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Święta Wielkiej Nocy to zwycięstwo dobra nad złem, życia nad 
śmiercią, to czas odradzania się wiary w siłę Jezusa Chrystusa.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich pokojem, 
nadzieją i wiarą oraz da siłę do pokonywania 

codziennych trudności.
Z okazji tych wyjątkowych świąt najlepsze życzenia składają: 

wójt Krzysztof Glajcar, radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy 
i jednostek organizacyjnych
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„W rytmie walca”

Dzień Babci i Dziadka w Kisielowie

W sobotę, 10 lutego 2018 r., w 
kościele ewangelickim w Goleszowie 
odbył się koncert „W rytmie walca”. 
Miłośnicy muzyki klasycznej i filmo-
wej mogli zaspokoić swoje pragnie-
nia estetyczne i zanurzyć się w morzu 
pięknych melodii. Utwory wykonała 
Orkiestra Kameralna ARTIS pod batu-
tą Jeana Claude’a Hauptmanna oraz 
soliści w składzie: Olivia Ohl - Szulik 
(sopran), Piotr Sikora (tenor), Filip 
Hauptmann (baryton), Bartosz Ra-
kowski (skrzypce), Tomasz Rakowski 
(fortepian). Zgromadzeni mogli wy-
słuchać pięknych aranżacji utworów 
klasycznych oraz filmowych.

Zebrana w goleszowskiej świą-
tyni publika mogła usłyszeć m.in. 
utwory E. Griega, P. Czajkowskiego, 
J. Straussa, E. Waldteufla, E. Kal-
mana, G. Gershwina, W. Kilara. Or-
kiestra wraz z solistami wykonała 
19 utworów (w tym 1 na bis) i za-
pewniła miłośnikom utworów wy-
konywanym w charakterystycznym, 
umiarkowanym tempie wiele nieza-
pomnianych emocji. Dźwięki instru-
mentów były często wzbogacane 
przez piękne głosy solistów, które 
wprawiały w drżenie wrażliwą na 
sztukę część duszy słuchaczy. Zwień-

czeniem wydarzenia był utwór wy-
konany na bis. Do składu orkiestry 
dołączył wtedy niecodzienny instru-
ment w postaci maszyny do pisania, 
która charakterystycznym, znanym 
z urzędów dźwiękiem dzwoneczka 
puentowała wykonywane takty i po-
zwoliła stworzyć dokument obejmu-
jący wykonanie nieprzewidzianego 
w podstawowym planie koncertu 
utworu.

Serdeczne podziękowania za za-
pewnienie muzycznej podróży po 
krainie walca składamy organiza-
torom koncertu - Stowarzyszeniu 
Muzycznemu ARTIS oraz wszyst-
kim, którzy wspierali wydarzenie, 
w szczególności członkom Orkiestry 
Kameralnej ARTIS, dyrygentowi, 
solistom oraz Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Goleszowie.

Krystian Grzybek

Styczeń to miesiąc, kiedy nasze 
babcie i nasi dziadkowie obchodzą 
swoje święto.

Dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Kisielowie wraz ze swoją nauczy-
cielką, Eryką Cymorek, zorganizowa-
ły właśnie dla nich specjalne podzię-
kowania.

Babcie i dziadkowie zostali za-
proszeni do szkoły na uroczyste 
przedstawienie z okazji ich święta. 
Przedszkolaki recytowały wierszyki, 
śpiewały piosenki, a także zatańczy-
ły poloneza. W ten sposób przekaza-
ły swoje życzenia i podziękowania. 
Na zakończenie jubilaci otrzymali 
od swoich wnuków małe upominki, 
a potem wszyscy spotkali się przy 
ciastku i kawie.

Dyrektor SP Goleszów 
Dorota Wisełka
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Bal w Goleszowie Równi

Rozpoczną się roboty drogowe w Dzięgielowie

9 lutego w Goleszowie Równi w 
Oddziale Przedszkolnym Szkoły Pod-
stawowej im. J. Gajdzicy w Cisownicy 
odbył się bal karnawałowy. Od same-
go rana do przedszkola przybywały 
księżniczki, strażacy, bajkowe zwie-
rzęta i inne ciekawe postacie. Z każdą 
minutą było bardziej kolorowo. Przez 
cały dzień murów przedszkola nie 
opuszczały muzyka, taniec i zabawa.

Na otwarcie balu każdy zaprezen-
tował się w swoim stroju, po czym 
został przyjęty gromkimi brawami. 
Onieśmielenie zostało przełamane 
dzięki zabawie z krzesełkami, a licz-
ne zabawy taneczne ze śpiewem 
rozkręciły bal na dobre. Po uwielbia-
nej przez dzieci zabawie z „pauzą” 
przez przedszkole przejechał weso-
ły „pociąg z daleka”. Pierwszą część 
balu zamknęło pożywne śniadanie.

W drugiej części, poza swobod-
nym tańcem, dużo radości przyspo-
rzyła zabawa z gazetami, a także 
ruchowe animacje prezentowane 
przez nauczyciela. Przyszedł też czas 
na słodkie i owocowe przekąski 
przygotowane przez rodziców, za 
które serdecznie dziękujemy.

Ostatnią część balu zdominowała 
chusta animacyjna. Zabawie, radości,  
śmiechowi nie było końca. Na poże-
gnanie dzieci wyciszyły się na dywanie 
i pomogły w pracach porządkowych. 
Taki bal to ja rozumiem – podsu-
mował zabawę pięcioletni Konrad.

 Edyta Badura

W poprzednim numerze PG infor-
mowaliśmy o trwającym postępowa-
niu przetargowym mającym na celu 
wyłonienie wykonawcy rozbudowy 
drogi powiatowej 2608S w Dzięgielo-
wie. Kontynuując ten temat, informu-
jemy, że na początku marca 2018 r. 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 
w wyniku przeprowadzonych postę-
powań, podpisało umowy z fi rmami, 
które przeprowadzą roboty drogowe 
oraz będą pełnić nadzór inwestorski 
nad inwestycją.

Wykonawcą prac została fi rma 
FBSerwis S.A. z Warszawy, zaś nad-
zór nad całością sprawować będzie 

fi rma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał 
Heller ze Skoczowa. Wartość robót 
budowlanych to ok 2,3 mln zł, a nad-
zoru to ok. 64,7 tys. zł.

16 marca w pobliżu dzięgielow-
skiej szkoły nastąpiło przekazanie 
terenu budowy.

Remont tego odcinka drogi 
wsparła Gmina Goleszów, która 
przekazała starostwu dotację celo-
wą w kwocie 260 tys. zł.

Przebudowa ul. Cieszyńskiej 
w Dzięgielowie jest możliwa dzięki 
pozyskanemu przez starostwo do-
fi nansowaniu z budżetu państwa 
w ramach Programu Rozwoju Gmin-

nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019.

Zakończenie inwestycji zaplano-
wano na wrzesień 2018 r.

