,

•		Gospodarstwo Piotra Poloka, prowadzące hodowlę owiec 
czarnogłówek oraz zajmujące się zrywką drewna, cią
gnik VaLTRa,

•		Firma rodzinna Piotra, Sylwestra oraz Przemysława Cie
ślarów, prowadząca roboty wyburzeniowe, roboty ziemne, 
sprzedaż kruszywa drogowego, kruszenie i sortowanie ele
mentów betonowych, usługi dla rolnictwa. Jechali ciągni
kiem MCcornik, koparkoładowarką Volvo oraz autolawetą 
z koparką,

•		OSP Bażanowice.

Cisownica
•		Herb Cisownicy niósł wnuk sołtysa  Bartłomiej Pancer,
•		rada sołecka – sołtys Karol Macura oraz członkowie rady: 

Magdalena Samosiuk, Jan Drózd, Józef Malec, Damian Mar
col,

•		Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy na czele z prezeską 
Henryką Szarzec samochodem Krystyny i Piotra Grochalów,

•		Stanisław Brzezina, członek rady sołeckiej, prowadzący Izbę 
Regionalną „U Brzezinów” w Cisownicy oraz gospodar
stwo agroturystyczne,

•		Zdzisław Drózd, który prowadzi gospodarstwo o wielkości 4 
ha, o charakterze ogólnym,

•		Janusz i Justyna Gajdzicowie, pow. gospodarstwa – 50 ha, 
specjalność: produkcja mleczna, traktor z rozrzutnikiem do 
nawozów, traktor z roztrząsaczozgrabiarką,

•		Jerzy Sztwiertnia, kosiarka bijakowa, własciciel gospodar
stwa o pow. 40 ha, specjalność: produkcja mleka,

•		Janusz Kisza  koparka do ziemniaków, właściciel gospodar
stwa o pow. 3 ha, specjalność: ogólnorolna,

•		pług anny i Tadeusza Sikorów, którzy pracują na gospodar
stwie wraz z dwoma synami, Piotrem i Januszem, powierzch
nia gospodarstwa 100 ha, specjalność  produkcja mleka,

•		zamiatarka Danuty i Tadeusza Tomoszków, posiadających 
60ha gospodarstwa, pracujących na gospodarstwie wraz 
z córką Małgorzatą, specjalność  produkcja mleka,

•		OSP Cisownica, kierowca andrzej Kohut, dowódca sekcji Ja
nusz Konecki.

Dzięgielów
•		Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni prowadzony przez 

Jerzego Franka mający ponad 30 lat doświadczenia w zakre
sie pielęgnacji i ścinki drzew (szczególnie w trudnych warun
kach np. na cmentarzach, w zabytkowych parkach, w gęstej 
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zabudowie, przy drogach), zajmujący się również komplek
sowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej  komunalnej 
(całoroczna i sezonowa pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, 
nasadzenia, sprzątanie i wywóz nieczystości, odśnieżanie) 
oraz zagospodarowaniem odpadów zielonych,

•		Piotr Czech – miłośnik sprzętu, maszyn rolniczych, najwięk
sza jego pasja to traktory, hodujący 2 byki na 80 arach i zaj
mujący się naprawą maszyn rolniczych,

•	firma GaRDENUS prowadzona przez Zbigniewa Krzemie
nia, której hasło brzmi „Chcesz mieć piękny ogród? Zgłoś się 
do nas!”, działającej już 25 lat, wykonującej usługi ogrodnicze 
takie jak projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów 
i terenów zieleni, zajmuje się również pielęgnacją i wycinką 
drzew w trudnych warunkach,

•		OSP Dzięgielów  założona 6 marca 1904 r., którą powołało 
do życia 21 rolników z Dzięgielowa dla ratowania dobytku 
mieszkańców wsi. Dzięgielowska OSP ma już 112 lat. ak
tualny stan to 45 druhów w tym 10 strażakówratowników, 
którzy dysponują samochodem bojowym GBa 2,5/16 mar
ki STaR 244. Wraz z nimi jechał sołtys Dzięgielowa – Zbi
gniew Krzemień.

Godziszów
•		Na czele szedł sołtys Łukasz Żebrowski,
•		Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z Godziszowa; dru

żyna młodsza i starsza (tegoroczni zwycięzcy Zawodów 
Gminnych w Goleszowie). Należy podkreślić, że ta młoda 
drużyna, zebrana od podstaw w bieżącym roku, 24 września 
reprezentowała gminę na zawodach powiatowych,

•		ciągnik  URSUS C360 3P z przyczepą, reprezentujący gospo
darstwo rolne Bogdana Rymorza, które zajmuje się hodowlą 
bydła, produkcją mleka oraz hodowlą karpia na 3 ha stawach,

•		scenka ludowa „Szkubaczki godziszowskie” przedstawiona 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich,

•		Mikołaj Rymorz kierujący ciągnikiem CLaSS arion z agrega
tem uprawowym, reprezentujący gospodarstwo ojca  Bog
dana Rymorza,

•		Leszek Niemiec kierujący ciągnikiem CaSE z agregatem 
uprawowym siewnym, który prowadzi gospodarstwo rol
ne z żoną agnieszką oraz rodzicami Bronisławą i adamem 
Niemcami, zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka,

•		Tomasz Sikora wraz z synem Tymoteuszem, kierujący cią
gnikiem Massey Ferguson z prasą rolującą. Reprezentował 
swoje gospodarstwo prowadzone z żoną anetą i rodzicami. 
Zajmuje się hodowlą bydła i produkcją mleka,

•		Ochotnicza Straż Pożarna z Godziszowa w wozie bojowym 
lekkim marki Peugeot Boxer 4x4. Strażacy witali i pozdra
wiali wszystkich zebranych, zapraszając do korzystania z ich 
strażnicy, która dysponuje m.in. przepiękną  klimatyzowaną 
salą, mieszczącą nawet 100 gości, nowocześnie wyposażoną 
kuchnią, nowo wybudowaną wiatą około 140 m2 oraz zaple
czem niezbędnym do przygotowań różnych imprez okolicz
nościowych.

Goleszów
•		na czele szli sołtysi: Goleszów Dolny  Karol alkier, Gole

szów Górny  Tomasz Polak, Goleszów Równia  Leszek Staś,
•		Koło PTTK „ŚLIMOKI”,
•		wóz przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Goleszowskiej, Sekcję EkologicznoOgrodniczą, za sterami 
jechał Tomasz Krzywoń,

•		ciągnikiem jechał Piotr Łączny z firmy agro Jurek (oddział 
w Krakowie, od listopada w Zbytkowie), ciągnik VaLTRa 

T234 o mocy 235 KM wraz ze spulchniaczem agroTak.

Goleszów Dolny
•		na bryczce z kucykiem jechały wnuczki Jolanty i Janusza Si

korów, superkandydatki na przyszłe gaździnki,
•		gospodarstwo rolne państwa Jolanty i Janusza oraz Renaty 

i Marcina Sikorów reprezentował kombajn marki CLaSS Tu
kano,

•		ciągnikiem marki John Deer z przyczepą samozbierającą 
marki Pottinger jechał Roman Kluz,

•		gospodarstwo rolne Lucyny i Pawła Górniaków reprezento
wał ciągnik rolniczy marki Massey Ferguson z rozsiewaczem 
do nawozów,

•		gospodarstwo rolne adama Burego reprezentował ciągnik 
marki Mitsubishi wraz z koparką do ziemniaków,

•		Rolniczy Kombinat Spółdzielczy reprezentowany przez Da
nutę i Leszka Macurów wraz z wnukami, towarzyszyła im 
maskotka RKSu,

•		ciągnik rolniczy marki CLaSSaxion – RKS,
•		Piekarnia „Goleszów” reprezentowała Rejonową Spółdziel

nię Samopomoc z Cieszyna,
•		pojazd reprezentujący firmę POLSPRZĘT z Goleszowa Ja

nusza Morawca, oferującą narzędzia i sprzęt rolniczy, która 
znajduje się przy ulicy Cieszyńskiej 16 koło „Biedronki”,

Dożynki Gminne 
Dni Gminy Goleszów 2016
Jak co roku na koniec wakacji
Mamy u nas dwa dni atrakcji
GOK z Gminą Dni Goleszowa organizują
Rolnicy na nich dożynki świętują
Zboża tego roku dobrze posypały 
Z pól zebrane już zostały
Tomicowie z Kozakowic po raz drugi gazdują
Kołaczem i wódką chętnie gości poczęstują
W sobotę korowód i obrzęd dożynkowy
Któremu towarzyszy nasz zespół ludowy
Orkiestra dęta, która niedawno powstała
Tradycję Cementowni będzie kontynuowała
Twórcy ludowi znów się prezentują
Rękodzieło przy fontannie pokazują
Ci, co pięknie wypieścili swe ogrody
Dziś otrzymają zasłużone nagrody
Mariusz Kalaga śląski szoł zaprezentuje
Wieczorem każdy nastrój „Ogni Gandalfa ” zaobserwuje
Grille rozpalone, miodónka namieszana
Zespół „Cantare” gości zabawi do białego rana 
Jutro na poprawinach się spotkamy
Kabaretu „Moherowe berety” wysłuchamy
Pokazy mistrza sztuk walki będziemy oglądali
I piosenek Gabrieli Król słuchali
Utwory ABBY wszystkim dobrze znane
Przez zespół S.O.S zostaną zagrane
Do północy jeszcze się dobrze pobawimy
Później do swoich domów grzecznie powrócimy
Panu Bogu za tegoroczne plony podziękować trzeba
A rolnikom za każdy bochenek powszedniego chleba

   Goleszów, dnia 27 sierpnia 2016 r.
   Paweł Piotr Małysz
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Goleszów Górny
•		pochód Goleszowa Górnego rozpoczął LUKS „Orlik” Gole

szów, na czele z prezesem Zbigniewem Kohutem,
•		traktor FaRM TRUCK reprezentował gospodarstwo rol

ne agaty i Zbigniewa Stanieczków, nastawione na produk
cję mleka,

•		Koło Łowieckie „Hubertus” w Goleszowie, które powstało 
w 1948 r., liczące 22 członków i gospodarujące na 3,5 tysią
cach hektarów, prowadzi strzelnicę myśliwską,

•		gospodarstwo Władysława Wapiennika reprezentował po
jazd wieloczynnościowy z beczką na gnojówkę, którym kie
rował wnuk Marcin Podżorski.

