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Od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r. przeprowadzone 
były prace związane z rzeczową realizacją przedsięwzięcia „Za-
gospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w 
Goleszowie Równi”, którego celem była poprawa jakości przestrzeni pu-
blicznej wraz z jej udostępnieniem mieszkańcom oraz podniesienie jako-
ści życia społeczności lokalnej. 

Na istniejącym  tłuczniowym boisku do piłki siatkowej położona zo-
stała nowa nawierzchnia poliuretanowa, a teren trawiasty przylegający do 

budynku zyskał nową aranżację. Wykonane zostały piesze 
ścieżki komunikacyjne, altana oraz dodatkowe miejsca po-
stojowe. Istniejąca zieleń uzupełniona została o nowe nasa-
dzenia, a przy ścieżkach ustawiono ławki parkowe.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków 
Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2014r. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł 285,7 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 130,5 tys. zł. 

Tekst i foto Zbigniew Kohut

Inwestycja Równia
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Zdaniem Wójta

Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar
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Drodzy mieszkańcy!

Niewątpliwie wiosna tego roku nas nie rozpieszcza. Jak 
zwykle jest to okres wytężonej pracy w ogrodach i obejściach 
naszych domów. Niestety, pogoda płata figle i póki co, tej praw-
dziwej ciepłej i słonecznej wiosny mieliśmy jak na lekarstwo. 
Ostatnio usłyszałem, że maj w tym roku mamy najzimniejszy 
od 10 lat! Mimo tego prace wiosenne, koszenie trawy i  inne 
porządki idą pełną parą. 

Przejeżdżając przez naszą gminę, z wielką radością zauwa-
żam z roku na rok coraz większe zaangażowanie mieszkańców 
w prace wiosenne wykonywane wokół swoich posesji i na te-
renach przyległych, stanowiących własność gminy, powiatu 
i skarbu państwa. 

Ci mieszkańcy czynią to, jak sądzę, z  poczucia estety-
ki i  dbałości o  swoje obejście. Inni powiedzą, że przecież to 
służby są za to odpowiedzialne, a my płacimy podatki. Trudno 
tę tezę obalić, ponieważ, istotnie, służby są, mieszkańcy płacą 
podatki, ale… myślę, że nie o  to tu chodzi, spróbujmy na tę 
kwestię spojrzeć z innej strony. 

Nasza gmina to prawie 66 km2 powierzchni. Odpowiednie 
służby gminne to 5 osób wykonujących nie tylko prace, o któ-
rych teraz mówimy. Jako wójt staram się wyposażyć tych pra-
cowników w sprzęt, który sprawi, że ich praca będzie lepsza, 
sprawniejsza i wydajniejsza. Mimo to, nie są w stanie utrzymać 
takiego porządku na terenie gminy, jaki byśmy chcieli. 

Dochodzimy tutaj do sedna sprawy. Gmina Goleszów to 
nasz dom. Dbajmy o niego wszyscy razem. Jeżeli każdy z nas 
posprząta wokół swojego domu, nie ograniczając się tylko do 
granic swoich parceli i będzie 
ten porządek utrzymywał, to 
dla służb gminnych więcej 
czasu pozostanie na tereny 
publiczne, które, jak i  nasze 
obejścia, stanowią wizytówkę 
gminy.

Dlatego dziękuję wszyst-
kim, którzy już angażują się 
w  wykaszanie traw na tere-
nach przylegających do ich 
posesji. Tych zaś, którzy jesz-
cze tego nie uczynili, zachę-
cam do podjęcia takiej decyzji 
i dołączenia do – sporego już 
– grona osób, którym estetyka 
i porządek leżą na sercu. 

Tak głosowano w  naszej gminie w  pierwszej turze 
wyborów na prezydenta. Obok wyniki z poszczegól-
nych obwodów, frekwencja wyniosła 49,8%. Wyniki 
po drugiej turze umieścimy w czerwcowym wydaniu 
„Panoramy Goleszowskiej”.
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Najnowsze uchwały, informacje i szczegóły znajdziecie Państwo na www.goleszow.bip.net.pl  
w zakładce Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018)

Na sesji
Na sesji Rady Gminy Goleszów odbywającej się 29 kwietnia br. podjęto m.in. uchwały dotyczące:

-  utworzenia z dniem 1 września 2015 roku Punktu Przedszkolnego „Wesołe Pszczółki” przy Szkole Podstawowej w Dzięgielo-
wie z siedzibą w Puńcowie,

-  zasad przyznawania i wysokości diet radnych. Radnym przysługują diety miesięczne w kwocie 450 zł, przewodniczącemu – 
1250 zł, wiceprzewodniczącemu – 600 zł. Za pełnienie funkcji przewodniczących komisji stałych lub doraźnych rady gminy 
dieta miesięczna 600 zł. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji, której jest członkiem, kwota 
diety ulega obniżeniu o 50 zł za każdą nieobecność,

-  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,

-  sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.

-  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, opinią I Składu Orze-
kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2015 roku i informacją o stanie mienia gminy, 
udzielono Wójtowi Gminy Goleszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Zmiany w ruchu drogowym weszły w życie 18 maja 2015 r. i obejmują, co następuje:
-  zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny 

w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany, okre-
ślono na poziomie 3 lat. Przewidziano również dotkliwe konsekwencje finansowe. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie 
obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy 
dopuszczającej się tego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w takim 
stanie. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał na-
wiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych,

-  w przypadku prowadzenia pojazdu, a nieposiadania uprawnień do jego kierowania, obok grzywny możemy otrzymać także 
orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd. Natomiast osoby, którym wcześniej cofnięto już 
takie uprawnienia, zostaną ukarane karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie 
od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,

-  w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) skutkiem będzie 
zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej, za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnie-
nie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 mie-
sięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami, a jego przywrócenie zostanie obwarowane 
koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania 
pojazdami,

-  w ustawie wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. 
Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy 
uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty 
z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio za-
trzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów,

-  utracić prawo jazdy będziemy mogli również w przypadku przewożenia większej ilości osób niż pozwala na to wpis w dowo-
dzie rejestracyjnym lub wynika to z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. 

W nowych przepisach założono nowe, wyższe taryfikatory mandatów. Zachęcam do zapoznania się z obowiązującym prawem, ale 
przede wszystkim - uważajmy!

MFS
Źródło Policja

Będzie łatwiej stracić prawo jazdy 
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Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie w Goleszowie, przekazuje infor-
macje na temat realizowania procedury Niebieskiej Karty.  

Niebieska Karta to procedura, ogół czynności podejmowa-
nych i  prowadzonych przez zespół osób będących przedstawi-
cielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (GOPS), 
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty. Osobą wszczyna-
jącą procedurę Niebieskiej Karty może być:

– policjant,
– pracownik socjalny,
– lekarz,
– pielęgniarka,
– ratownik medyczny,
– nauczyciel,
– pedagog szkolny,
– psycholog,

gdy w  toku swych czynności zawodowych, służbowych uzna, 
iż stosowana jest przemoc w  rodzinie. Wszczęcie to następuje 
przez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty – A przez osobę 
zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotknię-
tej przemocą w rodzinie.

Indywidualny plan pomocy rodzinie
Osobę dotkniętą przemocą w  rodzinie zaprasza się na po-

siedzenie grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny 
i  wypełnia formularz Niebieskiej Karty – C. Grupa robocza 
opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający 
propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje prze-
moc, również wzywana jest na spotkanie grupy roboczej. Z  jej 
udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D. Jeśli 
okaże się, iż np. przemoc stosowana jest z powodu nadużywa-
nia alkoholu, wówczas osobę taką kieruje się do gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niebieska Karta - koniec procedury
Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje, gdy 

ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidual-
ny plan pomocy albo grupa robocza rozstrzygnie o braku zasad-
ności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powia-
damia się podmioty, które w niej uczestniczyły.

Procedura Niebieskiej Karty przeprowadzana jest niezależ-
nie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępo-
wania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

Instytucje:
a)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-440 Goleszów 

ul. Cieszyńska 29, tel.  33 479 05 54:
–  praca pracowników socjalnych: realizacja procedury Nie-

bieskiej Karty;
–  współpraca z placówkami i instytucjami, m.in.: sądy, Poli-

cja, prokuratura, kuratorzy, szkoły, ośrodki zdrowia, psy-
cholodzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;

Niebieska karta
–  koordynacja i organizacja prac zespołu interdyscyplinar-

nego i grup roboczych;
–  redagowanie pism związanych z  procedurą Niebieskiej 

Karty;
–  utrzymywanie kontaktu z  rodzinami dotkniętymi prze-

mocą;
–  udzielanie pomocy wsparcia i pomocy finansowej w razie 

potrzeby;
–  motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
–  podejmowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych;  
–  szkolenia i pogadanki dla uczniów;
–  organizacja szkoleń pracowników socjalnych i zespołu in-

terdyscyplinarnego.

b)  Komisariat Policji, 43-450 Ustroń ul. 3 Maja 21, 
 tel 33 856 38 10:

–  przeprowadzanie interwencji na wezwanie;
–  praca dzielnicowych (dalsza realizacja procedury Niebie-

skiej Karty);
–  praca sekcji kryminalnej (prowadzenie postępowań 

z urzę du, prowadzenie postępowań z powództwa cywil-
nego);

–  przedstawiciele sekcji dzielnicowych biorą udział w  po-
siedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i  w  pracach 
grup roboczych.

c)  Sąd Rejonowy, 43-400 Cieszyn ul. Garncarska 8, 
 tel. 33 479 46 15, www.cieszyn.sr.gov.pl:

–  Kuratorzy Wydziałów ds. Karnych: udział w  posiedze-
niach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje 
indywidualnych przypadków;

–  Kuratorzy Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich: udział 
w  posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca i konsul-
tacje przy rozwiązywaniu indywidualnych przypadków, 
podejmowanie działań z pracownikami socjalnymi i po-
licjantami.

d)  Pedagodzy szkolni:
–  współpraca w indywidualnych przypadkach;
–  konsultacje;
–  udział w szkoleniach.

e)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-400 Cieszyn, 
 ul. Bobrecka 29, tel. 851 04 44 w. 120, 161, 163):

–  konsultacje w  sprawach realizacji zadań wynikających 
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

f)  Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktyw-
nych i Współuzależnienia, 43-400 Cieszyn ul. Mennicza 20, 
tel. 858 13 86:
–  świadczenie usług terapeutyczno-edukacyjnych dla osób 

uzależnionych oraz członków ich rodzin.

g)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, 43-440 Goleszów ul. Cieszyńska 29, tel. 33 479 05 54:
–  podejmowanie działań motywujących do leczenia wobec 

osób nadużywających alkoholu;
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–  rozmowy ze sprawcami przemocy domowej;
–  współpraca z pracownikami socjalnymi;
–  kierowanie spraw do dalszego postępowania sądowego;
–  dyżury każdy wtorek godz. 14.00 – 16.00.

Organizacje pozarządowe:

a)  Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BYĆ RAZEM” 
 43-400 Cieszyn ul. Ks. Janusza 3

tel. 33 479 54 55 www.bycrazem.com
prowadzi kilka placówek:
–  Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych prze-

mocą w rodzinie: pomoc interwencyjna, schronienie dla 
kobiet i  dzieci ofiar przemocy, pomoc psychologiczna 
i socjalna, obsługa telefonu zaufania, współpraca z insty-
tucjami pomagającymi, udział w pracach zespołu konsul-
tacyjnego;

–  Centrum Profilaktyki Edukacji i  Terapii „Kontakt”: in-
dywidualna pomoc psychologiczna, obsługa prawna, 
prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie grup socjotera-
peutycznych, prowadzenie warsztatów terapeutycznych, 
realizacja programów pomocowych;

–  Centrum Edukacji Socjalnej - pomoc interwencyjna;

–  Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”: udzielanie schronie-
nia, dłuższy pobyt, pomoc psychologiczna i socjalna (do-
tyczy pomocy matkom z dziećmi do 3 lat).

b)  Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
 Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestęp-

stwem (OPOPP)
 Filia OPOPP w Dzięgielowie, ul. Misyjna 8, 
 43-445 Dzięgielów

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon ogólny ośrodka: 518 135 318
Telefon w godzinach pracy specjalistów: 572 193 378

Pomoc pokrzywdzonym planowana jest najwcześniej od 
momentu popełnienia przestępstwa, kiedy to najbardziej osoba 
pokrzywdzona potrzebuje wsparcia informacyjnego, emocjo-
nalnego i prawnego. Wsparcie udzielane jest poprzez spotkania 
bezpośrednie z profesjonalistami – osobą pierwszego kontaktu, 
psychologiem, prawnikiem, przez telefon, pocztę e-mail.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Goleszowie 

Ruta Gajdzica

13 czerwca w Puńcowie odbędzie się kolejny PIKNIK SPORTOWY. W rywalizacji sportowej wezmą udział sołectwa gminy 
Goleszów oraz przedstawiciele Wędryni i Bystrzycy.

Każde sołectwo wystawi swoją drużynę i to ona rywalizować będzie w zmaganiach sportowych na boiskach LKS TEMPO 
Puńców. Osoby chętne do wzięcia udziału z ramienia swojego sołectwa, proszone są o kontakt ze swoim sołtysem.

Poniżej przedstawiamy ramowy program 
– godz. 12.00–12.30 Uroczyste otwarcie  m.in. wystąpienia zaproszonych gości

Konkurencje sportowo-rekreacyjne  
–  godz. 12.30–14.30  Tor przeszkód dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) 
–  godz. 12.30–14.30  Bieg z oponą traktorową (mężczyźni) 
–  godz. 12.30–14.30  Rzut dętką (kobiety)  
–  godz. 12.30–14.30  Rzut gumowcem (kobiety)
–  godz. 14.30–16.30  Tor przeszkód dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) 
–  godz. 14.30–16.30  Bieg z kegami (mężczyźni)  
–  godz. 14.30–16.30  Siatkówka plażowa (open)
–  godz. 14.30–16.30  Tenis ziemny (open) 
–  godz. 16.30–17.00  Ceremonia wręczenia nagród 

Dodatkowo na uczestników Pikniku czekają atrakcje: 
–  pokaz zumby (godz. 13:00), 
–  kucyki dla dzieci, 
–  dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, tresura psa służby celnej

Po zakończonych konkurencjach, w godz. 17.00–19.00 odbędzie się mecz piłki nożnej  
LKS TEMPO Puńców – LKS Goleszów.
Po meczu LKS TEMPO zaprasza na festyn.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU, WSTĘP BEZPŁATNY
Organizatorem Pikniku jest Gmina Goleszów przy współpracy LKS TEMPO Puńców.