W związku z tym w okresie wio-
senno-letnim w pobliżu dzięgielow-
skiej szkoły, przedszkola, cmentarza 
i OSP nastąpią utrudnienia w ruchu 
drogowym. 

 Więcej informacji na temat inwe-
stycji można uzyskać w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Cieszynie, tel. 33 
4777 309.

Tomasz Lenkiewicz
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Czerwony Kapturek u przedszkolaków

Pszczelarze spotkali się w Dzięgielowie

2 lutego w sali Domu Ludo-
wego w Goleszowie Równi miała 
miejsce uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka przygotowana przez 
przedszkolaków z Oddziału Przed-
szkolnego Szkoły Podstawowej im. 
Jury Gajdzicy w Cisownicy.

Około godz. 15.00 widownia 
zapełniła się najbliższymi naszych 
przedszkolaków, a one same za-
mieniły się w drzewa, kwiaty, leśne 
zwierzęta i innych bohaterów „Czer-
wonego Kapturka”. Bajka została 
bardzo urokliwie opowiedziana 
przez jedną z dziewczynek. Główni 
bohaterowie z oddaniem odgrywali 
swe role, a las przedstawiony przez 
pozostałe dzieci nie pozostał obojęt-
ny na losy nierozważnej dziewczynki.

Przedstawienie przyniosło pu-
bliczności wiele niespodzianek. Oto 
zamiast schorowanej babci pojawił 
się dziadek, wilk bardzo zabawnie 
chrapał, a leśniczy, by przegonić dra-
pieżnika, zamiast strzelby wykorzystał 
słabość wilka do łaskotek. Radość z 
ocalenia Kapturka i jej rodziny udzie-
lała się wszystkim obecnym. Ponad-
czasowe przesłanie tej historii, aby 
dzieci nie rozmawiały z nieznajomymi 
i by zawsze słuchały rad mamy, pozo-
stało niezmienne i przy okazji wyda-
rzenia wpajane przedszkolakom.

Całość oprawiona była wesołą mu-
zyką i ruchowymi animacjami, oczy-
wiście w niepowtarzalnym dziecięcym 
wykonaniu. Na koniec dzieci złożyły 
dziadkom życzenia, rozdały własno-
ręcznie przygotowane upominki i za-
prosiły gości na poczęstunek.

W imieniu wnuków - przedszko-
laków i własnym bardzo dziękuje-
my za gościnność Domu Ludowego, 
wszystkim babciom i dziadkom - za 

przybycie, a rodzicom - za zaangażo-
wanie i pomoc w przygotowaniach.

Edyta Badura

3 marca w Miasteczku Pszcze-
lim odbyło się spotkanie polskich, 
czeskich i słowackich pszczelarzy, 
połączone z zebraniem sprawoz-
dawczym dzięgielowskiego koła. 
Około 50 osób zasiadło za stołami 
w pasiece im. Jana Gajdacza.

W zebraniu wzięli udział przed-
stawiciele z Czeskiego Cieszyna, 
Cierlicka, Lubna, Kusyckiego Nowe-
go Miasta, Wisły i, oczywiście, gmi-
ny Goleszów. Gościem specjalnym 

był Edmund Bryjok – Wiceprezes 
Śląskiego Związku Pszczelarzy.

Uczestnicy zadeklarowali pomoc 
w trójstronnych, partnerskich kon-
taktach i w kwestiach organizacyj-
nych.

Zarówno w naszym kraju, Cze-
chach i na Słowacji borykamy się z 
tego samego rodzaju problemami 
np. zapobieganiem i leczeniem ro-
dzin pszczelich – mówi prezes dzię-
gielowskiego koła Stanisław Procner.

Choroby pszczele, plan pracy 
i szkoleń na pograniczu polsko-cze-
sko-słowackim, czy dofinansowanie 
do zakupu matek pszczelich to tylko 
część tematów poruszanych pod-
czas sobotniego spotkania, które 
prowadzili Stanisław Procner oraz 
Henryk Nizio.

Trójstronne kontakty naszych 
pszczelarzy są możliwe dzięki podpi-
sanej wcześniej umowie.

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuZimowisko w SP Goleszów

Tuż po zakończeniu pierwsze-
go półrocza szkolnego nadeszły 
upragnione dla wszystkich dzieci 
ferie zimowe. Niektórzy spędzali je 
w gronie rodzinnym, inni wyjeżdża-
li zwiedzać ciekawe miejsca, podzi-
wiać górskie widoki z perspektywy 
tras narciarskich, a spora część na-
szych uczniów postanowiła uczest-
niczyć w zimowisku zorganizowa-
nym przez goleszowską szkołę.

Pierwszy dzień zimowego wy-
poczynku spędziliśmy w budynku 
szkolnym, korzystając z różnych 
atrakcji sportowo-artystycznych, a 
następnie gościliśmy na basenie w 
zaprzyjaźnionej szkole w Cisownicy. 

Kolejny dzień był równie udany jak 
pierwszy. Niestety, pogoda spłatała 
nam figla i śniegu nie dostarczyła, ale 
skorzystaliśmy z lodowiska w Cieszy-
nie, gdzie próbowaliśmy naszych ły-
żwiarskich możliwości. Nasza druga 
grupa w tym czasie wykonywała pra-
ce plastyczno-techniczne w szkole. 
Po posiłku i ciepłej herbacie nastą-
piła zamiana miejsc. I tak nadszedł 
dzień trzeci, który przyniósł wyjazd 
do Istebnej. Tam otrzymaliśmy za-
strzyk wiedzy ekologicznej z naszego 
regionu - byliśmy w Leśnym Ośrod-
ku Edukacji Ekologicznej. W drodze 
powrotnej udaliśmy się do Wisły 
na skocznię im. A. Małysza, by po-

czuć odrobinę atmosfery panującej 
podczas konkursów skoków narciar-
skich.

Następny dzień zimowiska zare-
zerwowaliśmy na kino. Film oglą-
dany w cieszyńskim kinie przyniósł 
nam dużo radości, śmiechu a nawet 
odrobinę łez. Ostatni dzień wypo-
czynku to gry, zabawy, dyskoteka na 
terenie szkoły oraz pokaz ratownic-
twa zorganizowany przez Państwo-
wą Straż Pożarną z Ustronia.

Wszystkim, którzy pomogli nam 
przyjemnie spędzić ten zimowy czas, 
serdecznie dziękujemy.

Dorota Wisełka

Urząd Gminy w Goleszowie
ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10

Godziny pracy: poniedziałek, wto-
rek, czwartek: 7.00-15.00; środa: 
7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00.

www.goleszow.pl,
www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl

Referat Komunalny (drogi, cmenta-
rze/pogrzeby, odśnieżanie, mieszka-
nia komunalne i socjalne, wycinka 

drzew w pasie drogowym), 
ul. Zakładowa 12, 

tel. 33 479 05 10, wew. 80

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

ul. Cieszyńska 29, 
tel. 33 479 05 17, 33 479 05 54,

www.gops-goleszow.pl

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 21, 

www.goleszow.com.pl

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

www.goleszow.naszabiblioteka.com

Gminne Centrum Informacji
Punkt Informacji Turystycznej

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

Numer alarmowy: 112
Policja: 997

Straż pożarna: 998
Pogotowia:

- energetyczne: 991
- gazowe: 992

- wodociągowe: 994
- ratunkowe: 999
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Tytuł artykułuNagroda dla goleszowskiego zespołu

5 marca grupa reprezentacyjna 
Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Goleszów” wzięła 
udział w Przeglądzie Dziecięcych i 
Młodzieżowych Zespołów Artystycz-
nych Śląska Cieszyńskiego 2018.