Goleszów Równia
•		na ciągniku C360 z prasą do siana i słomy jechał an

drzej Macura,
•		Jan Gojniczek na ciągniku C360 z kosiarką,
•		andrzej Gojniczek – ciągnik C360 z przetrząsarką do siana,
•		Paweł Moskwik  ciągnik C360 z kultywatorem, 
•		Marek Moskwik – ciągnik C360 z pługiem trzyskibowym,
•		Jakub i Mateusz Macura – ciągnik C330 z agregatem upra

wowym,
•		żniwiarze Julia Boguszewska i Florian Lis ubrani po chłopsku 

jechali na trakaczu z płodami rolnymi,
•		OSP Goleszów.

Kisielów
•		na czele pochodu szli członkowie rady sołeckiej wraz z sołty

sem,
•		na Ursusie C330C z platformą jechał Jan Klajmon zajmujący 

się wraz ze swoim synem, Pawłem, produkcją mleka,
•		na ciągniku Piotr Żertka hodujący wraz z żoną Dorotą trzo

dę chlewną,
•		na traktorze Michał Szulecki, hodowca owiec kalifornijskich,
•		przed wozem strażackim szli członkowie Młodzieżowej Dru

żyny Pożarniczej, dowodzeni przez druha Łukasza Herzyka,
•		strażacy OSP Kisielów w swoim wozie bojowym.

Leszna Górna
•		anna i Janusz Kożdoniowie wraz z rodziną jechali na trak

torze DeutzFahr z rozsiewaczem do nawozów, posiadający 
gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji mleka,

•		Danuta i Paweł Niedobowie wraz z rodziną jechali na ZETO-
RZE Proxima kosiarce dyskowej, posiadający gospodarstwo 
rolne, specjalizujące się w produkcji mleka,

•		Lucyna i Paweł Kłodowie wraz z rodziną jechali na traktorze 
Steyr z prasą do bel, prowadzą gospodarstwo rolne o specja
lizacji w produkcji mleka,

•		Marek Wałaski z żoną Lucyną, samochód Liaz do przewo
zu dłużycy – zakład tartacznictwa, posiadają gospodarstwo 
zajmujące się hodowlą zwierzyny jeleniowatej – hodowca da
nieli,

•		Straż pożarna STaR 266 a za kierownicą sołtys Marek Ka
pustka wraz z druhami.

Puńców
•		reprezentację Sołectwa Puńców otworzył Nikodem Guznar 

na miniquadzie, towarzyszyli mu rodzice.
•		skansen – powozownię andrzeja Lacela, kolekcjonera zabyt

kowych pojazdów konnych, narzędzi i sprzętu używanego 
dawniej w gospodarstwach rolnych i domowych prezentował 

wiedeńską bryczkę z XIX wieku, odrestaurowaną zgodnie 
z oryginałem już w Puńcowie. „Koni mechanicznych” uży
czyła firma remontowobudowlana Czesława Dadoka,

•		gospodarstwo rolne Janusza Glajcara prezentował syn To
masz na ciągniku John Deere 6630 z agregatem podorywko
wym Lemken, specjalizacja produkcja zbóż i kukurydzy,

•		gospodarstwo rolne Janusza Smelika, syn Paweł z małym 
Bartoszem prowadzili traktor ZETOR 7211 z kosiarką rota
cyjną, specjalizacja – uprawa zbóż.

•		firma „Florys” Ryszarda Florczykiewicza specjalizująca się 
w pielęgnacji i wycince drzew, projektowaniu, zakładaniu 
i pielęgnacji ogrodów,

•		nowoczesny ciągnik CLaSS avion z przyczepą Metaltech 
prowadzi Jerzy Glajcar – gospodarujący wraz z matką na 70 
hektarach ziemi, specjalizacja – uprawa zbóż i kukurydzy,

•		Firma Usługowa „Brzoza” Tomasza Brzozowskiego zapre
zentowała swój sprzęt i usługi z zakresu pielęgnacji i zakłada
nia ogrodów, koszenia trawników i ścinki drzew oraz usługi 
podnośnikiem koszowym,

•		nie zabrakło pszczelarzy z prezesem koła Józefem Waszutem 
na czele, pojazdu użyczył pasjonat pszczelarstwa Henryk Ni
zio,

•		OSP Puńców zaprezentowała samochód bojowy Star 224 
i lekki samochód ratowniczogaśniczy Ford Transit. Jednost
ka z 123letnią tradycja wymieniona jest w Krajowym Syste
mie RatowniczoGaśniczym. Ze strażakami jechali najmłod
si mieszkańcy Puńcowa.

Fotoreportaż z korowodu dożynkowego  
autorstwa Małgorzaty Szteler-Furmaniuk  

można zobaczyć na www.goleszow.pl

Dożynki 2016
Łobili z pola już skludzóne,
Teraz musi być wysuszóne.
Latoś ta pogoda gazdów ćwiczyła,
Przez całe żniwa kapryśno była.
Zanim ziorneczko stało sie chlebym,
Nejprzód było kłóskym, rosło pod niebym.
Deszcze go nie łoszczyndzały,
Wodóm z nieba podlywały.
Jednak nadziejóm serce biło
I z Bożóm pumócóm sie wymłóciło.
A z niego chlyb razowy i winiec dożynkowy.
Potym świynto plónów – dożynki,
Nie zmarnować z tego chleba ani okruszynki!

a oto życzenia:
Niechaj gospodrzóm sie darzi, niech w dómu i w zagrodzie szczyńści gospoda-
rzi. Niech miłość i zgoda sómsiedzko buduje, niech plónów żodyn nie marnuje. 
Aby państwo Rolników doraźnie wspómogało,
A sprzynt rolniczy szpagatami naprawiać sie dało.
Przidało by sie też wykosić wszelkich darmozjadów, nie łuczciwych, co jich 
kożde pole żniwym wabi. Co to lubióm tu zakosić, a tam coś zagrabić. Może 
pión rzóndowy pumoże w tej kwestii, bierónc ich na chlyb państwowy do przy-
szłej amnestii…

Przisłowie rolnicze mówi „Cynniejsze ziorko pumocy, niż snop dobrych życzyń”.

Helena Wróbel
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Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w korowodzie  
dożynkowym składa sołtys Cisownicy wraz z radą sołecką

Dożynki okiem sołtysa
O tym dniu przypominały już dużo wcześniej plakaty roz

wieszone na tablicach całej gminy, strona internetowa, wieść 
gminna i myślę, że nawet wróble ćwierkały, widząc, jak szybko 
z pól znika zboże. Święto dziękczynne – dzień dożynek. Można 
rzec, iż jest zwieńczeniem całorocznej pracy rolnika. W tym 
roku dożynki naszej gminy odbyły się jak zwykle w ostatnim 
tygodniu sierpnia na placu obok urzędu.

Jak i poprzednimi laty, trudu organizacji podjął się Urząd 
Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Program był bar
dzo urozmaicony i bogaty. Wielobarwny korowód rozpoczął 
się o godz. 14.00. Każde sołectwo reprezentowane było nie tyl
ko przez rolników czy strażaków, ale również przez inne formy 
działalności zawodowej np. ogrodników, pszczelarzy, piekarzy. 
Podziwialiśmy nowoczesne i potężne maszyny, ale również te 
starsze, wręcz zabytkowe. Wzdłuż całej trasy zebrały się tłu
my nie tylko mieszkańców gminy. Czasami strażacy rozpylili 
mgiełkę dla ochłody widzów, dzieci cieszyły się z rozdawanych 
cukierków, można było popróbować bułeczek z piekarni. Każ
dy uczestnik korowodu zaprezentował się przed trybuną ho
norową umiejscowioną przy budynku urzędu, gdzie też został 
oficjalnie przedstawiony. Potem cała akcja przeniosła się na 
scenę. Tam po oficjalnych przemowach i zaprezentowaniu go
spodarzy dożynek gazdów anastazji i Edwarda Tomiców z Ko
zakowic, można było obejrzeć obrzędy dożynkowe zakończone 
występami Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”. Następnie czas 
umilała Orkiestra Dęta „Goleszów Band”.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników 
konkursu ogrodniczego oraz wręczenie nagród i wyróżnień. 
Szczególnie uhonorowany został Jan Gajdacz z Dzięgielowa 
i jego córka za „Miasteczko Pszczele”, będące wizytówką naszej 
gminy. Cieszy fakt, że nasza gmina pięknieje.

a potem aż do bladego świtu sceną zawładnęła muzyka, 
przy której nogi same porywały do tańca. Był występ gwiazdy 
wieczoru Mariusza Kalagi – oraz zespołu „Cantare”.

Dostaliśmy jednak moment wytchnienia od wygibasów, 
dzięki możliwości obejrzenia ognistego spektaklu pt. Ognie 
Gandalfa przygotowanego przez akademię Fantastyki z Biel

skaBiałej. Widowiskowy pokaz wywarł niezapomniane wraże
nia na widzach.

W ciągu całego popołudnia zapewnione były także liczne 
atrakcje dla naszych milusińskich: m.in. skocznie, zjeżdżalnie 
i jazda na konikach. 

W niedzielę program również dostarczył wielu miłych wra
żeń. Był występ kabaretu „Moherowe berety”, a także Gabrieli 
Król oraz pokaz sztuk walki. Można było wysłuchać piosenek 
z repertuaru zespołu aBBa wykonanych przez zespół S.O.S 
oraz pójść w tany przy muzyce „Cantare”.

Imprezie towarzyszyła wystawa ogrodnicza w budynku 
gimnazjum oraz stoiska prezentujące efekty działalności róż
nych lokalnych organizacji.

W ciągu tych dwóch dni nasze żołądki nie zostały porzu
cone lub na pastwę losu czy przypadku. O to zatroszczyły się 
nasze OSP, KGW itp., które przygotowały bardzo obfite menu. 
Czegóż tam nie było, chyba tylko ptasiego mleczka... Można 
było pokosztować placków z wyrzoskami, kotleta w trzicieli
nie, pokryncónego ziymnioka, karczku z grilla, kołocza, tortów 
i wielu innych tradycyjnych potraw. 

Trzeba przyznać, że było to wielkie święto, któremu sprzy
jały nawet niebiosa, pozwalając bez przeszkód świecić naszemu 
dobrodziejowi – słońcu. 