 

Od godz. 12.00 serdecznie 

zapraszamy na konkursy,  

gry i zabawy związane  

z segregacją śmieci,  

dla dorosłych i dla dzieci.

Piknik sportowy
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Od 13 grudnia 2014 roku dla podmiotów sektora spożywcze-
go obowiązkowe jest przestrzeganie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na te-
mat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 
dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Par-
lamentu Europejskiego i  Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i  2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 
(Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str.18). 

Zgodnie z  art.44 ust. 1 w/w  rozporządzenia nr 1169/2011 
w  przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży 
konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych 
w pomieszczeniu sprzedaży obowiązkowe jest przekazywanie in-
formacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje 
nietolerancji i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli 
ich forma uległa zmianie. 

Od dnia 9 stycznia 2015 r. obowiązuje także Rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 23 grudnia 2014 r. 
w  sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spo-
żywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29), który między innymi wska-
zuje, jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi 
finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opa-
kowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życze-
nie, lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży. 

W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprze-
daży konsumentowi finalnemu bez opakowań, poza informacją 
dotyczącą substancji powodujących alergie lub reakcje nietole-
rancji podaje się również: 

•  nazwę środka spożywczego; 
•  nazwę albo imię i nazwisko producenta; 
•  wykaz składników, z uwzględnieniem informacji o alerge-

nach; 
•  klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości han-

dlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej po-
szczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup 
albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej 
albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów; 

•  w przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazu-
rowanych informację dotyczącą ilościowej zawartości gla-
zury lub ryby albo owoców morza w tych produktach; 

•  w przypadku pieczywa – masę jednostkową; informacje „ 
pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczy-
wo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy miał 
miejsce taki proces technologiczny. 

Informacje, o  których mowa powyżej podaje się w  miejscu 
sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego 
lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsu-
mentowi finalnemu. 

Przedsiębiorcy!
Informacja dla wszystkich oferujących konsumentowi finalnemu środki spożywcze sprzedawane „luzem” 

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY  
POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 
(wg załącznika nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-

go i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.) 
1.  Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, 

orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty 
pochodne, z wyjątkiem: 
a)  syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających 

dekstrozę; 
b)  maltodekstryn na bazie pszenicy; 
c)  syropów glukozowych na bazie jęczmienia; 
d)  zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholo-

wych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. 
2.  Skorupiaki i produkty pochodne. 
3.  Jaja i produkty pochodne; 
4.  Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem: 

a)  żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawie-
rających witaminy lub karotenoidy; 

b)  żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klaru-
jące do piwa i wina; 

5.  Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne. 
6.  Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem: 

a)  całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego; 
b)  mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego 

D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, 
naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia 
sojowego; 

c)  fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślin-
nych pochodzenia sojowego; 

d)  estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów 
roślinnych pochodzenia sojowego. 

7.  Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem: 
a)  serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alko-

holowych, w  tym alkoholu etylowego pochodzenia rolni-
czego; 

b) laktitolu. 
8.  Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy lasko-

we (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy 
nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Ber-
tholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), 
orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia 
ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów 
wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, 
w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. 

9.  Seler i produkty pochodne. 
10.  Gorczyca i produkty pochodne.
11.  Nasiona sezamu i produkty pochodne. 
12.  Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg 

lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla 
produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub 
w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami 
wytwórców. 

13.  Łubin i produkty pochodne.
14.  Mięczaki i produkty pochodne.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie
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Ekipa z Gminy Goleszów

9 maja 2015 r. reprezentanci na-
szych gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych uczestniczyli w  Międzyna-
rodowych Siłowych Zawodach Strażac-
kich w  Bystrzycy (Republika Czeska). 
W  zawodach brali udział druhowie 
prawie wszystkich OSP (brak druhów 
z  OSP Bażanowice). Zawody były czę-
ścią projektu „Bezpieczna Granica”, 
w  wyniku którego w  Lesznej Górnej 
powstaje, na bazie budynku świetlicy 
gminnej, Transgraniczne Centrum 
Szkolenia Strażaków. Po zakończeniu 
przebudowy budynku powstanie tam 
obiekt z  salą szkoleniową i  zapleczem. 
Po czeskiej stronie Gmina Bystrzyca za-
kupi dla swojej straży nowy samochód 
bojowy. Zawody formułą przypominały 
zawody strongmenów – wszystkie ele-
menty toru przeszkód były konkuren-
cjami siłowymi. Strażacy na czas wyko-
nywali następujące zadania:
-  rozciąganie 4 szt. węża W-75 na od-

ległość 40 m,
-  przewracanie opony ciągnikowej na 

dystansie 10 m i toczenie z powro-
tem na miejsce startu,

-  przesunięcie opony (40 kg) na odległość 1m przy pomocy młota,
-  powtarzane wejścia (30 powtórzeń) na stopień z obciążeniem 40 
 kg,
-  przesunięcie manekina o ciężarze 80 kg na określoną odległość.

Biorąc pod uwagę, że czescy koledzy mają takich zawodów 
kilkanaście w  roku i  są do nich świetnie przygotowani, to piąte 
miejsce naszego pierwszego zawodnika (Wojciech Herzyk – OSP 
Goleszów) było świetnym wynikiem! Głównym celem imprezy 
była dobra zabawa i integracja czeskich i polskich strażaków. 

Na sobotni piknik w Bystrzycy przybyli Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar oraz Przewodniczący Rady Gminy w Goleszo-
wie Druh Bogusław Konecki. Po zawodach i  wręczeniu nagród 
strażacy wspólnie uczestniczyli w dalszej zabawie.

Maj to miesiąc, w  którym strażacy obchodzą swoje święto. 
Chciałbym podziękować im za trud i poświęcenie, jakie wkłada-
ją w ratowanie dobytku mieszkańców Gminy Goleszów. Za pracę 
społeczną dziś tak mało popularną, za działania profilaktyczne 
wśród dzieci i młodzieży. 

Za to wszystko serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego, co naj-
lepsze, w życiu prywatnym i zawodowym.

Komendant Gminny ZOSP RP w Goleszowie  
Druh Marian Machalica

Zdjęcia z  zawodów autorstwa druha Jacka Kleina dostępne na 
stronie www.ospkozakowice.pl

Film z zawodów autorstwa druha Przemysława Hessa pod adre-
sem: 09.05.2015 Bystřice - Siłowe Zawody Strażackie - Mezinárod-
ní Mistrovství Hasičských Sborů

Międzynarodowe Siłowe Zawody Strażackie – Bystrzyca
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Majówka Rodzinna z GOK-iem

Kto nie skorzystał, niech żałuje! 
Było chłodno, ale wesoło i  ciekawie. 
1  maja br. roku na placu przy Urzę-
dzie Gminy rozpoczęliśmy od gier 
i  zabaw, które poprowadziła cała 
plejada bohaterów science fiction. 
Wrażeń i  atrakcji nie brakowało. 
O godzinie 16.00 wystąpił nawrócony 
gangster Piotr Stępniak z  zespołem. 
Natomiast o godzinie 18.00 odbył się 
koncert Szymona Wydry & Carpe 
Diem. Chociaż pogoda  nie rozpiesz-
czała, to publiczność dopisała i  kto 

chciał, miło i przyjemnie spędził piątko-
we popołudnie. 
Dziękujemy sponsorom:
Hotelowi „Ziemowit” (Ustroń),
Grzegorzowi Mizi („Corient”, Goleszów),
Wojciechowi Pilchowi („Americano”, 
Goleszów).

24 maja o  godzinie 18.00 odbył się 
koncert z  okazji Dnia Matki. Wystą-
piły dzieci oraz Kapela Góralska „Tekla 
Klebetnica”. Sponsorem kwiatów, które 
otrzymały mamy z  okazji Dnia Matki 
była Kwiaciarnia „Orchidea” (Grażyna 
Bojda).

Od 1 maja do 31 maja 
2015 w  Gminnym Ośrod-
ku Kultury od 9.00-18.00 
można podziwiać wystawę 
science fiction przygo-
towaną przez Akademię 
Fantastyki. Jest to świat 
gwiezdnych wojen, władcy 
pierścieni, Hobbita i  Japo-
nii. Serdecznie zapraszamy!
Przegląd Dorobku Kultu-
ralnego TON 2015 będzie 
dwudniowym przed się-
wzięciem, które odbędzie 
się 23-24 czerwca 2015 r. 
w  godz. od 9.00 do 18.00. 
Pierwszy dzień będzie 
warsztatowy, a drugi prezen-
tacyjny i konkursowy. 

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

Szymon Wydra w Goleszowie

Publika dopisała mimo deszczu
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Na dobrą zabawę zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły z terenu 
Gminy Goleszów. 

We wtorek odbędą się trzy rodzaje warsztatów:
•  warsztaty plastyczne – forma twórczego rozwoju poprzez 

działania ceramiczne i graficzne w grupach pod okiem wy-
kwalifikowanego instruktora,

•  warsztaty muzyczne – forma zajęć wokalnych, podczas któ-
rych dzieci i młodzież będą doskonaliły swój warsztat wo-
kalny,

•  warsztaty taneczne – zaznajomienie się z różnymi formami 
tańca współczesnego. 

Podczas drugiego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursów 
ogłoszonych w  programie oraz prezentacja uczestników i  innych 
kółek zainteresowań. Dodatkowo dzieci i młodzież uczestnicząca 
w warsztatach będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy oraz 
nabyte nowe umiejętności. 

Zgłoszenia przyjmujemy w Gminnym Ośrodku Kultury w Go-
leszowie (33) 479 05 21 od 11 maja do 12 czerwca. Szczegółowy 
program zostanie rozesłany do szkół i  przedszkoli Gminy Gole-
szów.

Ponadto 24 czerwca do Gminnego Ośrodka Kultury przyjedzie 
Andrzej Afanasief, który poprowadzi „Spotkanie z wujkiem Hip-
cio” – konkursy, iluzje, gry i zabawy, wystrzały z armaty.

A co będzie się działo podczas tegorocznych wakacji?
Zapraszamy dzieci i młodzież na półkolonie, które odbędą się  

w dniach 13–24 lipca oraz 10–21 sierpnia br. w godz. 9.00-13.00. 
Zapisów można dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury w Gole-
szowie w terminie 1–30 czerwca. Liczba miejsc ograniczona! 

Wszystkich mieszkańców zapraszamy również na wakacyjne 
„Wieczory przy fontannie”. Przewidzianych jest osiem godzin-
nych koncertów, które rozpoczynać się będą w niedzielne wieczory 
o godz. 20.00.

Zaprezentują się wówczas artyści z całego województwa, a go-
ścić będzie muzyka różnych gatunków: folk, jazz, rock, rock and 
roll, pop, muzyka klasyczna, taneczna, blues, country.

Przerwa wakacyjna dla stałych zajęć w GOK-u będzie trwała 
od 20 czerwca do 3 września 2015 r.

Do użytku została oddana wyremontowana sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka Kultury wraz z estradą. Podłogę wycyklinowa-
no i pokryto lakierem, ściany pomalowano, odnowiono żyrandole 
oraz zakupiono nowe rolety i zasłony. Na naszej stronie interneto-
wej zamieszczamy fotorelację z przeprowadzonego remontu.

Prace zostały sfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Urząd Gminy. 

Jednak remont nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów, któ-
rym serdecznie dziękujemy:

Lakma Cieszyn,
Diehl Meetering Bażanowice,
Bank Spółdzielczy Cieszyn,
Schuller Eh’klar Arkadiusz Szrajnert Ustroń,
RKS Goleszów.

Członkowie ZPiT „Goleszów” w  ramach nagrody za trud 
włożony w całoroczną pracę wyjadą w sierpniu na wakacyjny wy-
poczynek nad jeziora do powiatu chojnickiego w  województwie 
pomorskim.

Żaden akt dobroci, choćby i najmniejszy, nigdy nie idzie na marne 
(Ezop).

Z serdecznymi pozdrowieniami dla Czytelników,  
dyrektor GOK Jolanta Warsińska
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ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU

w roku szkolnym 2015/2016 
proponuje nauk  w nast puj cych szko ach:

Technikum 
 technik informatyk 
 technik mechanik 
 technik logistyk 
 technik cyfrowych procesów graficznych

Zasadnicza Szko a Zawodowa 
 elektromechanik  
 mechanik pojazdów samochodowych 
 sprzedawca 

Zasadnicza Szko a Zawodowa 
klasa wielozawodowa - wszystkie zawody, 

praktyka w zak adach pracy lub w szkole 
(w zale no ci od liczby uczniów i zawodu)

INFORMACJE:
tel. 33 854 35 43,  785 916 048 
www.zspustron.internetdsl.pl 

zsp.ustron@interia.pl

NOWO
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15 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów rozda-
no nagrody za najciekawsze prace zgłoszone w  konkursie. Do 
walki o pierwsze miejsca stanęli uczniowie klas V i VI z terenu 
naszej gminy. Każda ze szkół mogła zgłosić dowolną liczbę prac, 
wykonanych dowolną techniką plastyczną. Komisja konkursowa 
w składzie: Jan Machała, Sabina Firkowska i Piotr Stebel stanęła 
przed nie lada wyzwaniem. W piątkowe południe wyniki ogło-
sili i  dokonali uroczystego wręczenia nagród: Zastępca Wójta 
Gminy Goleszów Grażyna Porębska-Jochacy, Honorowy Pre-
zes PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie Ryszard Mazur, 
Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK O/Cieszyn 
Jan Machała i Insp. ds. Sportu, Rekreacji i Promocji Gminy To-
masz Lenkiewicz.