Na deskach Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie goleszow-

ski zespół zaprezentował skoczne 
tańce górali żywieckich, czym za-
skarbił sobie przychylność i uznanie 
jury.

Rezultatem wspólnej pracy mło-
dzieży z choreografką Barbarą Ryb-
czyk oraz kapelą pod kierownictwem 
Urszuli Cypcer jest zdobycie pierw-

szego miejsca w kategorii zespołów 
folklorystycznych. Sukces jest tym 
większy, iż nie przyznano nikomu 
drugiego miejsca. Wręczenie nagród 
odbędzie się w najbliższym czasie.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

GOK

Brązowy medal dla Klaudii Szymańskiej

10 marca w Lęborku odbyły się 
XXXVIII Mistrzostwa Polski Karate 
WKF seniorów. Do zawodów zgłosi-
ło się 141 sportowców z 38 klubów.

Miło nam poinformować, że 
mieszkanka Godziszowa – Klaudia 
Szymańska – w konkurencji kumi-

te indywidualne +68 kg wywalczyła 
brązowy krążek.

Jest to kolejny duży sukces 
sportowy mieszkanki naszej gminy 
w dyscyplinie, która w 2020 roku 
zostanie konkurencją olimpijską. Od 
początku swojej kariery Klaudia Szy-

mańska broni barw Klubu Sportowe-
go „Shindo” z Cieszyna.

Zawodniczce oraz trenerowi gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów sportowych.

Tomasz Lenkiewicz
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Niezwykły turniej szachowy

Trzydziestym pierwszym Mię-
dzynarodowym Turniejem Szacho-
wym Mokate rozpoczęły się zma-
gania o Puchar Gminy Goleszów 
2018.

Na sali Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, 3 lutego, pomimo trudnych wa-
runków na drogach, zameldowało 
się aż 98 zawodników i bardzo liczna 
grupa osób towarzyszących. Jak to 
w goleszowskich turniejach bywa, 
zawodnicy od początkujących do 
prawdziwych mistrzów szachowych, 
z roczników od 1934 do 2012. Blisko 
połowa uczestników miała mniej niż 
18 lat, a 20% grających przekroczyło 
wiek 60 lat. Specjalnie dla najmłod-
szych i najstarszych uczestników 
przygotowano sporo medali – skla-
syfi kowano m.in. jedną grupę senio-
rów oraz cztery kategorie młodych 
adeptów tej królewskiej dyscypliny 
sportowej.

Pierwszy tegoroczny turniej 
w Goleszowie był niezwykły pod 
wieloma względami.

Na długo zapamiętam ten turniej 
- zaznaczył sędzia główny zawodów 
Karol Linert

O ile zwyczajowo zdarza się kil-
ka interwencji sędziowskich w cza-
sie całego turnieju, to tym razem 
prawie w każdej z dziewięciu rund 
było ich wiele. Dziwiło mnie to, że 
dotyczyły przypadków nieskompliko-
wanych, oczywistych, takich w któ-
rych zawodnicy nawet z niewiel-
kim doświadczeniem nie powinni 
mieć wątpliwości, chociaż w blisko 
140 goleszowskich turniejach róż-
ne przypadki się zdarzały. Rodzące 
się wątpliwości można było jednak 
w pewnym stopniu przypisać nagłe-
mu załamaniu pogody i gwałtowne-
mu spadkowi ciśnienia. Prawdziwy 
wstrząs wśród grających spowodo-

wały wydarzenia, które miały miej-
sce w IV rundzie turnieju. Jeden 
z zawodników stracił przytomność, 
konieczna była reanimacja. Sytuacja 
była bardzo poważna. Wezwane po-
gotowie przyjechało aż z Zebrzydo-
wic, a przed nim na miejsce przybyła 
straż pożarna. Na szczęście wszystko 
się dobrze skończyło.

Bardzo dziękuję zawodnikom, 
którzy przeprowadzili skuteczną 
reanimację. O przekazanie podzię-
kowań prosił mnie również „nasz” 
szachista. Po szczęśliwym fi nale akcji 
ratunkowej dalsza część zawodów 
przebiegała już bez nieprzyjemnych 
niespodzianek - mówi Karol Linert

Zawody wygrał zawodnik „Po-
lonii” Przemyśl, mistrz FIDE Karol 
Rawicz, drugi był Krzysztof Knopik 
z Żor, a podium niespodziewanie 
uzupełniła trzynastoletnia Marty-
na Wikar. Najlepszy z zawodników 
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Niezwykły turniej szachowy

goleszowskiego stowarzyszenia sza-
chowego, Michał Cieślar, zajął nie-
wdzięczne dla sportowców miejsce 
IV. Na X pozycji rywalizację zakończył 
częsty bywalec naszych turniejów, 
który przyjechał nocnym pociągiem 
aż z Wejherowa, sympatyczny mistrz 
szachowy Maciej Kot.

Startował też Wojciech Waruga, 
który niedawno wspólnie z Jackiem 
Gajewskim, równolegle do rozgry-
wanych w katowickim Spodku Mi-
strzostw Europy, ustanowili nowy 
rekord Guinnessa w maratonie sza-
chowym - grali 50 godzin, 1 minutę 
i rozegrali 515 parti i!

Pełne wyniki dostępne są w in-
ternetowym serwisie: www.chessar-
biter.com/turnieje/2018

Puchar, medale i nagrody wrę-
czali przedstawicielka Mokate Moni-
ka Glos i wójt gminy Krzysztof Glaj-
car. Przedstawiciel władzy lokalnej 
otrzymał również od uczestników 
turniejów podziękowania w formie 
efektownego dyplomu w gustow-
nym etui.

Fotorelację z zawodów można 
zobaczyć na www.goleszow.pl

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania i przeprowadze-
nia turnieju składamy serdeczne po-
dziękowania. Karol Linert/KG

Wspomnienie
Pierwszego lutego minęła 1. ro-

cznica śmierci Jana Morysa (1937-
2017), rolnika z Cisownicy, przez 
przyjaciół zwanego Jankiem z grun-
tu. Pomimo iż od Jego śmierci upły-
nął rok, pamięć o Nim nadal pozo-
staje w naszych sercach.