Składam wielkie podziękowania wszystkim, którzy po
święcili swój czas i siły w zorganizowanie tej bogatej w atrak
cje imprezy. Nie można tu pominąć zaangażowania sołtysów 
poszczególnych 11 sołectw, których zadaniem było zaproszenie 
i zachęcenie rolników do udziału w korowodzie. Wywiązali się 
z niego znakomicie, za co popłynęły w ich stronę wyrazy uzna
nia. Czy było dobrze? Odpowiedzi udzielili swoją obecnością 
sami uczestnicy, tłumnie pojawiając się na placu przy urzędzie 
gminy. 

Naprawdę mamy za co być wdzięczni: żyjemy w dostatku, 
spokoju i pokoju. Starajmy się zwalczać naszą wadę czyli narze
kanie. Myślmy też pozytywnie o rolnikach i bądźmy dla nich 
pełni wyrozumiałości.

Do zobaczenia za rok!
Sołtys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień

P O d z i ę k O w a n i e
dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi kisielów, którzy uczestniczyli w korowodzie dożynkowym  

oraz tym, którzy pomogli w jego przygotowaniu.
Szczególne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie składam dorocie Żertka. 

Sołtys wsi kisielów karol Szostok

dożynki to czas wytchnienia po ciężkiej pracy i dziękowania za zebrane plony. 
Cieszę się, że mogliśmy je wspólnie przeżyć w radosnej atmosferze i przy przepięknej pogodzie. 

Państwa liczny udział w korowodzie, uroczystościach i zabawie świadczy o zaangażowaniu  
w podtrzymanie tradycji dożynkowych, za co serdecznie dziękuję.

dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji dożynek.

Krzysztof Glajcar Wójt Gminy Goleszów
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P o  D o ż y n k A c h . . .
Wszystko, co dobre, niestety, szybko się kończy. Tak też dwudniowa zabawa z okazji tegorocznego święta plonów szybko 
przeminęła. Z roku na rok forma dożynek ewoluuje. Zaostrzone przepisy o organizowaniu imprez masowych zmuszają 
organizatorów do coraz cięższej pracy logistycznej, tak aby nikomu nic złego się nie stało. Tak też było i w tym roku.
Gminny ośrodek kultury wraz z wójtem krzysztofem Glajcarem, jako główni organizatorzy, zafundowali nam bardzo 
atrakcyjny weekend, gdyż w dożynkach nie chodzi wyłącznie o podziękowanie za plony. To okazja do zabawy dla wszyst-
kich mieszkańców i gości, którzy do Goleszowa z tej okazji przyjechali. kolorowy korowód, liczne atrakcje i program 
artystyczny bogaty w coraz to ciekawszych i sławniejszych artystów, to coś, czego mogą nam pozazdrościć okolicz-
ne gminy.
Bardzo chciałbym podziękować:
•	 rolnikom z mojego sołectwa, którzy pomimo obowiązków związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw ze-

chcieli nam pokazać część swoich maszyn podczas barwnego korowodu,
•	 paniom z koła Gospodyń Wiejskich Godziszów,  jak i druhom z oSP Godziszów za ucztę, którą zgotowali nam na 

swoich stanowiskach i za uczestnictwo w korowodzie,
•	 Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Godziszowa za liczny udział w pochodzie,
•	 wszystkim Sołtysom za wspólne zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia.
•	 Gminnemu ośrodkowi kultury i Urzędowi Gminy Goleszów za sprawną współpracę.

Pozdrawiam!
Łukasz żebrowski, sołtys wsi Godziszów

Z roku na rok dożynki w Goleszowie mają coraz większą ilość uczestników, co wiąże się z zapewnieniem wymogów 
dotyczących organizacji imprez masowych.
Zgodnie z ustawą o imprezach masowych wyznaczono teren wolny od alkoholu. obawiałem się reakcji osób 
w związku z wyznaczeniem terenu, na którym nie wolno spożywać alkoholu. Był to obszar do tańca, tuż pod sceną. 
I tutaj miłe zaskoczenie – chętnie dostosowano się do obowiązujących zasad, a dodatkowo wielu uczestników wy-
raziło zadowolenie z przyjętego sposobu zabezpieczenia imprezy. To były najspokojniejsze dożynki od wielu lat, 
na których pracowałem i za to chciałbym gorąco podziękować wszystkim uczestnikom imprezy. Dziękuję również 
służbom porządkowym za wykonaną pracę.

Ryszard cienciała 
kierownik ds. bezpieczeństwa Protection Services

Tym razem dzięki uprzejmości 
dyrekcji Gimnazjum w Goleszo
wie, która udostępniła salę na wy
stawę, mogliśmy znów przy okazji 
dożynek podziwiać ogrodnicze cu
deńka. Sekcja EkologicznoOgrod
nicza Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Goleszowskiej stanęła na 
wysokości zadania i przygotowała 
piękną wystawę. 

Kwiaty… cięte, doniczkowe, 
krzewy, byliny, bonsai, pnącza, ko
szyki, ozdoby z wikliny, naturalne 
drewniane karmniki, wspania
łe kompozycje kwiatowe cieszyły 
każde oko. Ta forma popularyzacji 
obcowania z przyrodą ma coraz 
większe grono  zwolenników. Były 
porady fachowców, miłośników ro
ślin, galeria zdjęć „Warto spojrzeć 
w niebo”, literatura  i kącik infor
macyjny na temat naszych sprzy
mierzeńców w ogrodzie – zwierząt. 
Sztuką rzeźbienia w owocach i wa

Wystawa ogrodnicza
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rzywach pochwalił się jeden z zasłużonych członków towarzystwa   albin Klimczak. Licznie odwiedzający podziwiali efekty jego 
pracy

Ciekawostką były pamiątkowe fotografie ogrodów laureatów konkursu „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni” od 2001 r. Wy
stawa pozostanie nie tylko w naszej pamięci, ale i na zrobionych przy tej okazji fotografiach, a wpisy do księgi pamiątkowej będą 
miłym wspomnieniem dla członków sekcji.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób przygotowujących tegoroczną ekspozycję.
Tekst i foto MSF, fotoreportaż na www.goleszow.pl

Drodzy Państwo!
Siedziba „Panoramy Goleszowskiej” zmienia swój adres. Do tej pory 
mieściła się na drugim piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Od 
października przenosi się poniżej, do budynku referatu komunalnego na 
ulicy Zakładowej 12 (były wjazd do cementowni).
Przy okazji zapraszam chętnych do pracy przy redagowaniu „Kalendarza 
Goleszowskiego 2017” do kontaktu telefonicznego 698 916 769 lub ma-
ilowego panorama@goleszow.pl. 

Małgorzata Szteler-Furmaniuk
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MuzYczNe zaKOńczeNIe lata w GOleszOwIe

Melomanem nie jestem, ale dobrej muzyki lubię posłuchać, chyba jak każdy z nas. 
Cieszy mnie fakt, że w naszej gminie coraz częściej możemy doświadczyć spotkanie 
z coraz to znakomitszymi artystami. Podczas dożynek mogliśmy posłuchać oprócz 
naszych regionalnych artystów, także  takich gwiazd, jak Mariusza Kalaga z zespołem 
lub przypomnieć sobie największe utwory zespołu ABBA w wykonaniu zespołu S.O.S. 

Świetną imprezę taneczną zapewnił, wykonując największe covery najpopular-
niejszych piosenek ,młody i bardzo dobry zespół CANTARE. 

Na zakończenie tego sezonu wakacyjnego, w piątkowy wieczór, zagościli na placu 
obok urzędu gminy muzycy z okolic Cieszyna zespół Riffertone, którzy wstępnie za-
grzali zebraną publiczność przed występem gwiazdy wieczoru czyli zespołu ŁZY. Kto 
nie był, niech żałuje, prawie trzy godziny rockowej zabawy! Oby tak dalej!

Dziękuję organizatorom i czekam na więcej.
Mieszkaniec
Przyjazd popularnej grupy rockowej Łzy na „Zakończenie lata z GOK-iem” wią-

zał się nie tylko z zapewnieniem odpowiedniego nagłośnienia, świateł, ale również 
bezpieczeństwa wykonawców oraz uczestników. To największy do tej pory koncert w 
gminie pod względem popularności zaproszonej gwiazdy.

Pracowałem już z zespołem ŁZY wcześniej, dbając o bezpieczeństwo zespołu na 
koncertach w innych miejscowościach. Ten w Goleszowie należał do bardzo udanych. 
Profesjonalne przygotowanie logistyczne, zgodne z wymogami zespołu, nagłośnienie, 

oprawa świetlna, stworzyły widowisko na wysokim 
poziomie. Również uczestnicy stworzyli wspaniałą 
atmosferę, a przede wszystkim swoim zachowa-
niem nie doprowadzili do żadnej sytuacji, w której 
służby porządkowe musiałyby interweniować. 

Ryszard Cienciała 
Kierownik ds. bezpieczeństwa Protection Services
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Organizatorzy wraz z wyróżnionymi

Uczestnicy tegorocznej, szesnastej już, edycji konkursu 
„Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni” zostali zaproszeni na 
uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w pierwszym dniu do
żynek, podczas obchodów Dni Gminy Goleszów. Tym razem 
uczestniczyło w niej 13 właścicieli ogrodów z sołectw: Dzię
gielów – 4 uczestników, Godziszów – 2, Goleszów Dolny – 2, 
Goleszów Górny – 1, Goleszów Równia – 2, Puńców – 2.