Oto nagrodzeni:
I m.  – Justyna Rozmus (SP Bażanowice), 
II m.  – Patrycja Mirga (SP Cisownica),
III m.  – Natalia Sobolewska (SP Goleszów),
IV m.  – Gabriela Śliwka (SP Dzięgielów),
V m.  – Anna Długosz (SP Bażanowice).

S p r o s t o w a n i e

W skład Rady Sołeckiej Goleszowa Górnego kadencji 
2015-2019 wszedł Arkadiusz Wapienik, a nie, 
jak napisano w kwietniowym numerze „Panoramy 
Goleszowskiej”, Władysław Wapienik. 

Za powstały błąd przepraszamy!

Konkurs „Poznajemy Pomniki Przyrody Gminy Goleszów”

Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami, przedstawicielami samorządu i członkami PTTK

Wyróżnienia otrzymali:

Dominika Gala (SP Cisownica), 
Daria Smierna (SP Goleszów), 
Miłosz Kubaszczyk (SP Dzięgielów), 
Karolina Pawińska (SP Bażanowice), 
Natalia Gawlas (SP Bażanowice), 
Maja Kołodziej (SP Dzięgielów).

Natomiast nagrody specjalne Euroregionu „Śląsk Cieszyń-
ski” i Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
za specjalny wkład pracy otrzymały: Patrycja Gawlik i Natalia 
Piękny, obie z SP Bażanowice.

Prace można zobaczyć na wystawie w  Gminny Ośrodku 
Kultury w Goleszowie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

MSF

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Uwaga!

W związku z aktualizacją bazy noclegowej Gminy Goleszów, zwracam się z prośbą do osób 
i firm prowadzących działalność na terenie naszej gminy w zakresie agroturystyki i hotelarstwa, 
o przesłanie na adres promocja@goleszow.pl swoich danych: miejscowość, ulica, nr telefonu, 
adres strony internetowej, ilość miejsc noclegowych do dnia 22 czerwca 2015 r.

Insp. ds. sportu, turystyki i rekreacji gminy
Tomasz Lenkiewicz



Panorama Goleszowska – maj  2015 13

„Ekslibrisy Józefa Golca z Sopotu”
To tytuł pięknie wydanego, niespełna 400-stronicowego rejestru opracowanych w ilości po-

nad 1100 ekslibrisów. Wernisaż miał miejsce 19 marca br. w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, 
przedstawiał zasoby, które powstawały na przełomie 30 lat. Wystawa trwała do 14 kwietnia br.

We wstępie do albumu Kazimierz 
Józef Węgrzyn z Istebnej pisze:
Józkowi Golcowi z podziwem i przyjaź-
nią…
(…) to z miłości do książek nieustanny 
mozół,
wielki smutek rozstania i radość tworze-
nia,
przywracanie pamięci zagubionej w czasie
i trud, by składać cierpliwie daty i zdarzenia (…).

Dalej w  słowach Andrzeja Znamirowskiego znajdujemy kwintesencję 
pracy Józefa Golca, Honorowego Obywatela Gminy Goleszów: Ekslibris jest 
tym specyficznym rodzajem sztuki, w  których zaangażowanych jest bezpo-
średnio tylko dwóch ludzi, rzadko trzech. Są to twórca, który ekslibris wyko-
nuje i właściciel, dla którego jest on wykonany.

Józef Golec tworzył dla rodziny, znajomych, przyjaciół i  instytucji, 
w  których działał i  z którymi współpracował. Przeglądając stronice tego 
ciekawego wydania, znajdujemy ponad 200 ekslibrisów stworzonych dla 
mieszkańców naszej gminy i znajdujących się tutaj placówek. Każdy z nich 
dokumentuje określone dobra, wartości i  dorobek poszczególnych osób. 
Nawiązuje także do zainteresowań, cech, często zawiera nazwiska lub ini-
cjały, portrety lub motywy przyrody. 

Warto dodać, że ekslibrisy można podzielić na cztery bloki tematyczne: 
cieszynalia – związane z  rodzinną Ziemią Cieszyńską, esperanckie – jako 
odpowiednik działalności w  ruchu esperanckim, judaica – jako fascynacja 
kulturą żydowską i  ostatni typ 
– ekslibrisy koronkowe, których 
projekty wykonywane zostały 
w rzeczywistości za pomocą nici, 
a później pomniejszone techniką 
komputerową do odpowiednich 
formatów.

Twórca nie zgłaszał swoich 
prac na konkursy i  nie otrzy-
mywał żadnych prestiżowych 
nagród za poświęcenie, z  któ-
rym oddawał się swojej pasji. To 
dzięki własnemu entuzjazmo-
wi oraz satysfakcji, swojej jak 
i obdarowanych, nie opada jego 
siła twórcza. Kolejne lata mijają, 
a  esperantysta ma pomysły na 
wydanie kolejnych publikacji, 
w tym także specjalnie dla naszej 
gminy. 

Mamy nadzieję, że samorządowy miesięcznik „Panorama Goleszowska” także dołą-
czy niebawem do grona właścicieli ekslibrisów. 

Tym razem zaangażowanie autora w zestawienie tego rodzaju dorobku, a raczej ko-
lekcji, trwało kilkanaście miesięcy. Dzięki pomocy przyjaciół, którym przy wszelkich 
okazjach dziękuje, efektem pracy jest swoiste dzieło, którego szczerze gratulujemy!

          MSF
Ekslibris - (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza, książki, najczęściej ozdobny, wykonany 
w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą 
instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej 
formie może to być np. pieczątka.

Ex libris Józefa Waszuta z Cisownicy  
(dwie pszczoły, motyw plastra miodu)

Ex libris burmistrza Miasta Cieszyn  
(herb Cieszyna, ramka koronkowa)

Ex libris Witolda Pieńkowskiego  
(motyw herbu Cisownicy w nucie)

Józef Golec podczas wizyty  
w Goleszowie w 2014 r.
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   „Sprzątanie Wioski”

24-25.04.2015 r. zorganizowano w Lesznej Gór-
nej „Sprzątanie Wioski”. W tych dniach z pomocą 
mieszkańców zebrano 12 m3 różnego rodzaju śmieci, 
między innymi telewizorów i innych sprzętów elek-
tronicznych, opon, ale najwięcej opakowań po napo-
jach (petów). 

Wszystkim osobom, a przede wszystkim dzie-
ciom i młodzieży, należą się serdeczne podziękowa-
nia. Cieszymy się, że wzięliście udział w lokalnej akcji 
zbierania śmieci.

Serdecznie dziękujemy!

Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka i Radny

Akcję sprzątania Goleszowa Górnego (9 maja br.) zorganizowaną przez dwie radne tego sołectwa: Dorotę Branny i Elżbietę Duraj 
oraz sołtysa Tomasza Polaka, uznaje się za udaną. Mimo małej frekwencji zebrano ponad 20 worków śmieci! Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy znaleźli czas i ochotę, by pożytecznie spędzić sobotnie dopołudnie.

MSF

POdzięKOwania

Serdeczne podziękowania dla dyrektora SP w Cisownicy Tadeusza Gluzy, nauczycieli,  
uczniów ze szkoły podstawowej oraz strażaków OSP Cisownica za akcję „Sprzątamy świat”.

Rada Sołecka Cisownicy

        W Górnym też sprzątano…

„Zbiory” w Lesznej

Ekipa sprzątająca w Goleszowie
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Po amerykańsku w Goleszowie
„Jefferson’s birthday party” brzmi jak nazwa jakiegoś 

amerykańskiego święta. Takie święto jednak nie istnieje, 
a nam historyczna postać Thomasa Jeffersona posłużyła 
do zorganizowania popołudnia z  językiem angielskim 
i kulturą Stanów Zjednoczonych. Zaproszenie do udzia-
łu w zajęciach zostało skierowanie do uczniów klas pią-
tych i szóstych wszystkich szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy oraz do naszych gimnazjalistów.  

24 kwietnia br. uczniowie tutejszej szkoły i  gimna-
zjum spędzili całe popołudnie, bawiąc się, rozmawiając 
po angielsku i słuchając ciekawostek o Stanach Zjedno-
czonych – również po angielsku. Uczniowie uczestniczy-
li w zajęciach konwersacyjnych w małych, ośmioosobo-
wych grupach. Zajęcia grupowe były prowadzone przez 
z-cę dyr. SP w Goleszowie Dorotę Wisełkę, absolwentki 
Annę Mróz i  Monikę Kozłowską, uczennice Weronikę 
Hławiczkę i  Natalię Pieszkę, a  także nauczycielki gim-
nazjum Margitę Machnicką-Kaczmarczyk i  Weroni-
kę Glajc. Prócz zajęć w grupach uczestnicy mieli także 
zajęcia wspólne, podczas których mogli wymienić się 
spostrzeżeniami, zjeść „amerykańskie przysmaki” czy 
posłuchać wykładu. 

Gościem specjalnym naszego Birthday Party był Michal 
Kus, Amerykanin pochodzący z  Los Angeles, a  mieszkający 
w  Cieszynie, który przybliżył kulturę Stanów Zjednoczonych 
oraz zaprezentował ciekawostki geograficzne i  historyczne 
USA, o  których większość z  nas jeszcze nie słyszała. Bardzo 
cieszyła nas jego obecność, bo na co dzień uczniowie nie mają 
możliwość kontaktu z  native speakerami (osobami posługu-
jącymi się jakimś językiem jako ojczystym), a  takie kontakty 

mogą zmotywować  uczniów do pracy i rozwijania umiejętności 
językowych. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz 
prowadzącym, a także pozostałym osobom, które zaangażowały 
się w przygotowanie i przeprowadzanie zajęć.  

Uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach językowych, 
już czekają na następne. To oznacza, że było świetnie! 

Weronika Glajc

Część uczestników warsztatów

Pierwszy z lewej Amerykanin Michal Kus
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19 kwietnia 1985 roku ks. Adam Drożdż rozpoczynał swoją posługę dusz-
pasterską w  parafii pw. św. Michała Archanioła w  Goleszowie. 19 kwietnia 
2015 parafianie dziękowali Bogu za 30 lat jego pracy na ziemi goleszowskiej 
podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00 i w czasie koncertu przygo-
towanego specjalnie na tę okazję przez Chór „Gloria” i zaproszone artystki: 
Magdalenę Hudzieczek-Cieślar i Anastazję Wilczkowską. Prócz licznie zebra-
nych parafian w  uroczystościach uczestniczył także Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar oraz jego zastępczyni Grażyna Porębska Jochacy, ks. Adrian 
Korczago administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, ks. 
Zenon Drożdż – brat jubilata oraz siostra z rodziną. Miłą niespodzianką była 
obecność Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” w strojach regionalnych.

Koncert „Goleszowski Dom” rozpoczął się hymnem „Gaude Mater Polo-
niae”. W dalszej części usłyszeliśmy „Alleluja” Gordona Younga w wykonaniu 
chóru oraz trzy arie wyśpiewane przez sopranistkę Magdalenę Hudzieczek-
-Cieślar. Wspólnie wykonane pieśni to: „Ave Maria” Władimira Wawiłowa, 
„Panis Angelicus” Cesara Francka oraz „Ave Verum” W. A. Mozarta. 

Trzy ostatnie pieśni: „Po naszych Beskidach”, „Życzenie” – pieśń F. Chopina 

oraz „Ojcowski Dom” wykonane były w formie życzeń dla 
jubilata. Koncert poprowadził Dariusz Grzegorz Gołysz-
ny, zaś podziękowania i życzenia w imieniu parafian złożył 
Jerzy Klimczak. Swoje życzenia przekazały także dzieci, 
młodzież, służba liturgiczna, wójt gminy, ks. A. Korczago 
oraz ZPiT „Goleszów”.

Droga kapłańska ks. prałata Adama Drożdża rozpo-
częła się już w Bielsku, gdzie w klasie maturalnej, w 1967 r., 
podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. 
W 1973 r. przyjął święcenia diakonatu, a rok później świę-
cenia kapłańskie. Kolejne lata swojej posługi spędził na 
parafii pw. Ducha Świętego w Chorzowie, w jastrzębskiej 

parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i w Sanktuarium Maryjnym w Piekarach Śląskich. W kwietniu 1985 r. dekretem 
ks. biskupa Herberta Bednorza został skierowany do pracy na naszej goleszowskiej ziemi, gdzie Bóg postawił przed nim wiele zadań, 
liczne remonty (kościoła, plebanii, czytelni), przygotowanie uroczystości, szukanie dróg porozumień, troska o kościół i powierzonych 
mu parafian, wzrastanie 
w  wierze, pełnienie funk-
cji dziekana dekanatu go-
leszowskiego.

Na dalszą drogę ka-
płańską życzymy księdzu 
proboszczowi wszystkiego 
co najlepsze, prowadzenia 
i wielu łask Bożych, a tak-
że zdrowia.

Redakcja PG

Fotoreportaż autorstwa 
Henryka Mroza na 
www.goleszow.pl

30 lat posługi w Goleszowie

Jubilat

Życzenia i gratulacje od parafian

Chór „Gloria”
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Dzień Kobiet w Godziszowie
18 kwietnia 2015 r. w remizie OSP w  Godziszo-

wie spotkały się członkinie tutejszego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Tradycyjnie, jak co roku, by choć skromnie  
świętować Międzynarodowy Dzień Kobiet. Zebranie 
to miało szczególnie uroczysty charakter. W pierw-
szej części swojego wystąpienia przewodnicząca KGW 
Irma Podżorska przypomniała, że godziszowskie koło 
działa już 66 lat, a ona sama w tym roku jesienią będzie 
obchodziła 40. rocznicę stania na jego czele. 