Janek należał do odchodzącego 
już grona gazdów, któremu przyszło 
żyć i pracować w czasach głębokiej 
komuny. Jako młody chłopak, a wła-
ściwie jeszcze dziecko, w wieku 13 
lat przeżył śmierć swojego dziadka, 
a trzy miesiące później śmierć swo-
jego taty. Od tego czasu trud utrzy-
mania 15 ha gospodarstwa spoczął 
na barkach Janka i jego schorowanej  
matki. Zawsze powtarzał, że prze-
trwali dzięki Boskiej opiece i pomo-
cy życzliwych im cisowniczan.

Janek kochał swoją wieś, Małą 
Czantorię i gróniczki, wśród których 
żył. Prowadząc swoje gospodarstwo, 
jednocześnie pracował przy melio-
racji wsi, pomagał przy rozbudowie 
szkoły podstawowej, a także przy bu-
dowie kościoła. Wielkim szacunkiem 
darzył ziemię, którą uprawiał, a która 
dawała chleb Jemu i Jego rodzinie.

Pomimo ciężkiej pracy Janek był 
człowiekiem niezwykle pogodnym, 
wesołym i zawsze był duszą towa-
rzystwa. Jako samouk wieczorami 
lubił grać na akordeonie.

Nigdy nie uskarżał się na nic. Na-
wet pod koniec życia, gdy pojawiały 
się problemy zdrowotne, starał się 
zachować pogodę ducha, a swoim 
optymizmem zarażał nawet naj-
większych malkontentów. 

Dla najbliższej rodziny, a także 
dla przyjaciół i znajomych pozosta-
nie na zawsze Jankiem - skromnym, 
pracowitym i dobrym człowiekiem. 

Grono przyjaciół

Jan Morys (1937-2017)
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Tytuł artykułuWywiad z Pawłem Stanieczkiem

Dokończenie z poprzedniego 
numeru PG.

Jak układały się Pana losy po 
wojnie?

W 1952 roku ukończyłem cieszyń-
skie Liceum Pedagogiczne i zosta-
łem nauczycielem. Liceum dało mi 
nie tylko wykształcenie, ale i wpoiło 
obywatelską konieczność włączenia 
się w odbudowę państwa polskiego. 
Zniszczenia wojenne były ogromne, 
zarówno te ludzkie, jak i te mate-
rialne. Miasta zniszczone (Warszawa 
niemal zrównana z ziemią), tereny, 
na których front zatrzymywał się 
na dłużej trzeba było przywrócić do 
życia. W pierwszych latach po woj-
nie wszystkich absolwentów szkół 
średnich (tych z maturą) i wyższych 
obowiązywały tzw. nakazy pracy – 
odwołań od nich nie było. Zgodnie z 
takim nakazem, skierowano mnie do 
pracy w szkole w Iskrzyczynie, gdzie 
pracowałem przez dwa lata. Potem 
odbyłem zasadniczą służbę wojsko-
wą w jednostce artylerii przeciw-
pancernej w Kaliszu (1954–1956). 
Wtedy podjąłem decyzję o odmo-
wie na propozycję skierowania mnie 
do szkoły podoficerskiej, co miało 
dobre i złe strony. Jednak po latach 
wspominam tę decyzję jako dobrą, 
poczułem wtedy, że w życiu trzeba 
się przeciwstawiać narzucanemu 
siłą postępowaniu, które kłóci się z 
wyznawanym światopoglądem.

W czasie kilkudniowego urlopu 
w 1956 roku pojechałem do Krako-
wa, gdzie w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej zdałem egzamin wstępny na 
Wydział Filologiczno – Historyczny. 
Nie uzyskałem jednak zwolnienia 
z nakazu pracy i po odbyciu służ-
by wojskowej skierowano mnie do 
Szkoły Podstawowej w Goleszowie. 
Był to czas, kiedy bardzo brakowa-
ło nauczycieli, władza zachęcała do 
studiowania, udzielała zniżek godzin 
i płatnych urlopów na czas sesji. 
W goleszowskiej szkole przepraco-
wałem 6 lat. Na piątym roku studiów 
przeniesiono mnie na studia dzien-
ne. Ożeniłem się i zamieszkałem z 
żoną w Jaworzu. Wtedy też zatrud-
niono mnie jako nauczyciela języka 

polskiego i historii w Technikum dla 
Pracujących w Bielsku-Białej, zaś 
żona pracowała jako nauczycielka 
w Jaworzu.

Na początku lat 60-tych ubiegłe-
go wieku zaczęło się prężnie rozwijać 
zawodowe szkolnictwo przyzakłado-
we. Szczególnie w takim mieście jak 
Bielsko-Biała, które bardzo rozwi-
jało się pod względem przemysło-
wym. Wtedy prawie każde liczące 
się przedsiębiorstwo organizowało 
swoją szkołę zawodową. Związa-
łem się z Zakładem Energetycznym 
Bielsko-Biała, przy którym powstała 
szkoła początkowo kształcąca tylko 
elektromonterów. Jednak z czasem 
powstały technika, zarówno dla pra-
cujących jak i dla młodzieży. W tych 
szkołach przepracowałem 21 lat, 
z czego 19 lat jako dyrektor zespołu 
szkół. Udało nam się w tym czasie 
wybudować nowy budynek szkoły 
z pracowniami specjalistycznymi, 
salą gimnastyczną. W związku z tym, 
że szkoła posiadała internat (prze-
szło 100 miejsc) mogliśmy kształcić 
młodzież z całego południowego 
okręgu energetycznego, co sprzyjało 
późniejszemu zatrudnianiu absol-
wentów – energetyka opierała się 
na miejscowych pracownikach.

Czyli to już prawie 20 lat poza 
Goleszowem?

Tak, ponownie w Goleszowie za-
mieszkaliśmy w 1973 roku. Żona pra-
cowała w podstawówce, a ja w Biel-
sku. To były czasy, w których pociągi 
kursowały bardzo często, dlatego nie 
było żadnych kłopotów z dojazdem do 
pracy. Później jeszcze przez 6 lat pra-
cowałem w cieszyńskim Technikum 
Ekonomiczno – Gastronomicznym. 
Tak więc łącznie ze szkolnictwem by-
łem związany przez przeszło 40 lat.

Czy praca pedagogiczna dała 
Panu satysfakcję, która potwier-
dziła trafność decyzji o odrzuceniu 
szansy w szkole podoficerskiej?

Tak, pracę pedagogiczną bardzo 
lubiłem. Satysfakcjonowała mnie. 
Teraz, kiedy szkolnictwo zawodowe 
mocno się zmieniło, szkoły przyza-
kładowe poznikały, pozostały je-
dynie wspomnienia. Przyznam, że 
sprawia mi przyjemność, kiedy ab-
solwenci „mojej szkoły” zapraszają 
mnie na jubileuszowe spotkania. 
Choćby w zeszłym roku, w którym 
jubileusz 50-lecia obchodzili pierwsi 
absolwenci zawodówki, a 44-lecia 
pierwsi technicy-energetycy.

A później pojawiło się więcej 
czasu na pracę społeczną i realiza-
cję pasji?