Komisja konkursowa w 5osobowym składzie przeprowa
dziła dwa przeglądy ogrodów – 16 czerwca i 6 sierpnia. Każdy 
z członków komisji przyznawał punkty, zgodnie z regulami
nem, kierując się własnym odczuciem i uznaniem. Na sierp
niowym posiedzeniu komisji punkty zostały zsumowane, co 
zdecydowało o wyłonieniu zwycięzców z największą ich ilością.
I tak miejsca 7 13 według kolejności alfa
betycznej zajęli:
Janina Cisak z Goleszowa Równi,
Sebastian Gamrot i Renata Żmija z Go
dziszowa,
anna Hanzel z Dzięgielowa,
Renata Kohut z Goleszowa Równi,
Dagmara Madzia z Dzięgielowa,
Rudolf Małysz z Puńcowa,
anita Michalik z Goleszowa Górnego.
Osoby te otrzymały dyplomy z wyróżnie
niem i nagrody rzeczowe.
Miejsca od 6 do 1 zajęli:

  6 miejsce Lucyna Duława z Goleszo
wa Dolnego,

  5 miejsce Izabela Gaweł z Goleszo
wa Dolnego,

  4 miejsce Renata Sarna z Dzięgielowa,
  2 miejsce ex aeqo: Beata i Janusz Jawor

kowie z Godziszowa i Maria Glajcar 
z Dzięgielowa,

  1 miejsce Małgorzata Matloch  
z Puńcowa.
Wymienionych nagrodzono również 

dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dodatko
wo po jednym drzewku, które, posadzone 
w ogrodzie, ma stać się pamiątką uczest
nictwa w konkursie. Komisja jednomyślnie 
zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia 
specjalnego dla Jana Gajdacza za stwo
rzenie miejsca, jakim jest „Pszczele mia
steczko” na Mołczynie w Dzięgielowie oraz 
Małgorzaty Welet za piękne zazielenienia 
i ukwiecenia tego uroczyska. Otrzyma
li oni dyplom i nagrodę w postaci narzę
dzi ogrodniczych.

Pragnę dodać, że warto to miejsce od
wiedzić, by przekonać się, ile można do
brego uczynić, kiedy człowiek pochłonięty 
jest pasją i zamiłowaniem do przyrody – to 
wzór do naśladowania.

Estetyka ocenianych ogrodów była na 
bardzo wysokim, wyrównanym poziomie, 
o czym świadczyły minimalne różnice 

Konkurs „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”
punktowe. Podczas objazdów zauważono, że pięknych ogro
dów w sołectwach przybywa. To dobrze wróży dla następnych 
edycji konkursu.

Na zakończenie gorąco dziękuję wszystkim uczestnikom 
konkursu, członkom komisji i sołtysom, którzy przekonali te
gorocznych uczestników do wzięcia udziału w ogrodniczej ry
walizacji.

Szczególne podziękowania kieruję do władz gminy za sfi
nansowanie nagród oraz do prezesa Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Goleszowskiej Leszka Tyrny za opracowanie szaty gra
ficznej dyplomów i ich wykonanie.

Przewodniczący komisji Adam Krzywoń
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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Olsztyńskim cieszyniakom
Rzuceni nakazem losu
osiedli na mieliźnie
nieznanej polskiej ziemi,
nękani przeciwnościami bytu

Niczym pszeniczne ziarno,
mądrością dokonań
karmią serca i umysły
ludzi okupionej ziemi

Pozostaną legendą Warmii 
i Mazur
szlachetnym szczepem
cieszyńskiej osobowości
światła i soli,
na odległym od gniazda
obszarze Polski
     Teresa Waszut

2631 lipca 2016 r. grupa repre
zentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” 
koncertowała w województwie warmińsko
mazurskim na zaproszenie WarmińskoMa
zurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. 
Inspiratorką wyjazdu była Danuta Macura 
 członkini Rady Kobiet w powiecie bielskim 
i była przewodnicząca KGW w Cisownicy. 

Organizacją wyjazdu zajęła się Dorota 
Branny  kierownik kapeli. 

Grupa promowała gminę Goleszów i ro
dzimy folklor na Warmii i Mazurach, dając aż 
pięć koncertów: w Olsztynie, Działdowie, Gie
trzwałdzie i Kortowie. Wszystkie występy zo
stały entuzjastycznie przyjęte. Organizatorzy 
zadbali o promocję występów goleszowskiego 
zespołu, dzięki czemu publiczność na każdym 
z nich bardzo licznie się gromadziła. 

Zespołowi towarzyszyła Teresa 
Waszut, która wzięła czynny udział 
w dwóch koncertach, dopełniając 
program recytacją swoich pięknych 
i wzruszających wierszy, w ewange
lickim kościele pw. Chrystusa Zba
wiciela w Olsztynie oraz w kościele 
katolickim pw. św. Franciszka z asy
żu w Kortowie. 

Grupa została serdecznie przy
jęta przez gospodarzy: prof. zw. dr 
hab. andrzeja Farugę, prof. Janusza 
Guziura, Krystynę Kozłowską, Ma
rię Bentkowską, Janusza adamusa, 
Władysława Sachę, dzięki którym 
młodzież, oprócz promowania swo
jej małej ojczyzny, mogła także zwie
dzić Warmię i Mazury. Odwiedzone 
przez grupę miejsca tj. Olsztyn (za
mek, Stare Miasto), Kortowo, Dział
dowo (m.in. Interaktywne Muzeum 

Zpit „Goleszów” na Warmii i Mazurach

Podczas koncertów

Goleszowska grupa
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Państwa Krzyżackiego), Gie
trzwałd (Sanktuarium, Droga 
Krzyżowa), a także historyczne 
Pola Grunwaldzkie wraz z Mu
zeum Bitwy pod Grunwaldem. 
Mimo wielu koncertów i napię
tego programu znalazł się też 
czas na odpoczynek na pięknie 
zagospodarowanej plaży miej
skiej nad jeziorem Krzywym, 
a także nad jeziorem Kortow
skim.

W imieniu wszystkich 
uczestników wyjazdu i wła
snym pragnę złożyć serdeczne podziękowania Danucie Macurze i Teresie Waszut, które udostępniły swoje kontakty z Warmińsko
Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, dzięki którym mogli
śmy promować Gminę Goleszów na 
Warmii i Mazurach, a także poznać te 
piękne okolice i doświadczyć gościn
ności mieszkających tam ludzi.

Choreograf ZPiT „Goleszów” 
Barbara Gacek

Foto archiwum zespołu
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Materiał WarmińskoMazurskiego 
Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
możemy znaleźć na stronie Stowa
rzyszenia absolwentów Uniwersytetu 
WarmińskoMazurskiego w Olsztynie 
www.uwm.edu.pl/stowarzyszenie

Podczas koncertów
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S.P.: Ten sam Jonasz Kofta zalecał: „...pamiętajcie o ogrodach”. 
W turnieju na ogrody, niejeden z tobą przegrywa…

P.M.: I ja właśnie zastosowałem się do powiedzenia Jonasza Kofty. 
Mam swój rzeczywisty ogród, nad strumieniem. Spędzam tam dużo 
czasu. Uważam, że rośliny w ogrodzie mają tak rosnąć, jak życzy sobie 
tego ich gospodarz. Dlatego je pielęgnuję i przycinam. Bo ogród to 
jedna z moich pasji.

S.P.: Masz obszerną bibliotekę. Na pewno znajdują się tam anty
kwaryczne skarby?

P.M.: Nie można tego nazwać biblioteką. aczkolwiek jest w moich 
zbiorach trochę archiwalnych dokumentów. Zostały one wykorzysta
ne przy tworzeniu kronik, kościelnej i szkolnej, z okazji jubileuszy tych 
instytucji. 

S.P.: Czy praca z kroniką dała Ci satysfakcję? Poczułeś się kroni
karzem?

P.M.: Tak, praca nad kroniką pozwoliła mi się spełnić. a w do
datku w rozmowach ze starszymi ludźmi poszerzałem swoją wiedzę 
historyczną. Kroniki stały się przez to obszerniejsze.

S.P.: Na pewno masz duże wsparcie w rodzinnym kręgu.

P.M.: Na pewno tak, ale czy w dużym stopniu? To za mocno po
wiedziane. Moja żona ma swoje zainteresowania, jest rękodzielnikiem. 
Wsparcie mam ze strony starszej wnuczki. To właśnie ona pomaga mi 
w nadążaniu za nowościami. 

S.P.: Twoje wiersze zawierają wielki bagaż realizmu, ale zdarza Ci 
się prowokować czytelnika.

P.M.: Tak, lubię konkrety. One wynikają z wnikliwej obserwacji 
świata. Moim zdaniem to nie prowokacja. Po prostu piszę to, co czuję.

S.P.: Może wygodniej napisać biały, romantyczny wiersz?
P.M.: Pewnie tak. Nigdy tego nie próbowałem. Uważam, że lepiej 

jest pisać prawdę. 
S.P.: Czy umiałbyś sobie wyobrazić świat pozbawiony twórców, 

obrazów, bez muzyki, wierszy?
P.M.: Nie, raczej sobie takiej sytuacji nie potrafię wyobrazić. Uwa

żam, że jeśli ktoś kiedyś tworzył, to powinno to przetrwać. Jako świa
dectwo. 

Spotkanie autorskie Pawła Małysza odbyło się 5 września 2016 r. 
w goleszowskim Gminnym Ośrodku Kultury. Przerodziło się ono 
w wielkie śpiewanie, bo przecież „śpiewać każdy może”! Sam autor 
zaprezentował się poprzez swoją twórczość jako propagator regionu 
i sportu. Udanym, żywiołowym przerywnikiem muzycznym była 
obecność Julianny Markiel ze Starej Wsi koło BielskaBiałej. 

Stachu Przybysz
Foto Zenon Sobczyk, fotoreportaż na www.goleszow.pl

Rozmawiamy twórczo nie pod lipą, a pod gałązką starej jabło
ni. F r a s c a to z italska właśnie gałązka, fraszka, którą to definicję 
pragniemy z Pawłem urealnić. Przed nami niebagatelne wydarzenia. 
Dożynki. a trochę później koncerty, spotkanie autorskie w Gminnym 
Ośrodku Kultury. W rozmowie szukamy uzasadnienia twórczej ak
tywności. Dopowiadamy sobie puentę, że dla zrozumienia co autor 
miał na myśli, dlaczego właśnie w takim stylu tworzy, warto zajrzeć 
do jego ogródka.

Stachu Przybysz: Jak się zaczęło Twoje pisanie? Czy nie jest to 
szukanie oddechu? Przestrzeni? Wolności dla ducha? Na ile jest to od
reagowanie codzienności?

Paweł Małysz: Moja przygoda z pisaniem tak naprawdę zaczęła się 
w 2003 roku po wielkich sukcesach naszego skoczka z Wisły, adama 
Małysza. Wtedy właśnie napisałem wiersz o zdobyciu przez adama 
Kryształowej Kuli i dwóch złotych medali na Mistrzostwach Świata. 
To pierwszy mój wiersz, który zobaczył światło dzienne, bo został wy
słany na konkurs ogłoszony przez „Przegląd Sportowy”. Wcześniej też 
napisałem kilka wierszy, ale zaprezentowane one były tylko w gronie 
bliskich znajomych. Tak, pisanie jest odreagowaniem codzienności, 
ale w małym stopniu.