W uroczystości wzięła udział zaproszona część mę-
ska sołectwa: sołtys Godziszowa, Łukasz Żebrowski, re-
prezentował jego zastępca Kazimierz Wisełka, był rad-
ny Sławomir Żmija, zastępca Naczelnika OSP Grzegorz 
Szalbót oraz członek Rady Sołeckiej, a jednocześnie 
członek Zarządu OSP Godziszów Sławomir Gaszek. 
Wszyscy oni złożyli na ręce pani Irmy wiązanki kwiatów i ży-
czenia z okazji tak wspaniałych rocznic.

Minutą ciszy uczczono koleżankę, którą w ubiegłym roku 
pożegnano na miejscowym cmentarzu. 

Przewodnicząca w swoim dalszym wystąpieniu przypo-
mniała wieloletnią historię koła, jak zmieniała się ilość członkiń, 
składy zarządów, przebieg działalności skupionej na rolnictwie. 
Organizowano wtedy różnego rodzaju spotkania i szkolenia rol-
nicze. Dla najmłodszego pokolenia godziszowian w okresie żniw 
i wykopków, organizowane były zajęcia w pomieszczeniach sta-
rej szkoły tak, aby odciążyć ich rodziców w okresie największego 
spiętrzenia prac polowych. 

Kiedy minęły, starano się rodzicom zrekompensować ponie-
siony trud i wysiłek, organizując wycieczki szkoleniowe po spe-
cjalistycznych gospodarstwach rolnych w kraju. Członkinie koła 
co roku reprezentowały nasze sołectwo w Dożynkach Gmin-
nych, wystawiając stoisko z własnymi wyrobami i przedstawiając 
coraz bardziej zapomnianą w naszych domach scenkę „szkuba-
czek”. W porządku zebrania przewidziano również wybory, ale z 
uwagi na fakt, że najpierw postanowiono uzgodnić inne kwestie, 
ich termin został przesunięty. Przewodnicząca na zakończenie 
swojego wystąpienia życzyła paniom, aby godziszowskie KGW 
w dobrej kondycji mogło funkcjonować kolejne 66 lat. 

Do takich życzeń i my się dołączamy! 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka

Przewodnicząca KGW Irma Podżorska przyjmuje życzenia od członka Rady Sołeckiej  
Sławomira Gaszka i z-cy Naczelnika OSP Grzegorza Szalbóta

Imprezy współfinansowane ze środków Gminy Goleszów
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„Matematyka jest wszędzie”
Już po raz czwarty Kolegium Nauczycielskie w  Bielsku-

-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w  Bielsku-Białej zaprosili uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do uczest-
nictwa w  Regionalnym Konkursie Interdyscyplinarnym na 
najciekawszą pracę projektową pt. „Matematyka jest wszędzie”.

Celem konkursu było:
-  rozbudzanie i  rozwijanie u  uczniów zainteresowania 

matematyką,
-  zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematy-

ki z innymi dziedzinami,
-  umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zaintere-

sowaniami i pasjami z rówieśnikami.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 40 uczniów z 15 

szkół województwa śląskiego.  Uczniowie zaprezentowali ciekawe 
prace o różnorodnej tematyce - od kostki Rubika przez zdrowie, 
fraktale i układ słoneczny, aż po fryzjerstwo - wykorzystując przy 
tym różne formy prezentacji. Swoje prace konkursowe przygoto-
wało pięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cisownicy:

Łucja Cieślar – „Matematyka a zdrowie”,
Angelika Pastor – „Dwa łyki statystyki”,
Maja Cichocka – „Matematyka ukryta w Starożytnym Egipcie”,
Eryk Lipowczan – „Czy każda powierzchnia ma dwie strony?”,
Agnieszka Zowada – „Dookoła koła”.

24 kwietnia 2015 r. w SP Cisownica odbył się XI Gminny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny. Jego organizatorem była Szko-
ła Podstawowa w Cisownicy. W konkursie wzięły udział 6-osobowe drużyny ze szkół naszej gminy. Konkurs tradycyjnie składał się 
z trzech etapów: 

I etap odbywał się w macierzystej szkole i polegał na przygotowaniu plakatu „Pomnik przyrody w naszej miejscowości” w ujęciu 
przyrodniczym i matematycznym,

II etap polegał na rozwiązaniu testu ekologicznego, w którym drużyna musiała wykazać się podstawową wiedzą w zakresie eko-
logii, jak i ochrony przyrody w naszej gminie oraz powiecie,

III etap, podczas którego reprezentanci poszczególnych klas rozwiązywali zadania matematyczne o treściach ekologicznych.

Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy uczest-
nicy obejrzeli przedstawienie ekologiczne, przygo-
towane przez członków kółka przyrodniczego z SP 
Cisownica, pod kierunkiem Małgorzaty Czyż. 

Zmagania konkursowe zakończyły się zwycię-
stwem drużyny SP Dzięgielów, II  miejsce zajęła 
drużyna SP Cisownica, a  trzecie SP Goleszów. 
Reprezentacje poszczególnych drużyn otrzymały 
nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w  Go-
leszowie. Słodki poczęstunek dla uczestników 
konkursu przygotowała Rada Rodziców działająca 
przy SP Cisownica. 

W imieniu organizatorów chciałabym serdecz-
nie podziękować opiekunom wszystkich drużyn za 
przygotowanie swoich podopiecznych do konkur-
su. Dziękuję również Urzędowi Gminy Goleszów 
za pomoc finansową oraz Radzie Rodziców przy 
SP Cisownica za słodki poczęstunek. 

Opiekun konkursu Beata Pieńkowska

XI Gminny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny

Uczniowie cisownickiej szkoły w Bielsku-Białej

Uczestnicy konkursu

Ogłoszenie wyników odbyło się 27 kwietnia 2015 r. Zgodnie 
z regulaminem jury przyznało po jednej nagrodzie w każdej ka-
tegorii szkół oraz cztery wyróżnienia. W  gronie wyróżnionych 
znaleźli się: Maja Cichocka i  Eryk Lipowczan. Maja w  swojej 
prezentacji multimedialnej, prócz tajników piramidy Cheopsa, 
przedstawiła podstawy matematyki starożytnych Egipcjan, ich 
system liczenia oraz sposób wykonywania podstawowych dzia-
łań. Eryk, wbrew powszechnie przyjętemu powiedzeniu, że każdy 
medal ma dwie strony, pokazał że istnieją powierzchnie jedno-
stronne, których najlepszym przykładem jest wstęga Möbiusa.  Po 
raz kolejny uczniowie udowodnili, że matematyka jest wszędzie, 
wystarczy tylko rozejrzeć się wokół siebie.

Opiekun konkursu Beata Pieńkowska
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„Wiesiołe rymy z naszej dziedziny”KĄCIK GWAROWY

Wandrole
Na Wyndoły idóm....

Dwie małe dziołuszki, miyndzy nimi tata,
taki łobraz móm przed sobóm z miniónego lata.

Na myśl mi przichodzóm stare, downe czasy,
jako nasz tatulek mie i moji siostrze pokazowoł cisownicki lasy.

W każdóm niedzieliczke, jak słóneczko grzoło,
szli my razym inszóm cestóm,

roz do wyrchu dziedziny, inszy roz ku dołu.

Naprzód na Gołaźnie, tam kaj rosły buki,
potym za Goj, miyndzy torki, tam kaj zimujóm borsuki.

Szli my cestóm na Wyndoły,do schróniska popod Górki,
ze źródełka pili wode i zbiyrali gynsi pómpki.

Inszy roz zaś na Malcowóm, kaj stoły  paśniki,
przez Czamborek aż na Budzin, skónd je piekny widok

na Tuł, Trzyniec, aż do naszej „Ameryki”

Zakludził nas czornym szlakym na wyrch Czantoryje,
tam kaj rosnóm borówszczoki i jeszcze pasóm sie jelynie.

Pokozoł kaj łowczorz Jónek pos w lecie barany,
na noc do koszora ich zaganioł, coby też mu kaj nie pouciekały.

Chodził z nami też do Raja kómpać sie we stawie,
pokazowoł, kaj kolejkóm wywożali z Lysznej kamiyń.

To nasz tata nas nałuczył jako sie mianuje
każdy kopiec na dziedzinie i każdy gróniczek,

kaj je cesta do Cieszyna i do Ustrónio wydeptany chodniczek.
Kaj je kierchów na Goruszce i starzików groby,

skónd poczóntek biere Radóń i kaj talijański schody.

Przez to nasze wandrowani poznałach dziedzine,
i tym bardziyj teraz cyniym ty nasze stróny rodzinne.

Krystyna Morys-Grochal

Pod tym hasłem odbyło się autorskie spotkanie poetyckie Kry-
styny Morys-Grochal z  Cisownicy. Wypełniona po brzegi salka 
Domu Narodowego w Cieszynie ucieszyła nie tylko samą poetkę, 
ale również jej rodzinę i przyjaciół. Wśród słuchaczy znalazł się 
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki oraz 
ks. Marek Twardzik z Cisownicy wraz z rodzinami, a także przed-
stawiciele  Klubu Literackiego „Nadolzie” przy Zarządzie Głów-
nym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

5 maja br. o godz. 17.00 autorka wierszy, wielka miłośniczka 
przyrody i zwierząt, dzieliła się swoją niebanalną twórczością. Jej 
rodzina od sześciu pokoleń mieszka w Cisownicy. Wraz z mężem 
Piotrem prowadzą obecnie gospodarstwo rolne. Pisanie wierszy 
nie koliduje z pracą i obowiązkami. Są one uzupełnieniem rytmu 
dnia, poszukiwaną radością życia.

W swoim wstępie podsumowała: „Cisownica to najpiękniejsze 
miejsce na ziemi. To nie tylko przyroda, to także ludzie”.

Pisze dopiero od kilku lat, jej utwory dotyczą codzienności, 
spotkanych sytuacji i osób, z którymi ma kontakt. Autorka dzięko-
wała bliskim za wsparcie, cenne rady i szczerą zachętę do pisania.

Skarbnicą jej wiedzy był i jest ojciec, natomiast słowa wdzięcz-
ności skierowała w stronę innych cisowian: Heleny Wróbel, Hen-
ryki Szarzec, Aliny i Stanisława Brzezinów. 

Opowiedziała o późnych początkach swojego hobby. Inspiro-
wana poezją znanego poety ludowego, popularyzatora folkloru, śp. 
Jana Chmiela ze Strumienia i za namowami poetki z Klubu Lite-
rackiego „Nadolzie” – Teresy Waszut, której rola w ukazaniu świa-
tu rąbka twórczości Krystyny okazała się kluczowa, zdecydowała 
się umieścić w „Panoramie Goleszowskiej” wierszowane podzię-
kowania dla swojej nauczycielki Anny Sikory. I tak to się zaczęło…

Zebrani mieli okazję wysłuchać kilkudziesięciu recytacji w wy-
konaniu samej autorki, córki Justyny, jak i znajomych – braci An-
drzeja i Pawła Cieślarów z Dzięgielowa. 

Poezja utrzymana jest w pogodnym i jasnym nastroju. Sprawia 
to, że wiersze zdają się odbiorcy przyjazne i zrozumiałe. Jednocze-
śnie są szczerym zapisem rzeczywistości wrażliwej osoby, a właśnie 
wrażliwość i otwarcie się na świat zewnętrzny czyni z autorki auten-
tyczną postać. Wiersze te można postrzegać jako obserwację i od-
gadywanie przyrody. Można odnaleźć w nich wiele wątków eduka-
cyjnych. To właśnie poetka podpowiada nam, kiedy milkną latem 
ptaki i  kto je ucisza. Pod płaszczykiem wiesio-
łych, zdawałoby się niepoważnych, rymów, 
przekazuje nam całą swoją mądrość życiową. 
Prawdy, które nieodłącznie funkcjonują w  tra-
dycji regionu. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, 
że częścią tej tradycji jest sam język, a jest on na 
Śląsku Cieszyńskim bardziej wyznacznikiem sa-
mego patriotyzmu niż folkloru – powiedział po 
spotkaniu jeden z uczestników.

Wieczorek poetycki stał się dla mieszkań-
ców Cisownicy okazją do zamanifestowania 
solidarności i swoistej integracji. Swoją postawą 
pokazali, że warto być twórcą w tak przykładnej 
społeczności.

Słowa uznania i gratulacje padały ze wszech 
stron.

Do wspólnego śpiewu przygrywał cisow-
nicki dyrygent chóru Wiesław Jakubik. Przy 
słodkim poczęstunku, muzyce i naturalnej, re-
cytacji wierszy, miło spędziliśmy ten wtorkowy 
wieczór.

Życzymy pani Krystynie, by potencjał twórczy nie słabł, by czasu 
na pisanie zawsze starczało, zdrowie dopisywało, a promieniująca ra-
dość i uśmiech nigdy nie znikały. Wszystkiego dobrego!

MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Prowadząca Agnieszka Pawlitko z COK „Dom Narodowy” wręcza kwiaty Krystynie Morys-Grochal
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Hasło „forma ochrony przyrody” prawdopodobnie u przecięt-
nego człowieka wywołuje skojarzenia z  obszarami chronionymi, 
takimi jak park narodowy i rezerwat, czy też od niedawna z ob-
szarem NATURA 2000. Są to skojarzenia prawidłowe, choć pew-
nie nikomu z nas nie udałoby się wymienić wszystkich dziesięciu 
prawnych form ochrony przyrody określonych ustawą z  dnia 16 
kwietnia 2004 roku. 

Można je podzielić na trzy grupy. W  skład pierwszej grupy 
obejmującej obszarowe formy ochrony, poza wymienionymi na 
wstępie, wlicza się także parki krajobrazowe, obszary chronione-
go krajobrazu. Następna grupa to przedmiot ochrony obiektowej: 
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe oraz użytki ekologiczne. Ostatni rodzaj 
ochrony to ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Obecne formy ochrony przyrody w  gminie Goleszów można 
znaleźć na stronie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, 
należącego do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rejestr 
ten nie jest doskonały, bo podaje zaledwie trzy obiekty: rezerwat 
„Zadni Gaj” – chroniący stanowisko cisa pospolitego, użytek eko-
logiczny „Góra Tuł”, chroniący licznie występujące storczyki oraz 

Ochrona przyrody w Gminie Goleszów na tle form ochrony przyrody w Polsce
stanowisko dokumentacyjne „Jasieniowa” – odsłonięcie górnych 
łupków cieszyńskich i wapieni cieszyńskich. Wśród wymienionych 
z pewnością najcenniejsza jest Góra Tuł, niegdyś rezerwat przyro-
dy. Brak w bazach danych Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
oraz dwóch obszarów NATURA 2000 „Beskid Śląski” oraz „Cie-
szyńskie Źródła Tufowe”. 