Tak. Myślę, że chęć do pracy 
społecznej zawdzięczam wcześniej 
wspomnianemu cieszyńskiemu Li-
ceum Pedagogicznemu. Ale anga-
żowałem się również w działalność 
samorządową: byłem radnym gmin-
nym przez dwie kadencje, a przez 
jedną radnym powiatowym. Pocią-
gała mnie też publicystyka – zaczą-
łem pisać artykuły do Panoramy 
Goleszowskiej, której przez 7 lat 
byłem redaktorem. W roku 2001 
udało się wydać pierwszy „Kalen-
darz Goleszowski”, który, co bardzo 
mnie cieszy, jest wydawany po dziś 
dzień. Pozwala to w wielu przypad-
kach przybliżyć czytelnikowi dzieje 
naszych gminnych miejscowości, za-
biegać o poszanowanie przyrody czy 
służyć poradą w wielu sprawach.

Paweł Stanieczek w mundurze
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Tytuł artykułuWywiad z Pawłem Stanieczkiem

Aktualnie jestem kustoszem 
Izby Oświęcimskiej, przybliżającej 
odwiedzającym historię podobo-
zu Auschwitz, który swoją filię miał 
właśnie na terenie goleszowskiej ce-
mentowni.

Wiem, że historia to jednak 
Pana największa pasja. Dlatego cie-
kaw jestem, czy badając dzieje na-
szej gminy, odkrył Pan coś, co było 
szczególnie zaskakujące?

To trudne pytanie. Myślę, że dość 
dużo już wiemy o Goleszowie i oko-
licy. Są jednak tematy, które wciąż 
czekają na opracowanie. Na przy-
kład cała historia goleszowskiej ce-
mentowni. Przydałoby się stworzyć, 
wzorem Izby Oświęcimskiej, coś na 
kształt izby pamięci i zgromadzić 
w niej to, co się da dla zachowania 
pamięci o tym tak przecież waż-
nym dla historii Goleszowa miejscu. 
Wciąż niewystarczająco zbadany 
jest temat wojennych losów gole-
szowskich Żydów. Wciąż nie udało 
się dotrzeć do dokumentów, które 
rzuciłyby pełne światło na wydarze-
nia ich dotyczące. A przecież były to 
całe rodziny mieszkające w Goleszo-
wie od czasów austriackich… Znamy 
jedynie nazwiska… Gross, Ferber… 
Wiemy jedynie, że z zagłady ocale-
li Leimsiederowie wraz z córkami. 
Mało kto dziś pamięta, że zniknęli 
prawie bez śladu, nawet nie do koń-
ca wiemy, kiedy to się stało – jedy-
nie można domniemywać, że było to 
pod koniec 1940 roku lub w pierw-
szych miesiącach roku następnego.

Jest wiele spraw i tematów, któ-
rych opracowania warto byłoby się 
podjąć. I wiem, że są goleszowianie, 
którzy mogliby to zrobić! (dzieje po-
dobozu Auschwitz zostały opisane 
w książce pt.: „Arbeitslager Golle-
schau” autorstwa Pawła Stanieczka, 
a także w filmie ‚‚Dopisani do Listy 
Schindlera” autorstwa Gustawa 
Szepke – przyp. WH).

Z pewnością tak, a historia sa-
mego Goleszowa jak i całej gmi-
ny na pewno zasługuje na pełne 
opracowanie – może warto było-
by spróbować napisać monografię 

Goleszowa? To z pewnością ogrom 
pracy, ale jestem pewien, że z ta-
kimi osobami jak Pan, możliwy do 
wykonania! Życzę przede wszyst-
kim zdrowia i sił do dalszej pracy 

na rzecz zachowania historii naszej 
Małej Ojczyzny. Bardzo dziękuję za 
rozmowę.

Wojciech Hławiczka

W Wiedniu, 1980 r.

Paweł Stanieczek z rówieśnikami, Szczytno 1959 r.
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Człowiek z piętnem przeżyć okupacyjnych

Podziękowania

Dokończenie z poprzedniego 
numeru PG.

Do Jego przyjemności należała 
gra w szachy. W domach, gdzie Go 
przyjmowano, uczył dzieci tej kró-
lewskiej gry.

Pokonywał pieszo znaczne od-
ległości; bez względu na pory roku 
i warunki atmosferyczne.

Na różne sposoby szukał kontaktu 
z ludźmi. Podejmował dyskusje na te-
mat treści biblijnych, bywało, że cza-
sem narzucał swój punkt widzenia.

Prześladowały Go do końca życia 
obrazy z czasów okupacji, gdy mu-
siał przenosić ciała zmarłych z wy-
cieńczenia czy też zamordowanych 
jeńców wojennych.

Mieszkańcy wsi ze współczuciem 
podchodzili do p. Władysława, ofia-
rowali Mu kołdry puchowe, podusz-
ki, przynosząc je do Jego mieszkania.

Ulubionym miejscem, jakie so-
bie upodobał w porze zimowej, była 
świetlica cisownicka. Na sali, w kąci-
ku, odpoczywał, grzał się, posilał za-
kupionymi przez siebie wiktuałami, 
a nawet uskuteczniał drzemkę.

Przychodził na spotkania klubo-
we, słuchał opowieści (nie zawsze 
wytrwał do końca), oglądał wystawy 
organizowane w świetlicy. Wędrując 
po domach, zachęcał mieszkańców 
do zainteresowania się wydarzenia-
mi kulturalnymi. Interesowały Go 
zapisy w kronice, zamieszczone zdję-
cia, wklejone wycinki prasowe. Nie-
raz sam wpisywał swoje uwagi.

Opowiadał też, u jakich gospoda-
rzy cisownickich pomagał w pracach 
polowych, gdy siły w latach młodo-
ści na to pozwalały.

Niejedną Wigilię Bożego Na-
rodzenia p. Władysław Cieślar 
w atmosferze radości świątecznej 
przeżył w gościnnych domach cisow-
niczan. Uczestniczył też w spotka-
niach opłatkowych organizowanych 

w świetlicy, nie mógł wtedy ukryć 
radosnego wzruszenia.

Gdy ktoś bliski Mu zachorował, 
dzielił się radami odnośnie możliwo-
ści leczenia domowymi sposobami. 
Zawsze był gotowy obdarować cho-
rego owocem, jaki kupił dla zdrowia.

Miał też swoje „wymagania” - kie-
dy korzystał z noclegu, żądał np. by 
zegar nie wybijał kurantów w czasie 
Jego snu. Z telewizora chciał korzy-
stać tak długo, aż skończy się mecz, 
skoki narciarskie czy inne dyscypliny 
sportowe.

Był pasjonatem sportu. Czasem 
trudno przychodziło cisowniczanom 
sprostać Jego życzeniom.

Pan Władysław z biegiem lat tra-
cił siły i zdrowie, z trudem poruszał 
się o własnych siłach. Oczekiwał 
pomocy samarytańskiej, że ktoś 
z mieszkańców Cisownicy weźmie 
Go pod swój dach i zapewni opiekę, 
jakiej wymagał stan Jego zdrowia.