S.P.: Jonasz Kofta napisał, że „...
śpiewać każdy może”. Jakby widział 
w każdej twórczości pozytywne 
działanie, aktywność uzdrawiają
cą, przywracającą siły. Są jednak 
malkontenci polemizujący z jego 
ideą. O co w tej realizacji swej ra
dości chodzi?

P.M.: Też uważam, że śpiewać 
każdy może. Z głosem się rodzimy. 
Z pisaniem jest już trochę inaczej, 
bo najpierw trzeba się nauczyć 
pisać. Później musi przyjść coś 
takiego, żeby można było zacząć 
tworzyć. Czyli dać coś szczerze ze 
swego wnętrza. U mnie tworzenie 
przyszło dosyć późno, ale mówią, 
że „lepiej późno niż wcale”. 

S.P.: Należysz do Nadolzia. Na 
pewno to zrzeszenie twórców pomaga ujawnić talent, rozwijać się, od
nosić sukcesy.

P.M.: Tak, należę do Klubu Literackiego Macierzy Ziemi Cieszyń
skiej od 2007 roku. To dzięki Teresie Waszut, która była moją promo
torką. W Nadolziu poznałem ludzi mi przychylnych i, oczywiście, 
z większym doświadczeniem twórczym. Na comiesięcznych spotka
niach sporo się od nich nauczyłem. Większy krąg ludzi to zawsze roz
szerzone możliwości i wyzwania.

rymy i nie tylko – wywiad z pawłem Małyszem

Paweł Małysz podczas czytania

Uczestnicy spotkania
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To tytuł kolejnego projektu słownomuzycznego 
duetu Małgorzaty i JeanaClaude’a Hauptmannów, któ
ry można było usłyszeć 4 września 2016 r. w kościele 
ewangelickim w Goleszowie. Podczas koncertu, podob
nie jak we wcześniejszych opracowaniach (m.in. „Gdzie 
są kwiaty z tamtych lat” z roku 2014, „Przy szabasowych 
świecach z 2015 r.), wykonane zostały utwory napisane 
na głosy solowe z towarzyszeniem orkiestry kameralnej. 
Wysłuchać można było 19 piosenek, głównie z okre
su dwudziestolecia międzywojennego w  opracowaniu 
muzycznym JeanClaude’a Hauptmanna. Usłyszeliśmy 
między innymi takie przeboje jak: „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”, „Powróćmy jak za dawnych lat”, czy też 
„Już nie zapomnisz mnie”. Całość wzbogacona została 
tłem tekstowym oraz pokazem slajdów, które w sposób 
bardzo plastyczny oddawały klimat przedwojennej Pol
ski oraz panujące nastroje w okresie bezpośrednio po
przedzającym wrzesień 1939 r.

O tym, że było to niezwykłe wydarzenie kultural
ne świadczyła nie tylko reakcja publiczności, która do 
ostatniego miejsca wypełniła goleszowski kościół, a na 
koniec zgotowała artystom owacje na stojąco, ale także 
poziom wykonawczy zebranych muzyków i solistów. 
Na szczególną uwagę zasługują solistki aleksandra Ma
lina i Marta Cienciała, które w znacznym stopniu dźwi
gały ciężar koncertu i czyniły to z wdziękiem  pięknym 
głosem i z intonacyjną precyzją. Towarzysząca orkiestra 
kameralna świetnie wykonała aranżacje dyrygenta Je
anaClaude’a Haumptmanna, znakomicie oddając cha
rakter wykonywanych piosenek i prezentując tytułowy 
utwór koncertu „Pamiętam tamten sierpień”.

Podsumowując należy stwierdzić, że organizatorzy koncer
tu: Stowarzyszenie Muzyczne „artis” oraz Orkiestra Kameral
na pod kierownictwem JeanClaude’a Hauptmanna, zafundowali 
słuchaczom fantastyczną podróż w czasie, przy zachwycających 
dźwiękach muzyki i przyjemnych dla ucha brzmieniach. W imie
niu zgromadzonej publiczności słowa uznania i  podziękowania 
dla artystów złożył Wójt Gminy Goleszów – Krzysztof Glajcar. Na 
koniec pozostaje wyrazić nadzieję, że to nie ostatnie przedsięwzię
cie organizatorów koncertu i wkrótce zostaniemy zaskoczeni nową 
inicjatywą, która przyniesie przynajmniej tyle muzycznych doznań 
i wrażeń, co niedawny, wspomniany koncert.

Tekst mieszkaniec Goleszowa, foto Szymon Pindor
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

16 maja br. odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy 
w Języku angielskim pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultu
ry w Goleszowie. Do udziału zgłosiło się dziewięć szkół z naszego 
powiatu. Uczestnicy rozwiązywali test wyboru sprawdzający zna
jomość lektury w języku angielskim oraz elementów kultury bry
tyjskiej. 

W kategorii klas 4 najlepsze wyniki osiągnęli:
1. agata Jaroszek SPTE Cieszyn
2. Martyna Rozum SPTE Cieszyn
3. Dominika Suchorab SP nr 1 Cieszyn

w kategorii klas 5:
1. Nina Talik SP nr 1 Cieszyn
2. Bartłomiej Szczyrba SP Chybie
3. Oliwier Jaworski SP nr 1 Cieszyn

w kategorii klas 6:
1. Fabian Gałuszka SP Zebrzydowice
2. anna Brzezińska SP nr 1 Cieszyn
3. Natalia Sobolewska SP Goleszów

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i ich opiekunom za udział w konkursie. Serdecznie dziękujemy 
sponsorom, tj. Szkole Językowej „First Steps” z Cieszyna oraz Wy
dawnictwu Express Publishing za ufundowanie nagród rzeczo
wych oraz GOK za zorganizowanie konkursu. Mamy nadzieję, że 
poprzez konkurs czytelniczy angielski stanie się językiem coraz 
mniej obcym. Zapraszamy uczniów klas 46 do udziału w kolejnej 
edycji konkursu. See you next year!

Małgorzata Wania

„pamiętam tamten 
sierpień”

Konkurs czytelniczy

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS oraz wykonawcy składają 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli  
organizację koncertu:
-  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Śląskie. 

Pozytywna energia”,
-  Zofia i Bronisław Brodowie,
-  Diehl Metering Sp. z o.o. - Bertrand Bisch,
-  firma PhU ELTREX henryk kubeczka,
-  Bank Spółdzielczy w cieszynie - Prezes Zarządu Banku 

Alina Rakowska,
-  Rolniczy kombinat Spółdzielczy w Goleszowie - Prezes 

Jerzy Szarzec,
-  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie.
nasze podziękowania kierujemy również w stronę licznie 
przybyłej publiczności.

Orkiestra podczas koncertu

Dyrygent Jean-Claude Hauptmann
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absolwenci Gimnazjum w Goleszowie 2013-2016 Foto Bronisław Sobański

KLaSa 3 a – I rząd od lewej: Dawid Wicher, Kamila Popiel, Weronika Kafka, Justyna Tomica, Joanna Sojka, Justyna Dadok, 
Konrad Cieślar, Jakub Tylek, Jakub Szołdra, Szymon Łupieżwiec, II rząd od lewej: wych. mgr anna Sikora, Mateusz Tomica, 

Kamila Starzec, Sara Kozieł, Katarzyna Dorighi, III rząd od lewej: Paweł Drabarczyk, Szymon Orawiec,  
adrian Goleniewski, Mateusz Górniok, Mateusz Wojnar, Szymon Siąkała, Martyna Kubas.

KLaSa 3 B – I rząd od lewej (osoby siedzące i kucające): Jakub Jaksik, Mateusz Bracki, Wiktoria Kaleta, Michalina Lipa,  
Kaja Molin, Patryk Lipowczan, Norbert Roik, II rząd od lewej osoby stojące: wychowawca mgr Jolanta Dziembała, Mateusz 

Cieślar, Kacper Kłoda, Kornelia Jaworek, Damian Pinkas, Kamila Toczek, Mateusz Pajestka, Dorota Kukuczka, Kamil Kocierz,  
Michalina Zając, Mateusz Jaworski, Wojciech Kawulok, Krzysztof Dragon, Karolina Szarzec, aleksandra Stodolska,  

Jerzy Raszka, Kamil Glos, wychowawca mgr Bogusława Krzyżanowska.
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KLaSa 3 D – I rząd od lewej (osoby kucające i stojące): Bartłomiej Ostachowski, Mateusz Zieliński, Natalia Romańska,  
Monika Zielina, Elżbieta Stasik, agnieszka Cieślar, Jakub Sikora, Damian Malec. II rząd od lewej stoją: Karol Raszka,  

Szymon Blak, Jakub Fedrizzi, Wiktoria Błahut, Mateusz Biędzio, Patrycja Sobel, Piotr Ciemała, Natalia Kral, Weronika Gowin,  
Tymoteusz Budniak, Julia Grzesik, Klaudia Poloczek, Radosław Szymański, Patrycja Malec, Dominika Żbel, Klaudia Fabian, 

wychowawca mgr Margita MachnickaKaczmarczyk.

KLaSa 3 C – I rząd od lewej: Szymon Łomozik, Rafał Krzyżanek, Klaudia Tomica, Ewelina Kubok, Joanna Szlajss, Jagoda 
Biedroń, Remigiusz Mach, Grzegorz Hławiczka, II rząd od lewej: Ewa Janik, Mateusz Kukuczka, wychowawca mgr Gabriela 

Fuzoń, anna Wojnar, Kamil Gałuszka. Patryk Gałuszka, Kamil Hławiczka, Michał Puczek, Kacper Balcarek, aleksander 
Ostachowski, Grzegorz Kubok, anna Rygiel, Sebastian Ściskała, Natalia Pieszka, Bartosz Skałka, Marcin Michalik.
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Niezwykła wystawa ekslibrisów

28

W Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” miała miejsce wystawa w związ
ku z rocznicą obchodów 500lecia ekslibrisu polskiego. Inicjatorom, realizatorom ekspo
zycji zależało na zaprezentowaniu wkładu naszego regionu w rozwój polskiego ekslibrisu. 
Interesującą wystawę można było oglądać w dniach 723 czerwca 2016 r. Już sam folder 
„Ekslibris na Śląsku Cieszyńskim” zachęcał do bliższego poznania właścicieli, twórców, 
kolekcjonerów, pasjonatów księgoznaków.