Obszarom NATURA 2000 przyznaje się specjalne kody. Kody 
„naszych” obszarów Natura 2000 to odpowiednio PLH240005 
i PLH240001. Są to obszary SOO, czyli Specjalne Obszary Ochro-
ny. Ich zadaniem jest zabezpieczenie siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, przede wszystkim innych niż ptaki. Litera H w kodzie 
oznacza habitat czyli siedlisko zgodnie z dyrektywą habitatową (sie-
dliskową). Jeśli w kodzie jest litera B to oznacza bird i wskazuje na 
dyrektywę ptasią i obszar OSO – Obszar Specjalnej Ochrony. Ob-
szarów OSO brak na terenie naszej gminy. 

Może kogoś dziwić, że Beskid Śląski jest chroniony jako park 
krajobrazowy oraz obszar naturowy. Wbrew pozorom, nie ma tu 
pomyłki. Obydwie formy ochrony do pewnego stopnia się nakłada-
ją. Z tą różnicą, że obszar NATURA 2000 ma mniejszą powierzch-
nię niż park krajobrazowy oraz bardziej wcina się w teren Gminy 

Goleszów od strony wschodniej.
Poza wyżej wspomnianymi forma-

mi ochrony przyrody w  gminie moż-
na znaleźć 11 pomników przyrody, 
ale łącznie jest to 13 drzew objętych tą 
ochroną prawną. Wśród nich są aż trzy 
cisy, co nie dziwi, skoro na obszarze 
gminy jest i  sołectwo Cisownica oraz 
rezerwat florystyczny, gdzie chroni się 
ten gatunek. Wszystkie pomniki przy-
rody to stare lub okazałe drzewa. Prawo 
natomiast przewiduje także powierzch-
niowe pomniki przyrody dla stanowisk 
roślin zielnych. Takich w gminie brak. 
Warto nadmienić, że na terenie naszej 
gminy znajduje się o wiele więcej drzew, 
które spełniają kryteria wymagane dla 
pomników przyrody.

Jeśli chodzi zaś o ochronę gatunko-
wą, to w tym przypadku nie sposób po-
dać dokładnych danych. Najdokładniej-
sze dane dotyczą chronionych roślin, 
przy czym nadal prowadzone są poszu-
kiwania nowych gatunków. Stale aktu-
alizowane są również dane dotyczące 
stanowisk już znanych roślin chronio-
nych. W przypadku grzybów i zwierząt 
nie prowadzono dotąd odpowiednich 
badań i znajomość gatunków chronio-
nych reprezentujących te grupy organi-
zmów z terenu gminy, jest szczątkowa. 
Spośród zwierząt stosunkowo najlepiej 
poznano bytujące tu liczne płazy i gady. 
W kolejnych artykułach postaramy się 
przybliżyć Państwu chronione gatunki 
z  różnych grup systematycznych, jak 
też inne formy ochrony przyrody znaj-
dujące się w naszej gminie. 

Cdn.
Damian Chmura, Tomasz Beczała
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Pierwsze oznaki wiosny spowodowały, że 27 
kwietnia Sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza Towa-
rzystwa Miłośników Goleszowa wyruszyła auto-
karem na wycieczkę po gospodarstwach ogrod-
niczych w okolicach Bielska-Białej. Wyjechaliśmy 
o  godz. 7.00, zmierzając do Ogrodnictwa Szkół-
karskiego p. Parchańskich w Bestwince. Tam po-
dziwialiśmy ogromne plantacje bylin i zakupiliśmy 
co ciekawsze egzemplarze. Dalej udaliśmy się do 
ogrodnictwa p. Milczyńskich w  Dankowicach, 
specjalizującego się w  uprawie drzew i  krzewów 
ozdobnych, bylin, roślin wodnych oraz sprzę-
tu ogrodniczego, gdzie znów zrobiliśmy zakupy. 
Następnie udaliśmy się do Wilamowic, gdzie inż. 

Mleczko prowadzi ekologiczne, szklarniowe gospodarstwo, 
a  jego plantacje to beznawozowe uprawy roślin ozdobnych, 
w szczególności leczniczych. 

Następnym miejscem naszych odwiedzin były Szkoła 
Krzewów Ozdobnych Pudełek oraz Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Krzysztof Kubiczek w  Pisarzowicach. Tu właśnie, 
oprócz zwiedzania i zakupów, odwiedziliśmy stylową kawiarnię, 
gdzie pijąc kawę i jedząc lody nabraliśmy sił do dalszego zwie-
dzania. Ostatnim miejscem naszych odwiedzin było Technikum 
Ogrodnicze w Bielsku-Białej, gdzie właśnie odbywały się Targi 
i Wystawa Ogrodnicza. Po zwiedzaniu usiedliśmy w kawiarence 
na świeżym powietrzu, racząc się na chłodnym kwasem chle-
bowym i napojami leczniczymi, skąd pełni wrażeń ruszyliśmy 
w drogę powrotną.

Albin Klimczak

Nasi przyjaciele

Już kiedy je sadzimy, o ich pięknie wciąż marzymy
Gdy już z ziemi wyglądają, wielką radość nam sprawiają
Chętnie więc je podlewamy, dobrotliwie o nie dbamy
Latem szczodrze nam odpłacą, swoją krasą ubogacą

Bukiety nam przystrajają, kolorami zachwycają
Wielką ilość odmian znamy, lecz wciąż nowe odkrywamy

Jeśli dobrze o nie dbamy, to wciąż nowy urok mamy
Natury to historia długa, czy człowieka to zasługa?

Już od daty urodzenia, tata mamę nimi docenia
Bukiet wręcza jej wspaniały, aby podnieś ją do chwały

Podziękować siostrze z sali, aby dobrze o nią dbali
Chcę mieć córkę, czy też syna, nowe życie się zaczyna

Kwiaty, kwiaty to wspaniałe, towarzyszą życie całe
Uśmiech usta nasze mają, radość w sercach nam sprawiają

Czy to chrzciny, czy też ślub nasz, kwiatów pełno wokół siebie masz
A gdy życie już się ziści, grób obfity kwiatów, liści        

Albin Klimczak

Ogrodnicy zwiedzają ogrody

Na ogrodniczych zakupach



 Każde dziecko ma prawo do wypoczynku…
Chociaż zgodnie z  artykułem 31 Konwencji Praw Dziecka 

prawo do wypoczynku mają wszystkie dzieci, niezależnie od 
statusu majątkowego rodziców, to wiemy jednak, że dla więk-
szości rodzin sytuacja finansowa może być przeszkodą w  jego 
realizacji. Zadaniem dorosłych obywateli jest sprawić, by było 
ono respektowane.

Wychodząc temu naprzeciw, jako Centrum Misji Ewangeli-
zacji, chcemy wpływać na jakość życia drugiego człowieka, czyli 
jego sytuację materialną, społeczną, psychiczną oraz duchową. 
Stąd pomysł stworzenia funduszu „Daj dzieciom nadzieję”. 

Jest to fundusz, którego celem jest pomoc dzieciom z rodzin 
borykających się z problemami finansowymi, które uniemożli-
wiają wysłanie dziecka na wakacje. Chcemy dać dzieciom na-
dzieję na wartościowy wypoczynek, interesujące zajęcia, dobre 
wspomnienia. Nie chcemy, by wakacje były dla nich czasem 
straconym czy nawet niebezpiecznym, spędzonym na ulicach 
czy podwórkach, w miejscach, które mogą być dla nich zagro-
żeniem. Nie chcemy, by czuły się gorsze od swoich bogatszych 

rówieśników. Chcemy dać im poczucie, że nie są same, że ktoś 
respektuje ich prawa i o nie dba.

W  2012 roku udało się sfinansować i  dofinansować obozy 
dla 43 dzieci, które w czasie wakacji letnich wyjechały do Ukty, 
Dzięgielowa, Lidzbarka Welskiego, Wisły Jawornika, Szczecina, 
Istebnej, Czarnej Góry, Wołczyna, Niedzicy.

W 2013 roku dzięki zebranym funduszom w wysokości 10 
930 zł udało się sfinansować lub dofinansować obozy dla 23 dzieci 
z parafii: Skoczów, Wrocław, Zabrze, Tychy, Warszawa, Cisownica, 
Jelenia Góra Cieplice, Ustroń oraz z dzielnicy Bobrek w Bytomiu. 
Dzieci wyjechały na obozy do Dzięgielowa (Tydzień Ewangeliza-
cyjny), Niedzicy, Lubieni, Wisły Jawornika, Ostrowa, Mrągowa, 
na Mazury i na Słowację. Organizatorami obozów były parafie 
w: Skoczowie, Cisownicy, Lubieni, Wiśle Jaworniku, Warszawie 
oraz Centrum Misji i Ewangelizacji. Dzięki dodatkowej dotacji 
z Martin-Luther-Bund kolejne 12 dzieci wyjechało na dedyko-
wany obóz „Z Przyjacielem”.

W 2014 roku dzięki zebranym funduszom w wysokości 18 
190 zł udało się sfinansować i dofinansować obozy dla 22 dzieci. 
Dzieci wyjechały na obóz w Wiśle Jaworniku, na młodzieżowy 
obóz w  Smołdzińskim Lesie, a  także Tydzień Ewangelizacyjny 
w Dzięgielowie.

Środki finansowe, jakimi dysponujemy, 
to Państwa darowizny zasilające konto na-
szego funduszu. 

Wiemy jednak, że potrzeby są dużo 
większe, a  środki finansowe ograniczone, 
dlatego chcemy rozwijać ten fundusz, do-
cierać z  jego przesłaniem do szerokiego 
grona odbiorców – by nieść nadzieję dzieciom. Wierzymy, że są 
osoby, którym nie jest obojętne, w jaki sposób dzieci spędzają 
wakacje i w jaki sposób podarowane pieniądze wykorzystywa-
ne są przez instytucję, taką jak my. Możesz przyłączyć się do 
nas i pomóc w dofinansowaniu obozów wakacyjnych dla dzieci 
między 7 a 19 rokiem życia.

Możesz wspomóc nas przez wpłatę na konto funduszu

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 
66 8113 0007 2001 0003 9909 0002, 
tytułem: darowizna-daj dzieciom nadzieję

Każda złotówka ma znaczenie, dlatego zachęcamy do do-
konywania nawet drobnych wpłat na nasze konto. Za każdą 
wpłatę dziękujemy.

albo skorzystaj z dofinansowania i wyślij swoje dziecko na 
wakacyjny wypoczynek organizowany przez CME

Jeżeli twoja sytuacja finansowa jest jedyną przeszkodą, 
by twoje dziecko pojechało na wakacje, chcielibyśmy zaofe-
rować ci możliwość skorzystania z  finansowego wsparcia. 
Twoje dziecko zasłużyło na dobry wakacyjny wypoczynek 
– jeżeli tylko to możliwe, zrób wszystko, aby go miało. W ra-
mach funduszu dofinansowujemy wypoczynek dzieci w wie-
ku 7-16 lat. 

Wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowa-
nia wypoczynku dla dzieci, prosimy o zapoznanie się z regula-
minem oraz wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania. 

Materiały do pobrania i  więcej informacji o  funduszu na 
www.nadzieja.cme.org.pl.

Chcesz zadać pytanie – napisz pr@cme.org.pl lub zadzwoń 
33 8529 781.

Pomóżmy razem! Przyłączmy się do akcji!
Bożena Giemza

Zastępca dyrektora ds. wydawniczych i PR Centrum Misji 
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
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Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 
4 - 12 lipca 2015 r.

Dziewięć dni wykładów, seminariów, spotkań 
ewangelizacyjnych i koncertów. Wspólne śpiewanie  
i rozmowy, spektakle teatralne, sport, gry i zajęcia  

dla dzieci... Bez biletów, bez ograniczeń. Zapraszamy!
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Irena Klimczak

Złote gody „Czantorii”
Każda miejscowość posiada jakiś znak rozpoznawczy, 

który ją charakteryzuje i wyróżnia na tle innych, dzięki czemu 
staje się wyjątkowa i atrakcyjna dla mieszkańców oraz tury-
stów. Zazwyczaj są to ciekawe miejsca, zabytkowe budynki, 
smaczne potrawy lub inspirujący i interesujący ludzie. 

Takim symbolem Lesznej Górnej jest niewątpliwie Irena 
Klimczak, która już od 50 lat prowadzi Zespół Regionalny 
„Czantoria”.

Jeśli chodzi o początki zespołu, pojawiły się pewne nie-
ścisłości, ponieważ źródła podawały rozbieżne daty tj. 1967 
lub 1968, jednak prawdą jest  rok 1965. Wydaje mi się, że był 
to luty, natomiast na pewno pamiętam, że wtedy była jesz-
cze zima, a moja córka miała skończony już rok – wspomina 
Irena. 

Przez te 50 lat „Czantoria” zdobyła wiele wyróżnień i dy-
plomów, zajmując zazwyczaj jedne z  pierwszych miejsc za 
przedstawienie swojego programu, śpiewy, tańce, a także grę 
na instrumentach, pokonując tym samym wielu rywali.

Założycielka doczekała się sporej liczby nagród za swoje osią-
gnięcia, zdobyła m.in. odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna 
Cieszynianka i Honorowa Odznaka Ministra Kultury i Sztuki - Za-
służony Działacz Kultury. 