W ostatnich latach życia we wła-
snym domu w Cisownicy Władysła-
wowi Cieślarowi świadczył bezin-
teresowną pomoc sąsiad Stanisław 
Szymisko. Okazywał mu szacunek ze 
względu na wiedzę, jaką odznaczał 
się ten nauczyciel, który wyjaśnił, jak 
funkcjonuje mózg u człowieka, jaki 
ma wpływ na ludzkie narządy. Pan 
Szymisko wiele ciekawych rzeczy do-
wiedział się od p. Cieślara, o których 
wcześniej nie słyszał.

Pan Stanisław spełniał prośby 
swego starego już sąsiada, wożąc 
Go na zakupy do Ustronia. Zdarza-
ło się, że nawet kilka godzin czekał 
na Jego powrót ze sklepu, by mógł 
odpocząć, nabrać sił do powrotnej 
drogi do domu. Pan Stanisław Szy-
misko czasami całą noc czuwał przy 
Nim, służył pomocą w zależności od 
potrzeb.

Starania różnych ludzi sprawi-
ły, że p. Władysław Cieślar znalazł 

swoje miejsce w Ośrodku Opieki 
Zdrowotnej „Kana” u ss. Elżbietanek 
w Cieszynie. Miał tam zapewnioną 
opiekę, jedzenie, spanie, odpowied-
nie warunki higieniczne, pomoc le-
karską. Trudno Mu przychodziło do-
stosowanie się do obowiązujących 
norm życia zbiorowego w tym miej-
scu. Odwiedziła Go tam delegacja 
Stowarzyszenia Miłośników Cisow-
nicy (Witold Pieńkowski, Teresa Wa-
szut). Z wizyty bardzo się ucieszył, co 
powtarzał kilkakrotnie.

Staraniem rodziny Cieślarów 
z Cieszyna dostał się do Domu Spo-
kojnej Starości przy ul. A. Mickiewi-
cza w Cieszynie. W ostatnim okresie 
swego życia stał się pacjentem leżą-
cym, ale w luksusowych dla Niego 
warunkach mógł przeżywać god-
nie jesień swego życia. Odwiedzali 
Go tam krewni, rodzina Cieślarów 
mieszkająca niedaleko, cisownicza-
nie i wielu innych. Wierny do końca 
w swoich odwiedzinach pozostał Mu 
p. Stanisław Szymisko.

Wizyty przynosiły Mu radość i za-
dowolenie, co widać na ostatnim 
Jego zachowanym zdjęciu.

Zmarł 1 marca 2013 r. w wieku 
niespełna 90 lat.

Pochowany został na cmentarzu 
ewangelickim w Cisownicy w rodzin-
nym grobie Cieślarów z dopiskiem 
na pomniku „MlCZURIN”, bo tak go 
nazywano. Wiedział o tym za życia, 
wcale o to nie miał żalu.

Teresa Waszut

23 października 2017 r. na wal-
nym zebraniu rozwiązane zostało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Cisow-
nicy. W związku z tym w imieniu Za-
rządu KGW pragniemy podziękować 

wszystkim członkiniom za wielo-
letnią działalność i zaangażowanie.

 KGW
OSP Cisownica serdecznie dzię-

kuje byłemu miejscowemu Kołu 

Gospodyń Wiejskich za przekazany 
sprzęt i urządzenia, który zostanie 
wykorzystany na potrzeby miesz-
kańców wsi.

Zarząd OSP

Katarzynie Pszczółce
Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

           Ojca 
składają koledzy i koleżanki 
z koła PTTK ŚLIMOKI
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Zrekonstruował samochód mistrza Polski

Jeszcze kilkanaście lat temu na 
polskich drogach można było zoba-
czyć samochody rodzimej produkcji 
np. syrenki, duże fiaty, maluchy, czy 
polonezy. Obecni 40, 50 i 60-lat-
kowie niejednokrotnie marzyli, by 
mieć taki samochód lub zasiąść za 
jego kierownicą.

Małymi i dużymi fiatami całe ro-
dziny jeździły np. na wczasy nad pol-
skie morze, na Węgry czy do Bułga-
rii. Pod względem technicznym auta 
te nie posiadały skomplikowanej 
elektroniki i były łatwe do naprawy, 
w porównaniu do dzisiejszych samo-
chodów naszpikowanych elektroniką.

Fiaty 125p, 126p czy polonezy 
rywalizowały podczas wielu rajdów. 
Byli i obecni mistrzowie naszego kraju 
rozpoczynali swoje przygody z rajda-
mi lub osiągali znaczące sukcesy za 
kierownicami polskich samochodów.

Kajetan Kajetanowicz startował 
Fiatem 126p, Sobiesław Zasada zo-
stał mistrzem Polski, ścigając się 
Fiatem 125p, a miano najlepszego 
w naszym kraju za kierownicą polo-
neza wywalczył Marian Bublewicz.

I właśnie poloneza Bublewicza 
zrekonstruował mieszkaniec Gole-
szowa - Mariusz Cymorek. 

Skąd pomysł na zrekonstruowa-
nie samochodu mistrza Polski?

Początkiem lat osiemdziesiątych 
minionego stulecia, kiedy byłem 
uczniem goleszowskiej podstawów-
ki, podziwiałem rajdy samochodo-

we - głośne, kolorowe samochody 
ścigające się pod oknami mojego 
domu. Bardzo mocno utkwił mi w 
pamięci żółto-niebieski polonez, za 
kierownicą którego siedział Marian 
Bublewicz. Wtedy to pojawiało się 
marzenie małego chłopca, by mieć 
takiego poloneza. I tak to się wszyst-
ko zaczęło.

Pamiętasz, kiedy po raz pierw-
szy zasiadłeś za kierownicą rajdo-
wego poloneza? 

W trakcie nauki w szkole śred-
niej jeździłem jako kibic na rajdy, ale 
chęć wystartowania „za kółkiem” 
była wtedy ogromna. A może spró-
bować swoich sił w maluchu, polo-
nezie, a może w dużym fiacie – takie 

myśli chodziły mi po głowie. Jednak 
tuż po maturze z moim przyszłym pi-
lotem - Sebastianem Drużkowskim, 
postanowiliśmy zbudować pierwsze 
auto rajdowe. Wybór padł właśnie 
na poloneza. W tym okresie nie było 
dostępu do profesjonalnych czę-
ści, tym samym nasz „poldek” nie 
był wyczynowym autem. Gdy nasi 
rówieśnicy spędzali czas na impre-
zach, my przebywaliśmy w garażu i 
z pomocą wielu osób budowaliśmy 
pierwszą rajdówkę. Polonez dowoził 
nas do mety przez 3 sezony, potem 
rajdy zeszły na dalszy plan, a pojawi-
ło się codzienne życie.