Znaczące miejsce zajmowały najstarsze ekslibrisy cieszyńskie: ks. Jerzego Trzanow
skiego (1612), ks. Leopolda Szersznika (II połowa XVIII w.), ks. Jana Brzuski zapomnia
nego bibliofila i Jury Gajdzicy (1812) z Cisownicy.

Dzięki Leszkowi Samińskiemu zainteresowani tą dziedziną sztuki mogli zobaczyć 
m.in. ekslibrisy Śląska Cieszyńskiego z okresu międzywojennego i powojennego, takich 
artystów jak: Jan Wałach, Paweł Steller i Edward Biszorski. 

Z kolekcji Leszka Samińskiego pochodziły też ekslibrisy współczesnych twórców: 
Bronisława Kohuta, Henryka Jasińskiego, Franciszka Świdra, Zbigniewa Kubeczki, Józe
fa Golca, Jadwigi Smykowskiej, Karola Śliwki, aleksandry Bury (z Goleszowa), Eweliny 
Rivillo, Stefanii Bojdy, Zbigniewa Niemca, Bogusława Heczki, Wincentego Bąkosza, Jana 
Brody, Wiktora Kolonki, Karola Franka, Jarosława Gołaszewskiego, Krzysztofa Puzika. 
Z pasjonatami księgoznaku na terenie Zaolzia, z ich bogatym dorobkiem kulturalnym 
w tej dziedzinie sztuki pozwoliła mi się zapoznać kolekcja Władysława Owczarzego.

Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki fascynują kunsztem artystycznym. Znany jest w całej Europie. Na wystawie można też było zobaczyć 
księgoznaki autorstwa: Gustawa Fierli, Franciszka Świdra, Karola Piegzy, Tadeusza Bergera, Józefa Dronga oraz Jana Trojaka. Niemałe 
zasługi w popularyzacji kolekcjonowania i tworzenia ekslibrisów miał Józef Ondrusz.

Sporo było ekslibrisów bibliotek szlacheckich i mieszczańskich. Największą ilością stworzonych przez siebie ekslibrisów mogą po
szczycić się Józef Golec z Sopotu (1305 sztuk) i Zbigniew Kubeczka z Orłowej (ponad 1300 sztuk).

Eksponowane różnorodne ekslibrisy wyraźnie różniły się techniką wykonania.
Józef Golec, Honorowy Obywatel Cisownicy, Gminy Goleszów i Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna swoimi ekslibrisami wyróżnił 

mieszkańców gminy goleszowskiej. Nie brakło na wystawie nowatorskich ekslibrisów koronkowych. Zafascynowany postacią Jury Gaj
dzicy poprzez ekslibrisy pochodzenia chłopskiego chciał niewątpliwie wzbudzić szersze zainteresowanie wartością księgoznaków.

Wiedzę na temat ekslibrisów wzbogaca książka „Ekslibris na Śląsku Cieszyńskim” pod redakcją Leszka Samińskiego, autorami arty
kułów są: Józef Golec, Karol Franek, Władysław Owczarzy, Leszek Samiński.

Teresa Waszut

Do listy przeczytanych książek mam przyjemność dopisać kolejną: „Dziedzic
two” Jana Kiszy.

To szczególne curriculum vitae uczonego o uznanym w kraju i za granicą auto
rytecie naukowym. Książka wydana została w 2015 roku w Olsztynie i ukazała się 
między innymi dzięki życzliwości władz Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego. 
O tej autobiografii jeden z recenzentów napisał: ...z małej chaty często wychodzi wiel-
ki człowiek... Bo istotnie, publikacja ta niezaprzeczalnie jest promocją szlachetnego 
wzorca. Owa mała chata to dla autora książki Serdeczna Kraina, czyli Zamarski. 
Swoją małą ojczyznę autor poszerza o pejzaż Cisownicy. Po kądzieli skoligacony jest 
z rodem Drozdów, Gojniczków i Gajdziców. Profesor Jan Kisza, senior olsztyńskich 
cieszyniaków, w swoim dorobku ma wiele pionierskich prac badawczych z zakresu 
chemii i technologii mleczarskiej. Dorobek ten w znacznym stopniu został wyko
rzystany przez przemysł krajowy. Książka profesora odsłania autentyczny związek 
z Ziemią Cieszyńską, z jego przodkami. Kierując się zasadą Macierzowców pisze on 
wprost: ...szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych ojców. 

autor niejednokrotnie w swojej wspomnieniowej relacji przytacza mądre sen
tencje. Opiera się też na poetach, asnyku i Szymborskiej. Udostępnia jeden z wier
szy Teresy Waszut z Cisownicy. To osobliwy pomost łączący dwie odległe polskie 
krainy. 

Z szacunku dla tych, co byli i w darze tym, co będą, warto pójść w ślad profesora 
Kiszy. Warto i w swoim domu odnaleźć zapisek w starym kancjonale albo odkryć, 
jak autor „Dziedzictwa”, spis roboty w poszczególnych dniach swojego pradziadka. 
a do tej pracy dopisać i swoją, kolejną.

Stanisław Malinowski

co czytam?
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Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podsta
wowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy przebiegło 
w uroczystej i miłej atmosferze. Po przywita
niu i odśpiewaniu hymnu uczniowie przedsta
wili scenki rodzajowe dotyczące wakacyjnych 
wspomnień i wydarzeń. Następnie odbyło się 
uroczyste wprowadzenie w urzędowanie nowe
go dyrektora placówki Przemysława Misiarza. 
W honorowej asyście nowy dyrektor został posa
dzony na tronie, po czym przyjął insygnia władzy 
 koronę i berło. Wśród prezentów nie zabrakło 
mających pomóc w trudnych sytuacjach tabletek 
od bólu gardła i głowy.

W uroczystości uczestniczył Przewodniczący 
Rady Gminy Goleszów, który w imieniu swoim 
i wójta Krzysztofa Glajcara oraz sołtysa Karola 
Macury i rady sołeckiej pogratulował dyrektoro
wi Przemysławowi Misiarzowi objęcia stanowi
ska. Złożył także życzenia wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w nowym roku szkolnym wszystkim 
uczniom i pedagogom.

Redakcja

W poniedziałek, 22 sierpnia br., dzieci z Kisie
lowa odwiedziły czeskie ZOO w Ostrawie. Ponad 
trzydzieścioro dzieci wraz z opiekunami rankiem 
wyruszyło autobusem, by po godzinnej podróży do
trzeć na miejsce. a do zwiedzania było sporo. Ogród 
zoologiczny to nie tylko zwierzęta z całego świata, 
ścieżki botaniczne, ekspozycje, ale również wspa
niała rozrywka na licznych placach zabaw! Były po
siłki, słodycze oraz upominki. 

Po intensywnie wypełnionym dniu gromada za
dowolonych dzieciaków wróciła wieczorem do do
mów. 

Głównym organizatorem była radna Kisielowa  Be
ata Chruszcz, którą dzielnie wspierał sołtys Karol 
Szostok. 

Uczestnicy dziękują Gminie Goleszów oraz licznym 
sponsorom za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

rozpoczęli nowy rok

Dzieci z Kisielowa w Ostrawie

Uczestnicy wycieczki

Nowy rok szkolny w Cisownicy
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Obóz dla dzieci z Bieszczad 2016
Już na stałe wpisany jest w kalendarz wakacyjnych imprez 

parafii w Dzięgielowie obóz dla dzieci z ubogich i wielodziet
nych rodzin z Bieszczad. W tym roku termin 2330 lipca był za
rezerwowany dla nich już od dawna, bo zorganizowanie takiego 
obozu to kilkumiesięczny okres przygotowań. Zaczynaliśmy od 
spotkania parafialnej grupy osób bezpośrednio zaangażowanych 
w projekt oraz wolontariuszy prowadzących obóz, czyli głównie 
naszej młodzieży. 

Ustaliliśmy termin, wybraliśmy temat biblijnych zajęć dla 
dzieci i młodzieży, opracowaliśmy program poszczególnych dni, 
podzieliliśmy obowiązki, odpowiedzialności, zadania do wyko
nania i pomyśleliśmy nad atrakcjami podczas ich pobytu. Kolej
nym etapem był majowy wyjazd w Bieszczady, gdzie zebraliśmy 
zgłoszenia, wypełnione i podpisane przez rodziców. Ten wyjazd 
jest zawsze połączony z transportem mebli, odzieży, środków 
czystości, sprzętu aGD itp. oraz czasem, aby dzielić się świa
dectwem Bożego Słowa i modlitwy. Tak było oczywiście i w tym 
roku. 

Obóz jest kosztowny, zatem zwracamy się o pomoc do spon
sorów (to oni w 100% pokrywają koszty), osób indywidualnych, 
firm, parafii oraz głównych sponsorów, którymi są Diakonia Ko
ścioła i Centrum Misji i Ewangelizacji użyczającego nam nieod
płatnie pomieszczenia na noclegi i zajęcia. Ważnym etapem cza
su przygotowań jest modlitwa o błogosławieństwo Boże podczas 
obozu, o ochronę i Jego Ojcowskie działanie poruszające serce 
każdego z tych dzieci. 

Każdego roku podczas Tygodnia Ewangelizacji w Dzięgielo
wie grupa wolontariuszy z parafii dyżuruje w namiocie Diakonii 
Kościoła, aby zachęcać do składania ofiar i szukać osób, które 
zdecydują się w tym roku zakupić środki czystości, ręczniki, czy 
pościel dla poszczególnych rodzin.

W tym roku w sobotę 23 lipca, do Dzięgielowa przyjechało 
29 dzieci i młodzieży z Bieszczad, a do nich dołączyło czworo 
z naszych terenów oraz opiekunowie: ciocia Halinka, ksiądz 
i młodzież z Dzięgielowa, z parafii Bładnice i Tychy oraz 4 stu
dentów teologii ChaT. Ktoś pomyśli, po co 
tyle opiekunów?! Te dzieci z jednej strony są 
trudne wychowawczo, a z drugiej strony po
trzebują wiele miłości i zainteresowania. To 
wymaga ludzi, sił i wielkiego serca oraz Bożej 
pokory i cierpliwości.