Zespół „Czantoria” ma w swoim repertuarze program m.in. ja-
sełek, kolęd archaicznych lub powinszowań, a wszystko to wymyśliła 
i spisała założycielka – Irena Klimczak. Program jest naprawdę róż-
norodny, inspirację czerpałam z pomysłów mojej mamy, ale głównie 
są to autorskie tańce i pieśni, wymyślone przeze mnie – mówi Irena. 
Zawsze miałam głowę pełną pomysłów! – dodaje. 

„Czantoria” liczy obecnie około 20 osób, w przedziale wiekowym 
8–20 lat, spotykających się regularnie na piątkowych próbach. Za-
łożycielka zespołu nadal aktywnie śpiewa i  tańczy oraz uczy dzieci 
i młodzież. Irenę cieszą postępy, które robią jej uczniowie oraz ich za-
angażowanie, obecnie jest to już 7 grupa dzieci i młodzieży tańczącej 
oraz śpiewającej w zespole. Moja pierwsza grupa, którą prowadzi-
łam, będzie już mieć około 60 lat! – śmieje się założycielka.

Pasją Ireny Klimczak od zawsze było aktorstwo i  akrobatyka, 
uwielbiała także śpiewać i tańczyć, dlatego postanowiła realizować się 
w tego typu zespole, który łączy wszystkie jej pasje. Może pochwalić 

Brzmi strasznie? Nawet jeśli tak, to z pewnością w rzeczywistości nie ma w nich nic strasznego. Dzienniki elektroniczne już od 
paru lat działają w szkołach naszego powiatu, a w tym roku szkolnym zawitały również do goleszowskiego gimnazjum. Warto wyja-
śnić, czym właściwie jest taki dziennik.

E-dzienniki to serwisy internetowe, które w ostatnich latach zastąpiły te zwykłe, papierowe. Są rozwiązaniem o tyle dobrym, że 
bardzo funkcjonalnym, wygodnym i bezpieczniejszym. Dostęp do nich ma nie tylko nauczyciel, ale również uczeń i rodzic.

Nauczyciel może na bieżąco wpisywać oceny, zadania domowe, terminy klasówek i nieobecności uczniów. Dziennik pomaga 
również zaplanować kolejne lekcje, ponieważ wszystko jest jasne i klarowne. Rodzic może sprawdzać postępy swojej pociechy i je-
śli nie ma możliwości dojazdu na wywiadówkę, wszystkie informacje dostanie bez wychodzenia z domu lub pracy - wystarczy się 
zalogować. Uczniowie również sporo zyskują. Nie zapisałeś zadania domowego? Byłeś nieobecny z powodu choroby, a nauczyciel 
rozdawał klasówki? Żaden problem! Możesz wszystko sprawdzić! Jedyny problem mają chyba uczniowie, dla których nie istnieje 
dyscyplina. W końcu jeszcze nigdy rodzic nie mógł dowiedzieć się o nieobecności dziecka w szkole w ciągu dziesięciu minut. 

Poza oczywistą zaletą, którą jest owa wygoda, dziennik jest również bezpieczniejszy od zwykłego. Ile razy nauczyciel musiał pilnie 
wyjść z klasy i brać ze sobą dziennik, by czasem któryś z uczniów nie wpadł na iście genialny pomysł dopisania sobie pozytywnej oce-
ny? Ile razy sam dziennik był narażony na oblanie kawą lub herbatą, podarcie, czy – bardziej ekstremalnie – spalenie albo kradzież? 
Niosło to za sobą niemałe konsekwencje. Dziś taki problem już nie istnieje. 

Oczywiście, dzienniki elektroniczne posiadają też pewne wady, jednak wszystko zależy od tego, jak ich się używa – czy oceny są 
wpisywane na bieżąco i czy portal jest zdatny do użytku. Z mojego skromnego doświadczenia z dziennikami elektronicznymi wyni-
ka, że są funkcjonalne wtedy, kiedy są prowadzone regularnie.

Izzy

się kolekcją aż 76 strojów regionalnych, w których występuje lub kie-
dyś występowała. Obecnie wypożycza je również na różnego rodzaju 
uroczystości, takie jak np. konfirmacja. Wiele z nich posiada swoją 
historię lub łączy się z jakimś ważnym wydarzeniem w życiu Ireny 
Klimczak. Najciekawszymi elementami strojów są ich zdobienia 
i  kolory. Stroje są różnokolorowe, pierwszy był czarny, następnie 
pojawił się granatowy, czerwony i zielony – mówi Irena Klimczak. 

W tym roku we wrześniu odbędzie się 50-lecie Zespołu Regio-
nalnego „Czantoria”. Niewątpliwie jest to okazja do spotkań z wie-
loma byłymi już członkami, ale także chwila refleksji i wspomnień. 
„Czantoria” to spory kawałek regionalnej historii, nie tylko z okolic 
Lesznej Górnej. – Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Można po-
wiedzieć, że spełniło się moje marzenie. Cieszy mnie, że do tej pory 
udało się zebrać tak wiele wspomnień i nagrań dotyczących „Czan-
torii” i nadal tyle się dzieje! – cieszy się założycielka.

Życzymy wielu kolejnych sukcesów, zarówno wokalnych jak i ta-
necznych, a także następnych pięknych jubileuszy!

Marcela Piekar
Foto MSF

Dzienniki elektroniczne
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Na zebraniu w  styczniu 1956 r. dokonano kolejnego wyboru 
osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych sekcji. Zo-
stali nimi: Władysław Franek – sekcja narciarska, Adam Motyka – 
piłka nożna, Władysław Byrtek – piłka siatkowa, Edward Cieślar – 

boks, Alojzy Franek – lekkoatletyka, Jan 
Brudny - szachy, Władysław Wantulok – 
łucznictwo, Karol Krużołek – ping-pong 
i  Józefa Franek – prowadzenie zespołu 
amatorskiego. Również i  tym razem 
w zebraniu uczestniczył przewodniczący 
GRN Ludwik Heczko.

Z  protokołu zebrania wynika, że 
przystąpiono do remontu pomieszcze-
nia świetlicy, a  przewodniczący Hecz-
ko obiecał  postarać się o  węgiel do jej 
ogrzania i pomocy w załatwianiu innych 
spraw. Postulowano też, aby wybrać za-
rząd do przeprowadzenia tego remontu. 
Byrtek jednak zadeklarował się, że cały 
remont weźmie na swoje barki, a pozo-
stali muszą mu tylko udzielić pomocy. 

Na zebraniu obecnych było 28 człon-
ków. W obecności 10 członków, w okre-
sie pomiędzy 1 i 4 lutego 1956 r. zostało 
zwołane zebranie Zarządu LZS, które 
poświęcone zostało sprawie ewentualne-
go udziału w rozgrywkach piłki nożnej. 
Sprawa okazała się jednak nie taka pro-
sta, ponieważ jak ustalono, zgłoszenie 
zespołu do rozgrywek piłkarskich zwią-
zane było z dosyć wysokimi kosztami. 

Postanowiono więc, aby w  nadcho-
dzącym sezonie zespół rozgrywał tylko 
mecze towarzyskie, a  później ponow-
nie rozważy się ewentualny jego udział 
w rozgrywkach. I tym razem zarząd, po 
raz kolejny zdecydował, aby przedstawić 
na najbliższym zebraniu wniosek o uka-
ranie jednego z członków „ostrą naganą” 
z  powodu złego zachowania. Zapropo-
nowano też zwołanie zebrania zarządu 
w rozszerzonym składzie na dzień 7 lute-
go 1956 r. (piątek), w celu wytypowania 
kandydatów do zarządu świetlicowego. 

Zaś na dzień 19 lutego (niedziela), 
na godz. 17.00 zwołanie zebrania całego 
LZS-u, w  celu ostatecznego dokonania 
tego wyboru przez wszystkich członków. 
Na zebraniu tym złożono wniosek, aby 
zakupione zostały gry do świetlicy oraz 
by przystąpiono do opracowania kolej-
nej sztuki teatralnej. 

Pojawił się też pomysł przygotowa-
nia audycji radiowej do gminnego ra-
diowęzła. Ale czy został on zrealizowany 
tego, niestety, nie wiemy. Przewodniczą-
ca Koła Teatralnego zwołała zebranie na 
dzień 16 lutego 1956 r. (czwartek) w celu 
rozdzielenia ról do planowanego przed-
stawienia. W  okólniku, który krążył na 

tę okoliczność po wsi, znalazły się następujące nazwiska: Władysław 
Byrtek, Jan Brudny, Jan Brudny – junior (19 lat), Helena Bujok, Anna 

Bujok, Edward Cieślar, Alojzy Franek, Władysław Franek, Bronisła-
wa Chmiel, Bronisław Jaworski, Władysław Kozieł, Marta Krużołek, 
Bronisław Krzemień, Jerzy Kuczera, Jerzy Kukucz, Zuzanna Raszka, 
Władysław Wantulok, Krystyna Sikora, Rudolf Szalbót i Adam Mo-
tyka. 

Wśród dokumentacji z  tego okresu znajduje się pismo 
L.dz.266/26/KF/56 z dnia 18 kwietnia 1956 r. Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej Biuro Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej do 
przewodniczących Rad Kół Sportowych LZS i Dyrekcji Szkół w po-
wiecie w  sprawie „Regulaminu biegów narodowych na rok 1956”, 
które podpisał przewodniczący PKKF w Cieszynie Stanisław Hans.

Informacja zawierała cel, termin i  program planowanych za-
wodów. Pierwszoplanową sprawą było zmobilizowanie największej 
ilości młodzieży do uprawniania lekkoatletyki i wyłonienie tą drogą 
najlepszych zawodników oraz stworzenie w ten sposób możliwości 
do zdobywania norm na oznakę BSPO i SPO. Zawodnikom podzie-
lonym na grupy wiekowe określono normy czasowe na poszczegól-
nych etapach zawodów. Z Regulaminu dowiadujemy się, jakie Koła 
sportowe na terenie powiatu cieszyńskiego w tym czasie funkcjono-
wały. 

Pozwolę sobie dla pamięci potomnych je przypomnieć. Były 
to Koła Sportowe: „Budowlani” Goleszów, „Stal” Ustroń, „Sparta” 
Chybie, „Sparta” Istebna, „Kolejarz” Zebrzydowice, „Włókniarz” 
Skoczów, „Start” Wisła oraz LZS-y: Bażanowice, Cisownica, Dzię-
gielów, Drogomyśl, Godziszów, Frelichów, Harbutowice, Nierodzim, 
Kaczyce, Pogwizdów, Kończyce Wielkie, Kowale, Puńców, Pogórze, 

Ludowy Zespół Sportowy w Godziszowie cz. 8

Alojzy Franek – od 18.12.1955 
prawdopodobnie do 19.02.1956 

zastępca skarbnika LZS,  
od 18.12.1955 przez okres co 

najmniej jednego roku kierownik 
Sekcji lekkoatletycznej, od 22.11.59 

prawdopodobnie do końca dzia-
łalności LZS-u gospodarz sprzętu, 

członek zespołu teatralnego  
(zdjęcie osobiście)

Bronisław Krzemień – członek 
Kom. Skrutacyjnej na Walnym 

LZS-u w dniu 18.12.1955 
(zdjęcie brat Jerzy)

Bronisława Chmiel – od 22.11.53 
do 18.12.55 Sekretarz LZS 

(archiwum własne)

Znaki składek członkowskich LZS (archiwum własne)

Dyplom na pamiątkę ślubu dla Anny i Rudolfa Szalbótów  
(archiwum własne, zdjęcie wykonano za zgodą zainteresowanych)
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Staraniem Starostwa Powiatowego w  Cieszynie powstała 
mobilna aplikacja „Droga Książęca – Via Ducalis”. 

Multimedialny przewodnik GPS „Droga Książęca – Via 
Ducalis” to wyprawa w przeszłość – do czasów kiedy na Śląsku 
Cieszyńskim panowali najpierw Piastowie, a  następnie Habs-
burgowie. To wyprawa do czasów, kiedy te tereny, w przeciwień-
stwie do większości pozostałej Europy, były ostoją ekumenizmu 
i  tolerancji religijnej. Odwiedzając obiekty szlaku, każdy może 
sam poznać niezwykle bogatą, ale też i niełatwą historię tych te-
renów.

Aplikacja swoim zasięgiem obejmuje historyczny obszar 
Śląska Cieszyńskiego, a więc tereny obecnie znajdujące się za-
równo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i Republiki Cze-
skiej. Do odwiedzenia ciekawych zabytków zapraszają Cieszyn, 
Wisła, Bielsko-Biała, Ustroń i wiele innych, malowniczych miej-
scowości. Użytkownik może korzystać z  geolokalizacji, dzięki 
której nie tylko pozna swoją lokalizację, ale może także znaleźć 
drogę do wybranych obiektów szlaku. Wszystkie obiekty posia-
dają opis, który można przeczytać i wysłuchać. Do zapoznania 
się ze swoją historią zapraszają m.in. Zamek Grodeckich, Pałac 
Baronów Kotulińskich, Pałac Larishów czy też Muzeum Beskid 
w Zamku Piastowskim. 

Mobilny przewodnik zawiera także moduł wydarzeń z opcją 
dodawania ich do planera – dzięki temu każdy będzie na bieżąco 
z wydarzeniami, które odbywają się na szlaku Via Ducalis.

Aplikacja posiada także skaner QR kodów, opcję sharowania 

Iskrzyczyn, Leszna Górna, Wisła, Szkoła Rolnicza Międzyświeć i  Szkoła Rol-
nicza Cieszyn. W piśmie wymienia się też takie zespoły jak: „Zryw” Skoczów, 
„Zryw” TMK Ustroń, „Zryw” TG Wisła i TPW Wisła. 

W podpunkcie „Zgłoszenie do zawodów na szczeblu powiatowym” poda-
no ilość zawodników, którzy mogą reprezentować swoje koła, LZS-y i  szkoły. 
Oszczędzę czytelnikowi wszystkich danych, ale przywołam niektóre, odnoszą-
ce się do naszej gminy. „Budowlani” Goleszów mogli wystawić reprezentację 
16-osobową, LZS Bażanowice 8 zawodników, natomiast Cisownica, Dzięgielów, 
Puńców i Leszna Górna po 4 zawodników wg ustalonego klucza: juniorki, se-
niorki, juniorzy i seniorzy.