Do realizacji marzeń trzeba dą-
żyć. Czasami trwa to kilka lub kilka-
naście lat. Brakuje pieniędzy, cza-
su… ale i tak warto. Kiedy wróciłeś 
do swojego marzenia?

Po kilkunastu latach, w 2003 
roku, po raz kolejny żółty polonez 
pojawił się w mojej głowie. Podją-
łem wtedy decyzję: zrealizuję moje 
największe motoryzacyjne marze-
nie. Po starej rajdówce zostało mi 
parę części, więc w wolnych chwi-
lach szukałem i kupowałem części 
do budowy samochodu. Jedno-
cześnie rozpocząłem analizowa-
nie starych gazet, zdjęć, czytałem 
książki motoryzacyjne z minionych 
lat – wszystko po to, by zdobyć jak 
najwięcej informacji o polonezie 
mojego mistrza. Obecnie wspoma-
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Samochód przed demontażem

Mariusz Cymorek przed zrekonstruowanym polonezem



Panorama Goleszowska – marzec 2018 13

Zrekonstruował samochód mistrza Polski

gam się Internetem, gdzie szukam 
różnych wzmianek prasowych, in-
formacji, zdjęć z epoki, czy takich 
samych pasjonatów jak ja.

Jakie problemy napotkałeś pod-
czas rekonstrukcji auta?

Największym problemem okaza-
ło się kupno samochodu. Większość 
aut z tamtej epoki skończyła swoje 
motoryzacyjne życie na skupach zło-
mu. Jeśli pojawiały się ogłoszenia 
„sprzedam poloneza” to tak napraw-
dę auta te niewiele miały wspólnego 
z samochodem, raczej z górą rdzy i 
paroma częściami do ewentualnego 
odzyskania.

Czy to prawda, że szukałeś polo-
neza w całym kraju, a udało się go 
znaleźć w… Goleszowie?

Tak. Okazało się, że mój sąsiad, 
Tadeusz Mach, którego pozdrawiam, 
posiadał jeszcze poloneza, którego 
nie oddał na złom. Demontaż sa-
mochodu na części nieco mnie prze-
rósł, pojawiły się chwile zwątpienia 
w sens tego pomysłu…, ale jednak 
auto rozkręciłem do ostatniej śruby. 
Wszystko, co potrzebne, odnawia-
łem, dokupowałem, malowałem. 
Bardziej specjalistyczne prace np. 
montaż klatki bezpieczeństwa czy 
naprawy blacharskie wykonali pro-
fesjonaliści.

Polonez mistrza Polski różnił się 
od zwykłych polonezów jeżdżących 
niegdyś po naszych drogach. Gdzie 
pozyskujesz brakujące specjali-
styczne części i detale? 

Okazuje się, że wiele osób ma 
różne detale, części stosowane w 
rajdowych polonezach. Parę lat 
temu części były bardzo tanie, nie-
raz, gdy mówiłem o swoim pomy-
śle, ludzie oddawali mi bezpłatnie 
części, które dla mnie były na wagę 
złota. Dziś obserwuję coraz większe 
zainteresowanie odbudową aut z 
przeszłości a co za tym idzie, wzrost 
cen części zamiennych. 

Dok. w następnym numerze.
Tomasz Lenkiewicz
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Każdą część trzeba było odnowić W trakcie rekonstrukcji

Cieszyńska Barbórka, 1996 r., Goleszów, ul. Lotnicza,
Mariusz Cymorek (kierowca), Sebastian Drużkowski (pilot)
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Sebastian Drużkowski, Adam Turczyniak, Mariusz Cymorek, 
rajd w Czechowicach-Dziedzicach, marzec 1997 r.
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Awans zawodowy

Spotkanie w Godziszowie

Nabór do szkoły

15 lutego 2018 r. w gabinecie 
Wójta Gminy Goleszów odbyło się 
uroczyste wręczenie aktu miano-
wania Pani Arlecie Maly, nauczy-
cielce wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Publicznym w Gole-
szowie. Przystąpiła ona do egzami-
nu 6 lutego 2018 r., zdając go po-
myślnie.

Wręczenia aktu dokonał wójt 
Krzysztof Glajcar w obecności po-
dinspektor ds. oświaty Renaty Si-
kory. Arleta Maly złożyła uroczyste 
ślubowanie, które zgodnie z ustawą 
Karta Nauczyciela brzmi: „Ślubuję 
rzetelnie pełnić mą powinność na-
uczyciela, wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształ-
cić i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, tra-
dycji narodowych, poszanowania 

Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Ślubowanie zostało złożone 
z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż 
Bóg”.

Wójt złożył nauczycielce gratu-
lacje z okazji uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego. Ży-
czył jej wiele satysfakcji z pracy w za-
wodzie nauczyciela, a także dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej.

Krystian Grzybek

3 marca w godziszowskiej remi-
zie odbyło się spotkanie pań z miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Spotkanie otworzyła przewodniczą-
ca koła Alicja Sobczyk. Po złożonych 
sprawozdaniach został podany po-
siłek. Uczestniczący w spotkaniu 
radny Sławomir Żmija i prezes miej-
scowego OSP Sławomir Gaszek zło-
żyli życzenia oraz kwiaty z okazji 
Dnia Kobiet. Przy pysznej szarlotce 
i kawie panie omawiały plany na 
nadchodzące miesiące. Główny cel 
to pozyskanie  nowych członkiń, któ-
re będą chciały kontynuować bogatą 
tradycję godziszowskiego koła.
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Zespół Szkół Budowlanych w 
Cieszynie, Plac Dominikański 1, za-
prasza absolwentów gimnazjów do 
kształcenia się w swojej placówce.

Znajdujemy się w gronie szkół 
o najwyższych osiągnięciach edu-
kacyjnych. Nauka w naszej szkole 
jest bezpłatna. Wybierz zawód z 

przyszłością: technik renowacji ele-
mentów architektury, technik bu-
downictwa, technik geodeta, mu-
rarz-tynkarz, stolarz, monter sieci i 
instalacji sanitarnych, monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych.

Szczegóły: www.zsb.cieszyn.pl
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Utrudnienia w ruchu drogowym

W Wielki Piątek urzędy będą nieczynne

Sukces w zawodach łuczniczych

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GOLESZOWIE RÓWNI I CISOWNICY

W pierwszej połowie marca 
2018 r. w Goleszowie Równi rozpo-
częto prace związane z budową sie-
ci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulic Osiedlowej i Równej, na odcin-
kach objętych projektem budowla-
nym.

W związku z tym do października 
2018 r. na ww. ulicach i wokół nich 
nastąpią utrudnienia w ruchu dro-
gowym.

Za wszelkie niedogodności zwią-
zane z budową sieci kanalizacji sa-
nitarnej przepraszamy.

Wykonawca: Konsorcjum, które-
go liderem jest P.U.P.H. „SARMATA” 
S.C. I. Harmata-SARAPATA, Barwałd 
Średni 282, 34-124 Klecza Górna, 
tel. 33 876 50 70.

Kierownik budowy Ryszard Sara-
pata, tel. 501 424 393.