Obóz ruszył. Działo się bardzo dużo. 
Trudno byłoby opisać każdy dzień. Dzie
ci były podzielone na dwie grupy, starszą 
i młodszą. Codziennie odbywały się zajęcia 
biblijne i śpiew. Grupę młodszą prowadziły 
ciocie, które zabrały dzieci w podróż na „Dzi
ki Zachód”, a młodzież słuchała zajęć prowa
dzonych przez studentów teologii i artura 
Frydę. Popołudnia spędzaliśmy różnie. Byli
śmy kolejką na szczycie Czantorii, aby zejść 
pieszo, jedni aż do Dzięgielowa, a drudzy do 
Ustronia, byliśmy w miasteczku „Twinpigs” 
w Żorach, w parku linowym w Wiśle oraz 
kolejką „zdobyliśmy” szczyt Skolitego. 

Jak co roku dzieci były na basenie w Sko

czowie i w kinie w Cieszynie. W tym roku pojechały też do Biel
skaBiałej, aby zwiedzić muzeum techniki i włókiennictwa oraz 
wjechać na szczyt Szyndzielni. 

Wszystkie te wycieczki to czas przygody, zabawy i niezapo
mnianych wrażeń, a zarazem budowania relacji, rozmów, in
westowania emocjonalnego i duchowego. Bóg nam w tym bło
gosławił obficie, dając słoneczną pogodę. Wieczory to był czas 
na zajęcia sportowe na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Dzięgielowie, zabawy przy budynku „Syloe” i nauka tańca gru
powego. Nasi parafianie dbali, aby codziennie było ciasto, owoce 
czy słodycze, a kuchnia CME gotowała pyszne posiłki. Piątko
wy wieczór był czasem wspólnego ogniska z członkami parafii 
i sponsorami. Czas na dziękczynną modlitwę. Tym razem wie
czór zakończył się pokazem tresury rasowych psów, co zaintere
sowało i małych, i dużych. 

Wszystko kiedyś się kończy. Obóz też miał swój finisz, w so
botę, 30 lipca, po śniadaniu. Jeszcze sprzątanie budynku, pako
wanie bagaży do walizek, a później wszyscy do autobusu. Musie
liśmy zmieścić 16 specjalnych wyprawek ze środkami czystości 
i odzieżą, ale udało się zamknąć luki bagażowe. Potem było to 
najtrudniejsze dla wszystkich  pożegnanie czyli morze łez, słów 
i zapewnień, że nie zapomnimy! Jeśli Bóg da, to za rok znów 
spotkamy się na obozie w Dzięgielowie. 

Dzieci wróciły do swoich domów, a wolontariusze do co
dziennych zajęć. Dziękujemy Bogu za każde z dzieci, za czas na 
obozie, za Jego ochronę, prowadzenie i błogosławieństwo. Szcze
gólnie Bogu dziękuję za wspaniałych młodych ludzi, opiekunów 
z grupy młodzieżowej i studentów teologii. Spisaliście się na me
dal, na złoty medal, jak z Rio! 

Dzięki za Wasze serca, miłość, wrażliwość, siły i czas. Może 
znów za rok? Co Wy na to? Dziękuję!

xML 
Foto Stanisław Rakowski

Fotoreportaż str. 17
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Pamiyntocie Bónanze, Kildera, Belfegora, Klossa abo Kobre? 
abo Świyntego? Jak żech był smarkym, chodziłech sie na nich dzi
wać do sómsiadki. Kiej to czytocie, to już Wóm isto ta telewizyja 
zmierzła. Jo mioł łosiym programów: trzi polski, a piyńć czeskich. 
Prowda je tako  Czechom sie do dzisio zdo, co nasi lepi prognozu
jóm słonko w duszy, te niże w górach i wyże nad morzym. Moja zaś 
se myśli, że czeski słóneczko lepi świyci. Moc razy my jechali aż po 
Ostrawice i to, co po czesku my usłyszeli na Łysej Górze, cały dziyń 
my sprowdzali. 

Mi się zdo, że ponikierzy dziepro uwierzóm, jak łuwidzóm 
i tymu dziwómy sie na telewizyje. ale jo już downo ji nie wierzim, 
bo widziołech, jak redaktorzi robili tóm swojóm robote. I gańba mie 
było, jak poniewiyrajóm człowiekiym. a to im wadził kłobuk rech
torki, a to im sie nie widziało, że je tako ze swojim rzóndzyniym 
za mocka niedzielno, za gryfno. a byli ci redaktorzi jacysi popyr
tani. Jyny hónym, hónym, bo przeca ni ma czasu, przeca muszymy 
to potym jeszcze zrychtować. Na szczyńści, nie było to u nas, jyny 
u sómsiadów na Zaolziu. Kansik na Morawach. Kiej pozwolili już 
rechtorce rzóndzić, zaczyło się dzioć…

- Klotka! „Lidlowa” piyrszy roz.
Drugi roz… Trzeci roz… aż po szósty. Rechtorka to je zawsze 

cosik ważnego. Jeszcze do dzisio pamiyntóm, jako żech pore razy 
deklamowoł: „... za trudy nauki i serco kształcyni zapłacić jyny 
może…”. No, Lidlowa nie była sklepikorkóm. Łóna była ciało peda
gogiczne, kierym coroz bardziyj poniewiyrali redaktorzi. 

No, bo zaczyła pieknie, a łóni nie dali po szaltrze, co by jóm nagrać. 
- Nazywóm sie Aneszka Lidlowa. Już patnost roków uczym tu na 

dziedzinie w szkole. Dziecka z moji klasy uratowały swojigo kolege, 

kiery o mało co, a byłby łutopcym. Za tyn łodważny czyn chłapcy zo-
stali wyróżniyni przez kuratora szkolnego. Cało klasa zbiyrała zieliny 
na miyndzyszkolny turniej lyczniczy. A ci, co grajóm w łorkiestrze, 
reprezyntowali szkołe na przeglóndzie młodych talyntów w Drażnia-
nach. Zaś szkolne kółko taneczników zaprezentowało sie senioróm na 
wystympach w strażnicy. W czasie przerwy wakacyjnej rozbudowujy-
my boisko. W tych działaniach pumogo nóm radny Antoni Milczoch.

Myślała se, boroczka, że roz powiy i fertig, ale im sie to nie wi
działo. Że to mo za długi, że niech je normalno. Potym zaś, co by sie 
śpiychała. I zaś: Klotka! i zaś: Jadymy! Łod nowa panióm rechtor
ke nagrywali.

 Nazywóm sie Lidleszka Aneszkowa. Już dziewiyńć roków uczym 
tu na dziedzinie w szkole…

- Stop! – zawrzeszczoł tyn redaktor. I dowo pouczyni rechtorce, 
co by sie postarała zrozumieć, że to bydzie w telewizyji. I co by dzier
żała sie istoty przekazu! Tak zaczli szósty roz. Rechtorka łodezwała 
sie do mikrofonu:

 Nazywóm sie Antoni Milczoch. I zbiyróm zieliny na boiskowym 
łutopcu. W tym roku zbudujymy kółko taneczne w Drażnianach. Tak 
łuratujymy tónóncego współpracownika straży, kierymu od poru ro-
ków patronuje Lidlowa. Aneszka.

- Ja, to je to. O to nóm szło! Pieknie żeście to rzekli, pani rechtorko. 
A teroz hónym, hónym, bo to jeszcze musi dzisio być na lokalnej  ra
dowoł sie po roz piyrszy z nagrywanio redaktor. Jo wóm tam już nie 
wiym, jako sie to skónczyło. Dyć to było prawie trzicet roków tymu. 
ale jak zaś poleci Bonanza, to mi dejcie znać, dobre?

Tłumaczenia skeczu „Nauczycielka”  
z czeskiego dokonał Stanisław Malinowski

Jak telewizor cyganił…kĄCik GwaROwY

Dzięki Radzie Sołeckiej Cisownicy, Stowarzyszeniu Miłośni
ków Cisownicy oraz Szkole Podstawowej w Cisownicy im. Jury 
Gajdzicy, 17 września br. podczas „Białej soboty” kolejny raz 
udzielano bezpłatnych porad lekarskich. Od rana, mimo kiepskiej 
pogody, do specjalistów ustawiały się kolejki. 

a byli nimi:
lek. med. Tomasz Dembnicki  specjalista ginekolog, położnik, 

cytolog, 
dr n. med. antoni Guja  specjalista chorób wewnętrznych,  

kardiolog,
lek. med. Barbara JamrozikMajewska  specjalista chorób  

wewnętrznych, kardiolog, badania EKG,
prof. dr hab. n. med. Monika Mikulska  specjalista  

pediatraneonatolog,
dr n. med. Halina MolakOlczak  porady w praktyce onkologicznej,
dr n.med. Eugenia WycisłoGuja – specjalista chorób  

wewnętrznych, analityk chorób krwi,
dr n. med. Eugeniusz Zielonka – specjalista reumatolog,
Katarzyna SuchanekPilch  dietetyk
pielęgniarki dyplomowane: anna Konecka, Izabela Machalica   

pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.
Wolontariuszkami były uczennice tamtejszej szkoły, a całości 

doglądali Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konec
ki, dyrektor szkoły Przemysław Misiarz i jego zastępczyni aleksan
dra Chmiel.

„Biała sobota” to już tradycja, dzięki której na poradę fachowców 
nie trzeba czekać miesiącami. Ten szczytny cel przedsięwzięcia ma 
jeszcze jeden wielki plus – integruje lokalne środowisko.

„Biała sobota” 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla lekarzy 
i specjalistów, dzięki którym możliwe jest zorganizowanie tejże akcji.

Ogromne podziękowania również dla sponsorów:
Przetwórni Mięsa „Raj” w Goleszowie, Kwiaciarni Danuty Drożdż 

z Goleszowa oraz dyrekcji szkoły.
Na zakończenie przy wspólnej kawie rozdano pamiątkowe dyplo

my i upominki z podziękowaniem za udział. Honorowy patronat nad 
imprezą objął Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.

MSF
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SPORT Nie zawiedli oczekiwań
1314 sierpnia w Żywcu odbył się Międzynarodowy Turniej Łucz

niczy „O Złotą Ciupagę Góralską” z udziałem czołowych zawodników 
z Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii. Zawody były sprawdzianem dla 
kadry narodowej Polski, a udział w nich wzięli także łucznicy z LUKS 
Orlik „Goleszów”  anna Stanieczek i Przemysław Konecki, który był 
najmłodszym zawodnikiem startującym w zawodach tej rangi.