Planowano, że eliminacje zostaną przeprowadzone w  czterech etapach, 
w okresie dwóch miesięcy, od 29 kwietnia na terenie całego kraju. Drugi etap, 
na szczeblu powiatu cieszyńskiego, planowano przeprowadzić 13 maja, o godz. 
10.00 na boisku Koła Sportowego w Ustroniu. Kolejny etap na szczeblu woje-
wódzkim w  Katowicach (Stalinogrodzie) 20 maja i  zakończenie zawodów – 
3 czerwca 1956 r. w Gdańsku. 

W regulaminie moją uwagę zwrócił zapis, który mówił o koniecznym udzia-
le w  biegach wszystkich piłkarzy, gdyż w  przeciwnym razie, zgodnie z  zarzą-
dzeniem WKKF drużyny będą wycofane z rozgrywek piłkarskich. A potwier-
dzeniem uczestnictwa miało być przesłanie przez dane koło „Sprawozdania 
z biegów”. To były czasy!

Podczas szczególnych okoliczności młodzież nie zapominała też nawzajem 
o sobie. Na pamiątkę ślubu Anny Bujok i Rudolfa Szalbóta, który miał miejsce 
„na Michała” 29 września 1956 r. postanowiła zgotować nowożeńcom wspaniały 
prezent. Józefa Franek wykonała z tej okazji, w imieniu całego Koła LZS, dyplom, 
który wręczył Alojzy Franek. Pamiątka w nienaruszonym stanie zachowała się 
i do dnia dzisiejszego przypomina obojgu małżonkom ten doniosły moment. 
Oprawiona wisi nad drzwiami ich pokoju. Z tej okazji i my życzymy małżonkom 
wiele zdrowia i wszystkiego dobrego. 

Opracował Kazimierz Wisełka 
cdn.

Śpiewnik do pracy świetlicowej z roku 1957 (archiwum własne) 

„Droga Książęca – Via Ducalis”
na portalach społecznościowych i moduł dojazdu. Do działania 
nie jest wymagany ciągły dostęp do internetu – jest on niezbędny 
jedynie do przeprowadzenia aktualizacji czy korzystania z opcji 
wyznaczania trasy dojazdu. Mobilny przewodnik posiada także 
czeską wersję językową. 

Aplikacja powstała w ramach projektu pn. „Śląsk Cieszyński 
dla wszystkich”, który realizowany jest przez Powiat Cieszyński 
wraz z partnerem czeskim – Regionalną Radą Rozwoju i Współ-
pracy w Trzyńcu, a współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tĕšínské Slezsko.

Przewodnik dostępny jest na system Android (w planach jest 
opracowanie aplikacji na systemy Windows Phone oraz iOS), 
a pobrać można go bezpłatnie z serwisu Google Play.  

Starostwo Powiatowe
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Kończący się sezon rozgrywek Tenisa Stołowego przyniósł reprezentantom 
„Lesznianki” spore sukcesy. 11 kwietnia br. w  Łaziskach Górnych odbyły się 
Mistrzostwa Śląska zrzeszenia LZS. Klub reprezentowały: Ilona Sztwiertnia, 
która w kategorii młodziczek zdobyła srebrny medal i Julia Morys, która w ka-
tegorii juniorek zdobyła brązowy medal. Obie zawodniczki uzyskały awans do 
Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. 

Natomiast Piotr Ostachowski w kategorii młodzików uzyskał czwarte miej-
sce, Dawid Dziembała w  kategorii juniorów zajął czwarte miejsce, a  Daniel 
Kuraś – ósme miejsce. W kategorii kadetów Adrian Wiecheć uplasował się na 
szóstej pozycji. Dzięki tym wynikom „Lesznianka” zajęła ex aequo z „Anders” 
Żywiec 3-4 miejsce.

9 maja br. odbyły się w Łaziskach Mistrzostwa Śląska w kategorii żaczek, na 
których bardzo dobrze spisała się Ilona Sztwiertnia, zdobywając złoty medal 
indywidualnie i brązowy w deblu z Laurą Kałużny JKTS Jastrzębie.

Zwycięstwo Ilony było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ startowała 
z czwartego miejsca w rankingu. Droga do medalu była bardzo trudna, w trzech 
turniejach kwalifikacyjnych na szczeblu wojewódzkim oraz na dwóch Grand 
Prix Polski w Brzegu Dolnym i Krośnie zdobyła łącznie 170 punktów, a jej ry-
walki po 252 i 237 punktów. 

W dniach 12-14 czerwca w Międzyzdrojach odbędą się Mistrzostwa Polski 
żaków, na które Ilona Sztwiertnia uzyskała bezpośrednią kwalifikację i będzie 
reprezentować Województwo Śląskie i Gminę Goleszów. 

W dniu 12.05.2005 w Jastrzębiu Zdroju odbyły się Indywidualne Mistrzo-
stwa Śląska Szkół Podstawowych. Szkołę Podstawową w Dzięgielowie reprezen-
towali Ilona Sztwiertnia zajmując trzecie miejsce w kategorii klas IV i  Piotr 
Ostachowski, zajmując trzecie miejsce w kategorii klas V (na zdjęciu). Do suk-
cesów naszych zawodników przyczynili się, prowadząc intensywne treningi, Rachela Dytko i Mariusz Kadela, za co serdecznie im dziękujemy!

Myślę, że dobra współpraca rodziców i trenerów przyniesie optymalne wyniki również w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim. 
Szczegółowe wyniki ligowe, indywidualne i drużynowe we wszystkich kategoriach znajdują się na stronach Śląskiego Związku Tenisa Sto-

łowego oraz na olzasport.pl.
Wyjazdy na mecze ligowe i turnieje pochłaniają bardzo duże wydatki, dlatego jeżeli ktokolwiek chciałby wesprzeć nasz klub, bylibyśmy 

bardzo wdzięczni. 
Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia treningowe, które odbywają się w Dzięgielowie w poniedziałek i środę oraz w piątek w Cisownicy 

o 17.00 w salach tamtejszych szkół podstawowych.
Prezes LKS „Lesznianka” Andrzej Pustówka

SPORT Udany sezon LKS „Lesznianka”

Uczniowie dzięgielowskiej szkoły Ilona Sztwiertnia i Piotr Ostachowski

Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa realizu-
je projekt pod nazwą „Aktywne spędzanie czasu wol-
nego – nordic walking w Dzięgielowie”. 

Projekt skierowany jest dla osób z Gminy Goleszów 
uprawiających nordic walking oraz takich, które chcą 
(pod okiem instruktora) nauczyć się zasad prawidło-
wego chodzenia z kijami – mówi Tomasz Lenkiewicz 
ze Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa. 

Spacery z  instruktorem odbywają się w  każdą 
środę, do końca czerwca br. Szczegółowy regulamin 
projektu znajduje się na www.dziegielow.org.pl 

Aby wziąć udział w  projekcie należy przyjechać 
w środę, pomiędzy 17.45 a 18.00, na parking przy OSP 
w Dzięgielowie. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie 

odblask, żeby być widocznym i bezpiecznym w ruchu drogowym.
Uprawiając jakikolwiek sport należy pamiętać o uzupełnia-

niu płynów. W tym wypadku każdy uczestnik otrzymuje butelkę 
wody mineralnej, aby mógł uzupełnić niedobór płynów podczas 
wysiłku fizycznego – dodaje Tomasz Lenkiewicz.

W związku z mogącymi wystąpić opadami deszczu, orga-
nizator zastrzega sobie możliwość przełożeniami zajęć na inny 
dzień tygodnia. Realizacja zadania współfinansowana jest ze 
środków publicznych Gminy Goleszów.

Zapraszamy, uczestnictwo bezpłatne!

Nordic walking w Dzięgielowie

Podczas rozgrzewki

Uczestnicy pierwszych zajęć
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Wyda się to nieprawdopodobne, ale klasyfikację końcową Mokate X Czesko-Polskie-
go Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Czeskiego Cieszyna rozgrywanego w ramach 
tegorocznego GP Gminy Goleszów, poznałem z mediów. Dodam, że turniej ten organi-
zowałem z ramienia Gminy Goleszów z pomocą Łukasza Foltyna, Bartłomieja Linerta 
i przedstawiciela Czeskiego Cieszyna dr n. med. Ladislava Langnera. To świadczy, jak 
wyczerpującym był ten turniej. 

Uspokoję Czytelników, że wszystko zakończyło się pomyślnie, a  działo się wiele. 
W ciągu trzech tygodni przed turniejem przyjęliśmy 160 zgłoszeń i prawie 40 osób cze-
kało na liście rezerwowej. 

1 maja przepiękna duża sala w KaSS Střelnice w Czeskim Cieszynie pękała w szwach, 
dopuściliśmy do gry 164 osoby, na tyle wystarczyło stołów. Nam musiał wystarczyć mały 
stolik do pracy sędziowskiej. Zmieścił się na nim laptop, a drukarkę ustawiliśmy obok na 
scenie. 

Do tego, sto pierwszego już, turnieju przygotowałem się wyjątkowo starannie, 
w dwóch laptopach na nowo zostały zainstalowane systemy operacyjne i sterowniki do 
drukarek, wszystko było wykonywane przez profesjonalistów, na koniec sam sprawdza-
łem, czy wszystko działa. Uporaliśmy się ze 164-osobową kolejką zawodników, których 
trzeba było wprowadzić do systemu. W czasie kiedy Starosta Czeskiego Cieszyna Vít Slo-
váček i Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar witali zawodników i sporą grupę osób 
towarzyszących, sprawnie przebiegało dostawianie stolików. 

Dziesięć minut przed planowaną godziną rozpoczęcia drukowaliśmy listy startowe 
i na wydruku pierwszych czterdziestu numerów się skończyła „współpraca” z drukarką, 
podmieniamy drukarki i... nic. Wykorzystując projektor multimedialny, wyświetliłem ko-
jarzenia pierwszej rundy. 

Zyskaliśmy trochę czasu, ale pierwsze rundy to partie błyskawiczne, więc zawodnicy 
do kilku minut meldowali się przy stoliku sędziowskim zgłaszając wyniki. Nie mieliśmy 
wydruków, więc rezultaty wprowadzaliśmy bezpośrednio do systemu (to utrudnia ewen-

tualne późniejsze reklamacje), rozpoczęliśmy drugą rundę, w tym czasie podmieniliśmy laptopy i tylko jedna z drukarek „zareagowała”, tyle 
że wydruk jednej strony w trybie „szybki roboczy”, nie wiedzieć dlaczego, trwał ze 3 minuty, ale zawsze jest to wydruk, dodam, niezbędny 
wydruk. 

Przerzuciliśmy pliki turniejowe na drugiego lapto-
pa. Na domiar złego wyłączył się projektor, gospodarza 
sali w  tym momencie nie było, sala była wyposażona 
w  mnóstwo nowoczesnych urządzeń, sterujący nimi 
pulpit wygląda jak kokpit samolotu. Uff, udało się 
uruchomić projektor. Turniej przebiegł bez zakłóceń, 
a uczestnicy nie wiedzieli na jak cienkim włosku wisia-
ła cała impreza.

Może zajmę się w  końcu esencją turnieju. 164 
uczestników, wśród nich 29 szachistek, w stawce było 
aż 9 arcymistrzów, wiek uczestników od 5 do 80 lat, 
rankingi od 1000 (amator) do 1798 (absolutny rekord, 
9 ranking na świecie w szachach błyskawicznych). 

Tym najwyższym rankingiem legitymował się ak-
tualny mistrz Europy w szachach błyskawicznych Da-
vid Navara. Zgodnie z  przewidywaniami odbyło się 
tzw. polowanie na mistrza. Obecność zawodnika z tak 
fantastycznym rankingiem była dla wszystkich bodź-
cem do porywającej walki, arcymistrzowski walec był 
tym razem bardziej niż zwykle bezlitosny, ścisk w czo-
łówce, częste zmiany lidera.

W pierwszej dziesiątce w arcymistrzowskim towa-
rzystwie znaleźli się tylko: Marek Kawulok (Slavoj Č. 
Těšín), IM Vojtěch Zwardoń (BŠŠ Frýdek-Místek) i IM 
Ladislav Langner (TŽ Třinec). Kiedy opadł bitewny 
kurz, z dorobkiem 8,5 z 10 punktów, puchar Starosty 
Czeskiego Cieszyna odebrał GM Zbigniew Pakleza 
(SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza), 8 punktów z 10 
partii zgromadziło aż 5 zawodników! W takich przy-
padkach o kolejności decyduje punktacja pomocnicza. 
I tak drugi był GM Marcin Tazbir (Akademia Szacho-

Polowanie na mistrza

Główny organizator Karol Linert (w środku)

Od lewej mistrz -David Navara
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wa Gliwice), a trzeci GM Bartłomiej 
Heberla (ŻTMS Baszta Żnin). 

Puchar Mokate dla najlepszej 
zawodniczki otrzymała Angelika 
Dziodzio (MKSz Rybnik), puchar 
Gminy Goleszów dla najlepszego 
juniora do 15 lat wręczono Szymo-
nowi Walterowi (UKS 21 Podlesie). 
Wśród zawodników z  rankingiem 
do 1900 najlepsza była Domini-
ka Gorczyca (DORS Ruda Śląska), 
wreszcie w  prestiżowej kategorii 
65+ najlepszym był FM Jerzy Kot 
z  Lęborka, a  Wiesław Moroszczyk, 
jako najstarszy uczestnik, oprócz 
ogromnego uznania otrzymał rów-
nież medal. 