Po zaciętych i wyrównanych 
pojedynkach zajęli oni 5 miejsca 
w swoich klasyfikacjach. 

Natomiast 34 września w By
tomiu Stolarzowicach odbyły się 
IV Mistrzostwa Polski w Łucz
nictwie polowym FIELD Wa, 
na których także goleszowski, 
łuczniczy klub reprezentowali anna i Przemysław. Po świetnych występach w Pucharze Pol
ski FIELD Wa, gdzie wszystkie trzy rundy wygrali w swoich kategoriach, nadzieje na sukces 
w Mistrzostwach Polski były duże. 

Nasi łucznicy nie zawiedli oczekiwań. W IV Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Polo
wym FIELD Wa 2016 w klasyfikacji kadet I miejsce zajął Przemysław Konecki, który po raz 
trzeci w tym roku poprawił należący do niego rekord Polski w konkurencji odległości nie
oznaczonych oraz w dwuboju. W klasyfikacji kobiet anna Stanieczek, borykająca się z usterką 
techniczną łuku, wywalczyła tytuł II wicemistrzyni Polski. Zawody w Bytomiu były ostatnimi 
w łucznictwie polowym FIELD. Nasi zawodnicy planują jeszcze starty w zawodach w strze
laniu na dystansie 50 metrów w Teresinie V runda Pucharu Polski oraz w Żywcu Puchar Be
skidów.

Redakcja
Foto archiwum klubu

Przemysław Konecki

Anna Stanieczek
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Mateusz Nieboras podczas treningu

3 września w Głuchołazach odbył się Puchar Polski 
MTB XCO 2016. Miło nam poinformować, że Mateusz Nie
boras z Dzięgielowa, zawodnik grupy kolarskiej Kreidler 
FaNSPORT MTB Racing Team wygrał w swojej kategorii 
ostatnią edycję zawodów w kolarstwie górskim w Głucho
łazach i tym samym zajął drugie miejsce w klasyfikacji ge
neralnej całego cyklu PP XC.

Coś pięknego! Ostatnia edycja Pucharu Polski XC należy 
do mnie! Tym samym zajmuję 2 miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej pucharu  komentuje Mateusz.

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!

Redakcja
Foto z archiwum rodzinnego

W niedzielę, 23 października br., w Godziszowie wystartuje X 
edycja imprezy na orientację DInO Ekspres.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie. 
Uczestnikom gwarantujemy mnóstwo zabawy podczas szukania 
wyznaczonych miejsc w terenie, przy pomocy mapy.

Zawody odbywać się będą na trasie długiej (17 punktów, ok. 8 
km) i krótkiej (7 punktów, ok. 3 km).

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna. By zostać 
sklasyfikowanym wystarczy zaliczyć 1 punkt. Po raz pierwszy 
w imprezie wezmą udział młodzieżowe drużyny pożarnicze.
Harmonogram imprezy:
11.00  otwarcie biura,
11.50  koniec rejestracji uczestników rywalizacji indywidual 
 nej i młodzieżowych drużyn pożarniczych, odprawa,
11.58  rozdanie map dla uczestników rywalizacji indywidual 
 nej i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
12.00  start uczestników rywalizacji indywidualnej i młodzie 
 żowych drużyn pożarniczych,
12.20  koniec rejestracji uczestników na trasie krótkiej, odpra 
 wa,
12.28  rozdanie map dla uczestników trasy krótkiej,
12.30  start uczestników trasy krótkiej,
15.00  zamknięcie mety, uhonorowanie pierwszych trzech  
 zawodników rywalizujących indywidualnie z podzia 
 łem na kobiety i mężczyzn.
15.15  uhonorowanie zwycięskiej młodzieżowej drużyny po 
 żarniczej,
15.30  zakończenie imprezy.

Udział w imprezie dla drużyn/rodzin i młodzieżowych 
drużyn pożarniczych (trasa krótka) jest bezpłatny.

Wpisowe dla uczestników rywalizacji indywidualnej to 
kwota 10 zł.

Baza zawodów będzie zlokalizowana w OSP Godziszów, 
ul. Tęczowa 29, 43440 Goleszów 

Pełne informacje na stronie 
www.nasportowo.dziegielow.org.pl 

oraz www.facebook.com
Organizator Fundacja „Pro Vitae” zaprasza do udziału!

Mateusz znów wygrywa!

DinO w Godziszowie
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Kolejny cross Bike za nami!
3 września w Dzięgielowie odbyła się kolejna edycja wyścigów na rowerach 

górskich CROSS BIKE DZIĘGIELÓW. We wszystkich kategoriach wiekowych 
wystartowało prawie 270 zawodników, którzy przyjechali do Dzięgielowa m.in. 
z Wrocławia, Katowic, Gliwic, Mikołowa, BielskaBiałej czy Rudy Śląskiej. W trak
cie trwania zawodów w strażnicy OSP można było zwiedzić wystawę pt. „Dzięgie
lów miejscem szczególnym” oraz zobaczyć rękodzieło wykonywane przez dzięgie
lowskie panie z KGW.

W rywalizacji dorosłych wystartowało łącznie 145 zawodników  15 kobiet 
oraz 130 mężczyzn. W zawodach przeznaczonych dla najmłodszych rywalizowało 
124 dzieci (34 dziewczynki, 90 chłopców). Poniżej prezentujemy najlepsze wyniki 
(do 5 miejsca) zajęte przez mieszkańców naszej gminy.

Rocznik 2013–2016
Chłopcy

2 miejsce aleksander Popławski – Dzięgielów
4 miejsce Tymon Fober – Dzięgielów

Dziewczęta
1 miejsce Noemi Greń – Dzięgielów

Rocznik 2011–2012
Chłopcy

1 miejsce Igor Prochot – Dzięgielów
2 miejsce Błażej Jankowski – Dzięgielów

Dziewczęta
1 miejsce Emilia Sikora  Puńców
2 miejsce Wiktoria Cieślar – Dzięgielów

Rocznik 2009–2010
Dziewczęta

2 miejsce antonina Rakus – Kisielów
3 miejsce Zuzanna Jeziorska – Dzięgielów
4 miejsce Maja Przeliorz – Dzięgielów
5 miejsce Emilia Byrtek – Leszna Górna

Rocznik 2007–2008
Chłopcy

6 miejsce Samuel Nieboras  Dziegielów

Rocznik 2005–2006
Dziewczęta

2 miejsce Zuzanna Madzia – Dzięgielów
5 miejsce Karolina Jędrysko – Dzięgielów

Rocznik 2004–2002
Chłopcy

2 miejsce Kamil Górniak – Goleszów
5 miejsce Bartosz Lipiński – Dzięgielów

k1 Mini 1986-2000
3 miejsce Maria Rakus – Kisielów
4 miejsce Daria Madzia – Dzięgielów

k2 Mini 1985
2 miejsce Dorota Fober – Dzięgielów

M3 Mega 1966-1975
4 miejsce Janusz Nieboras – Dzięgielów
5 miejsce Kornel Rakus – Kisielów

M3 Mini 1966-1975
2 miejsce Raphael Mielke  Bażanowice

M4 Mini 65
4 miejsce Leszek Szlauer – Goleszów

MG Mini 2000-2002
1 miejsce Dawid Mielke – Bażanowice



Zawody wsparli: Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe w Cie-
szynie oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” z Cieszyna.
Organizator zawodów Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa 
serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom, firmom, osobom 
prywatnym oraz jednostkom ochotniczych straży pożarnych, 
którzy bezinteresownie zaangażowali się w realizację tego przed-
sięwzięcia.

SMDz, foto Tomasz Lenkiewicz, Erwin Fober

Cross Bike Dzięgielów



W sobotę 3 września 2016 r. 
w Wędryni odbyła się kolejna Olim-
piada Gmin Partnerskich. W tym 
roku w zawodach uczestniczyła re-
kordowa liczba drużyn – dwanaście. 
Osiem drużyn reprezentowało Cze-
chy, dwie drużyny przyjechały ze Sło-
wacji, a gminę Goleszów reprezento-
wały Godziszów i Cisownica czyli 
sołectwa, które zajęły dwa pierwsze 
miejsca w czerwcowym gminnym 
pikniku sportowym. Reprezentanci 
Godziszowa bronili tytułu mistrzow-
skiego wywalczonego przed rokiem. 
Głównym założeniem była dobra za-
bawa, a wynik stanowił drugorzędną 
sprawę. 

Tegoroczna olimpiada była za-
aranżowana w stylu westernowym. 
Uroczystego otwarcia olimpiady 

dokonał Starosta Wędryni Buhuslav Raszka, witając zebrane na placu drużyny 
i przedstawicieli władz samorządowych, w tym Krzysztofa Glajcara – Wójta Gmi-
ny Goleszów. Po uroczystym zapaleniu ognia olimpijskiego drużyny przystąpiły 
do rywalizacji. Konkurencje były przeróżne: trzeba było strzelać z łuku, strzelby, 
wyławiać złoto, pokonać Wielki Kanion. Zwycięstwo w pierwszej konkurencji 
„Transporcie dyliżansem teksaskim” tak napędziło reprezentantów Godziszowa, 
że prowadzenia nie oddali już do samego końca. Olimpiadę kończyła najbardziej 
widowiskowa konkurencja, czyli przeciąganie liny. Bezkonkurencyjni okazali się 
gospodarze, a w derbowym pojedynku o trzecie miejsce Cisownica pokonała Go-
dziszów. 

W końcowej klasyfikacji Godziszów wyprzedził gospodarzy z Wędryni i sło-
wackie Leszczyny. Po odebraniu pamiątkowych dyplomów oraz nagród z rąk 
miejscowego starosty i Zastępczyni Wójta Gminy Goleszów Grażyny Porębskiej-
-Jochacy, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i w dobrych humorach wróciliśmy do 
domów. 

Dziękujemy gospodarzom olimpiady za wspaniałe przyjęcie, a także drużynie 
Cisownicy na czele z sołtysem Karolem Macurą za dobrą wspólną zabawę i repre-
zentowanie naszej gminy. 

Sławomir Gaszek - uczestnik drużyny z Godziszowa 
Foto Tomasz Lenkiewicz

fotoreportaż na 
www.goleszow.pl

Olimpiada Gmin Partnerskich w Wędryni 

Wspólne zdjęcie polskich drużyn z wójtem Krzysztofem Glajcarem