Najmłodszym uczestnikom tur-
nieju medale wręczył David Navara, 
a  byli nimi: Mateusz Macura (LKS 
Olimpia Goleszów) i  Magdalena 
Kisiel (SP 13 Bielsko-Biała). Wójt 
Krzysztof Glajcar wręczył jeszcze 

efektowny puchar Gminy Goleszów arcymistrzowi Rafałowi Antoniewskiemu za zwycięstwo w całym GP 2014. Główny sponsor nagród, 
firma Mokate S.A., przygotował jeszcze 150 nagród produktowych. Kilkuletnie wspieranie szachów w Goleszowie przez wielkiego miło-
śnika szachów i biznesmena dr Adama Mokrysza, daje zadziwiające efekty. Turnieje Mokate mają już ugruntowaną silną pozycję, sami 
zawodnicy twierdzą, że są ciekawe, panuje sympatyczna atmosfera, a ilość chętnych do udziału znacznie przewyższa możliwości lokalowe. 
Zawodnicy wracają na nasze turnieje, bo w końcu „Mokate pobudza myślenie”!

Bardzo szybko rośnie popularność szachów, centralny rejestr PZszach obejmuje już ponad 60 tysięcy szachistów; co sobotę i niedzielę 
tylko w Polsce organizowanych jest około 50-70 turniejów.

Chcę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju. 

Goleszowski GOK udostępnia szachistom salę w każdy wtorek od godz. 16.00, zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności młodzież!

Pełne serwisy naszych turniejów zainteresowani znajdą na www.chessarbiter.com w zakładce „Turnieje szachowe” w wyszukiwarce 
wpisując: Mokate, Goleszów, zakończone, śląskie.

Karol Linert
Foto MSF

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

 
 

Rywalizacja przyciągnęła wielu kibiców

W oczekiwaniu na wyniki
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25 kwietnia na górze Chełm w Goleszowie odbył się start i meta 
zawodów Beskidzka 160 Na Raty. Sportowcy rywalizowali na trzech 
górskich odcinkach Beskidu Śląskiego. 

Do rywalizacji przystąpiło ponad 150 zawodników m.in. ze 
Szczecina, Gdyni, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Prze-
myśla i Rzeszowa. Najstarszy zawodnik miał 69 lat (ukończył dy-
stans 50 km), najmłodsi zawodnicy – 20 lat.
20 km 

Mężczyźni
 1. Dariusz Firlej – czas: 2:23:02
 2. Sven Rakoszek – czas: 2:46:01
 3. Artur Ferens – czas: 2:46:02
Kobiety
 1. Tamara Mieloch – czas: 2:52:18 
 2. Marzena Maciulewicz – czas: 2:56:58 
 3. Sylwia Molitor – czas: 3:42:56 

50 km
Mężczyźni 
 1. Mariusz Ciapa – czas: 6:15:32
 2. Krzysztof Waldon – czas: 6:34:20
 3. Wojciech Pawul – czas: 6:34:21
Kobiety
 1. Iwona Turosz – czas: 6:51:04
 2. Izabela Burzyńska – czas: 6:57:38
 3. Katarzyna Knapik – czas: 7:16:39

102 km
 1. Wojciech Probst – czas: 14:03:54 
 2. Tomasz Kołder – czas:  14:03:54 
 3. Mateusz Talanda – czas: 14:34:20 

Wśród sportowców zmagających się z trudną trasą, zmęcze-
niem oraz słońcem, było również dwóch mieszkańców naszej gminy 
- Łukasz Smolik z Lesznej Górnej, który zajął 12 miejsce na dystan-
sie 20 km oraz Patryk Grzędziński z Kisielowa, który wywalczył 40 
miejsce na trasie 50 km.

Ciekawostką jest to, że kibice/turyści na trasach ultramaratonu 
dopingowali zawodników i ich czworonożnych przyjaciół – kilka 
osób biegło ze swoimi psami.

Organizatorem zawodów był MKS-R „Centrum” z Dzięgielowa, 
współorganizatorem Gmina Goleszów i Stowarzyszenie 4 Pory Ży-
cia. Partnerami w organizacji zawodów byli: Miasto Wisła, Miasto 
Ustroń, Powiat Cieszyński, firma Nutrend. Patronat medialny nad 

imprezą objęli: portal www.biegigorskie.pl i www.beskidzka24.pl 
oraz „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

Tomasz Lenkiewicz
Foto Marcin Wojnar

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Biegali po górach

Zwycięzcy jednej z kategorii wraz z organizatorami

Organizatorzy

Odcinek na Jasieniowej

W drodze, ul. Lotnicza, Goleszów
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Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: urzad@goleszow.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek : 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok@goleszow.com.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22

Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: gcigoleszow@gmail.com

„Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”

2 maja br. w  Goleszowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Nar-
ciarskich Dzieci i  Młodzieży „Memoriał im. Leopolda i  Władysława Tajnerów”. 
W konkursie wzięło udział 45 zawodników i zawodniczek z Polski i Czech, w na-
stępujących kategoriach: rocznik 2008 i młodsi, rocznik 2007 i 2006, rocznik 2005 
i 2004, rocznik 2003, dziewczęta rocznik 2001 i młodsze (wszyscy rywalizowali na 
skoczni K-17) oraz w kategorii OPEN, której zawodnicy rywalizowali na skoczni 
K-30. Podczas konkursu każdy z zawodników oddał po 2 skoki.

Najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach.
Rocznik 2008 i młodsi 

1. Tymoteusz Cienciała WSS Wisła (15,5 m, 15,5 m)
2. David Navratil T.J. Frenstat (10 m, 10 m)
3. Pavel Krenek T.J. Frenstat (3,5 m, 3,5 m)

Rocznik 2007-2006
1. Daniel Skarka TJ Roznov (16 m, 17 m)
2. Wiktor Szozda WSS Wisła (16 m, 16 m)
3. Kamil Waszek LKS Olimpia Goleszów (15 m, 14 m)

Rocznik 2005-2004
1. Maciej Staszewski LKS Olimpia Goleszów (17 m, 16,5 m)
2. Dawid Żlik LKS Olimpia Goleszów (16,5 m, 16 m)
3. Szymon Niemczyk LKS Olimpia Goleszów (16 m, 15,5 m)

Rocznik 2003
1. Petr Vaverka T.J. Frenstat (28 m, 28,5 m)
2. Robert Ryś LKS Olimpia Goleszów (27,5 m, 27 m)
3. Michał Martynek LKS Olimpia Goleszów (28 m, 27,5 m)

Dziewczęta
1. Paulina Cieślar WSS Wisła (16 m, 17 m)
2. Aneżka Smahlikowa T.J. Frenstat (15,5 m, 15,5 m)
3. Klara Ulrichowa T.J. Frenstat (15 m, 16 m)

OPEN 
1. Marcel Matusinsky T.J. Frenstat (28 m, 28 m)
2. Norbert Harsche ZKN Sokół Zagórz (28 m, 27,5 m)
3. Krzysztof Leśniak LKS Klimczok Bystra (27,5 m, 28 m)
 
Wśród najmłodszych zawodników na goleszowskich skoczniach rywalizowali 

m.in. syn Piotra Żyły (Jakub) oraz synowie czeskiego skoczka Jakuba Jandy (Olivier 
i Nikodem).

Zawodników dopingowali m.in. rodzice skoczków, w tym Piotr Żyła, mieszkań-
cy gminy, a także Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, Przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Andrzej Bacza i Wiceprezes Polskiego Związ-
ku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz.

Nagrody i  puchary wręczali Helena i  Bogusława Tajner (żony śp. Leopolda 
i Władysława), Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner i Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. 

Głównym organizatorem zawodów był LKS Olimpia „Goleszów”. Zawody od-
były się dzięki wsparciu m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
Starostwa Powiatowego w  Cieszynie, Gminy Goleszów, Polskiego Związku Nar-
ciarskiego, Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, Śląskiego Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS oraz sponsorów.

Tomasz Lenkiewicz
Fotoreportaż na www.goleszow.pl



„Memoriał im. Leopolda  
i Władysława Tajnerów”

Foto Tomasz Lenkiewicz
MSF



Ostatnie godziny na wyspie
Po śniadaniu udaliśmy się w kierunku zachodniego wybrzeża do hotelu, 

na zasłużony wypoczynek po piętnastu dniach zwiedzania przepięknej wy-
spy, jaką jest Sri Lanka (błogosławiona wyspa).

Przed wyzwoleniem, czyli przed rokiem 1947, kiedy to wyspa była pod 
panowaniem najpierw Portugalczyków następnie Holendrów, a w końcu na 
długie lata Anglików, nazywała się po prostu Cejlon. 

Po drodze odwiedziliśmy Fort Holenderski w  Galle, wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to najbardziej historyczne z miast na 
Sri Lance. Stare miasto Galle to przykład łączenia starodawnej architektury 
europejskiej z synegalską (Sri Lanki). Fort Galle wzniesiony pierwotnie przez 
Portugalczyków w wieku XVII, przebudowany przez Holendrów, jest uzna-
wany za miejsce światowego dziedzictwa kultury i  jest największą fortecą 
w Południowo-Wschodniej Azji wybudowaną przez Europejczyków. 

Zarówno fort jak i stara część Galle, zachowały wyjątkowy lokalny urok, który kontrastuje ze współczesną gwarną częścią miasta, typową dla miast południo-
wej części Azji. Zwiedziliśmy po kolei najważniejsze obiekty, mianowicie: budynek Reformowanego Kościoła Holenderskiego z roku 1640, przebudowany w 1755 
r., meczet Meeran Jumma z 1898 r., oparty na byłym kościele katolickim, brytyjską latarnię wybudowaną w 1938 i świątynię buddyjską powstałą na bazie starego 

kościoła portugalskiego. Znowu, jak to podczas zwiedzania obiektów religijnych, 
musieliśmy zdjąć obuwie. Nie wiem, ile kilometrów zrobiłem na bosaka w czasie 
tej kilkunastodniowej wyprawy.

W początkach XXI wieku Holendrzy utworzyli fundację mającą na celu od-
restaurowanie wciąż stojących holenderskich budynków. Fort Galle mógłby stać 
się najpiękniejszym miastem Sri Lanki. 

Pojechaliśmy dalej, mijając pola ryżowe oraz ogromną ilość plantacji her-
baty. Sri Lanka, chociaż jest tylko niewielką wyspą, zajmuje czwarte miejsce 
w świecie w produkcji herbaty (282 tys. ton) po Kenii, Indiach i Chinach. 

Wieczorem po kolacji pilotka zaproponowała chętnym wyjazd do świątyni 
hinduistycznej na ceremonię pudża. Są to czynności kultowe wykonywane naj-
częściej w domu, gdyż kult świątynny, chociaż popularny, nie jest obowiązkowy. 
Pudża odbywa się z pomocą lub bez pomocy bramińskiego oficjanta i obejmuje 
szeroki zakres rytuałów, poczynając od codziennych, odprawianych po przebu-
dzeniu się, aż do ceremonii związanych z narodzinami, małżeństwem i śmiercią. 

Tuk-tukami, czyli miejscowymi taksówkami, jedziemy po trzy osoby do 
świątyni poświęconej bogini, matce Sri Mariamam, która potrafi uzdrawiać. 

Oddają się pod jej opiekę przede wszystkim ci, którzy potrzebują uleczenia 
z  jakiejś choroby. Weszliśmy przez imponująco bogatą, rzeźbioną bramę. Bra-
ma, jak i cała fasada tej przepięknie kolorowej budowli, przedstawiała dziesiątki 
hinduistycznych bóstw, które odpowiadają za różne aspekty życia. Ukazuje także 
bestie z hinduistycznej mitologii. 

Jej skala ma przytłoczyć wchodzących, uświadamiając im kruchość ich ży-
wota. Oczywiście, przed wejściem musieliśmy zdjąć obuwie. To jeden ze sposobów okazania szacunku bogini-matce. Miejscowi wyznawcy zanosili w darze owoce 
i kwiaty, a nasza grupa składa ofiarę w rupiach lub dolarach, otrzymując w zamian znak na czole. Znaki te zależą od bóstwa jakie wyznajemy. Są to przeważnie 
kolorowe kropki, pojedyncze lub jedna na przykład żółta, a na niej druga, mniejsza, czerwona. Bywa też kreska lub kreska i na niej kropka, oczywiście, w innym 
kolorze. 

Znając ten kod możemy natychmiast zobaczyć, z którego bóstwa wyznawcą mamy do czynienia. Na suficie świątyni podziwialiśmy mandale, czyli obrazki 
utworzone przez sypanie różnokolorowego piasku. Żmudny proces tworzenia takiego obrazka na płaskich powierzchniach jest rodzajem modlitwy hinduistycz-
nych mnichów. W świątyni nie byliśmy długo, bo przenikliwy głos trąb, bębnów oraz dodatkowe ciepło od ogromnej ilości płonących świec, to jednak nie dla 
nas – „białasów”. 

W czasie tej 16-dniowej podróży ani razu nie znalazłem się w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Jeśli odczuwałem stan zagrożenia, to tylko z własnej winy. Dwu-
krotnie się zgubiłem, za długo robiąc zdjęcia i filmując. 

W Indiach odnalazł mnie hinduski pomocnik naszej 
pilotki, z którym nie chciałem pójść, bo go nie znałem. 
Natomiast w Świątyni Zęba Buddy znalazła mnie sama 
pilotka. Nawet nie dostałem bury...

Autokarami przejechaliśmy łącznie przez Indie Połu-
dniowe i Sri Lankę - prawie 2500 km. Samolotem War-
szawa – Colombo – Warszawa niecałe 20 tys. km. Prze-
lot miejscowymi liniami lotniczymi Air India na trasie 
Colombo – Triwandrum oraz Kochin – Kolombo to już 
tylko 280 km. 

W  ostatnim hotelu, położonym na skraju plaży, 
w  bezpośrednim kontakcie z  oceanem kąpaliśmy się 
w dwóch basenach, walczyliśmy z  falą w oceanie, robi-
liśmy ostatnie zdjęcia, szczególnie zachodzącego słońca, 
wymienialiśmy się spostrzeżeniami i  taki był koniec tej 
wspaniałej wyprawy, która długo pozostanie w mojej pa-
mięci. Już marzę o następnej.

Albin Klimczak

Pola ryżowe

Architektura w Galle

Świątynia Sri Mariamman w Singapurze