Inspektor nadzoru Jacek Hrynik, 
tel. 600 218 451.

W pierwszej połowie kwietnia 
2018 r. w Cisownicy rozpoczną się 
roboty budowlane związane z bu-

dową sieci kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulic Jury Gajdzicy i Pasieki, 
na odcinkach objętych projektem 
budowlanym.

Wykonawca: KAN-EKO Sp. z o.o., 
ul. Katowicka 207, 43-450 Ustroń, 
tel. 606 383 606.

Kierownik budowy: Anna Rojek, 
tel. 606 383 384.

Inspektor nadzoru: Jacek Hrynik, 
tel. 600 218 451.

Nadzór z ramienia Urzędu Gminy 
Goleszów nad inwestycjami pełni Li-
dia Poniatowska, tel. 33 479 05 10 
w. 34.

Za wszelkie niedogodności zwią-
zane z budową sieci kanalizacji sa-
nitarnej przepraszamy.

Obie inwestycje objęte są współ-
fi nansowaniem środkami Unii Eu-
ropejskiej pochodzącymi z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ra mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Działanie: Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

Poddziałanie: Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzania energii.

W dniach 17-18 lutego w Teresi-
nie na Mazowszu odbyły się między-
narodowe zawody łucznicze - IX Me-
moriał im. K. Hibnera. W zawodach 
uczestniczyło ponad 250 zawodników 
w różnych kategoriach. W kategorii 
seniorów w łukach bloczkowych star-
tował Przemysław Konecki - zawod-
nik LUKS ORLIK Goleszów.

W sobotnich kwalifi kacjach, roz-
grywanych w systemie 2 rundowym, 
każda po 30 strzałów, zawodnik go-
leszowskiego klubu uplasował się 
na 6 miejscu. Drugi dzień zawodów 
stanowiły pojedynki parami - 5 serii 
po 3 strzały, w kolejności zależnej 
od miejsc zajętych w kwalifi kacjach. 
Zawodnik przegrywający pojedynek 
odpada z rywalizacji.

Przemysław Konecki po wygraniu 
pojedynków na etapach 1/16, 1/8, 
1/4 i 1/2 dotarł do fi nału zawodów. 
Ostatecznie zawodnik z Cisownicy 
zajął drugie miejsce, ulegając w fi -
nale reprezentantowi Ukrainy Kosti i 
Shkolnemu jednym punktem (143 
do 142).

Trenowany przez Annę Sta-
nieczek Przemysław Konecki jest 
uczniem Gimnazjum w Goleszowie 
i ofi cjalnie startuje w kategorii ju-
nior młodszy. Dzięki wytrwałej pracy 
i osiąganym wynikom z powodze-
niem rywalizuje z czołowymi łuczni-
kami w kategorii seniorów.

Gratulujemy świetnego wyniku 
i życzymy kolejnych sukcesów!

Redakcja Przemysław Konecki
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30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Goleszowie, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Usług Wspólnych będą nieczynne.



Panorama Goleszowska – marzec 201816

Co słychać w GOK-u?

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Jolancie Warsińskiej, Dyrektorowi Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Goleszowie za przychylność oraz bezinteresowną pomoc w or-
ganizacji wystawy moich prac plastycznych. Stanisław Szarzec

Warsztaty zimowe

W dniach 29-31 stycznia zostały 
zorganizowane w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Goleszowie warsztaty 
zimowe dla dzieci.

Pomimo niezbyt sprzyjającej po-
gody, początek ferii upłynął pod ha-
słem dobrej zabawy. Młodzi ludzie 
mieli możliwość uczestniczyć w za-
jęciach muzycznych prowadzonych 
przez naszych nauczycieli, wziąć 
udział w warsztatach fantastyki oraz 
balu przebierańców.

Koncert Walentynkowy
10 lutego scena GOK gościła Ze-

spół Blue Party, gwiazdę Telewizji 
Silesia. Trzech żywiołowych i sym-
patycznych panów bawiło licznie 
zgromadzoną publiczność, która zje-
chała nie tylko z okolicy ale również 
z dalszych zakątków naszego woje-
wództwa. Można było usłyszeć takie 
hity jak „Winobranie”, „Witamina”, 
„To nie ja”. Wspaniały pokaz lasero-
wy zapewnił Max Kobi. Po koncercie 
fani zespołu mieli możliwość zrobie-
nia sobie zdjęcia ze swoimi idolami, 
a także zakupienia płyt.

Ludzie z pasją
5 lutego gościliśmy Stanisława 

Szarca, który od kilkunastu lat pa-
sjonuje się malarstwem olejnym. W 
sferze jego zainteresowań jest głów-
nie pejzaż oraz tematyka wiejska. 
Jak sam mówi, malarstwo jest dla 
niego formą odpoczynku i samore-
alizacji. Spotkanie poprzedziła wy-
stawa jego prac w galerii Gminnego 
Ośrodka Kultury, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem oraz przy-
chylnością odwiedzających. Życzymy 
Panu Stanisławowi sukcesów w dal-
szej pracy artystycznej.

5 marca w GOK-u odbyło się ko-
lejne spotkanie z cyklu "Ludzie z pa-
sją". Bohaterami wieczoru byli mło-
dzi, a już z wielkimi osiągnięciami w 
swoich dziedzinach sportu, miesz-
kańcy gminy: Przemysław Konecki i 
Artur Kukuła.

Przemysław Konecki, uczeń 3 klasy 
gimnazjum goleszowskiego, od 3 lat 

trenuje łucznictwo pod okiem Anny 
Stanieczek, wielokrotnej Mistrzyni 
Polski i zdobywczyni Pucharu Polski 
w łucznictwie bloczkiem. Działa w 
klubie LUKS Orlik Goleszów. Pomimo 
młodego wieku ma na swoim koncie 
bogaty dorobek medalowy.

Artur Kukuła, polski skoczek nar-
ciarski, reprezentant Klubu WSS 
Wisła, medalista mistrzostw kraju. 

Mając 16 lat, zadebiutował w 2008 
roku w FIS Duo w konkursie w szwaj-
carskim Einsiedeln. Rekord życiowy 
to 187 metrów. Ustanowił go w lu-
tym 2013 w Harrachowie, pełniąc 
rolę przedskoczka przed zawodami 
Pucharu Świata. Dziękujemy za spo-
tkanie i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi-
nus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie.

(A.A. Milne)

Z okazji zbliżających się świąt życzę, aby Chrystus Zmartwychwstały 
umacniał nas każdego dnia, a czas świąteczny przepełniał radością i wzajem-
ną życzliwością.

Z pozdrowieniami dla Czytelników, Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska

Przemysław Konecki, Artur Kukuła
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17 marca w Goleszowie po raz 
kolejny zorganizowano imprezę z 
okazji Dnia Kobiet - „Babski com-
ber” - w której wzięło udział prawie 
50 uczestniczek.

Rozpoczęliśmy od prelekcji Anny 
Biedroń na temat zdrowego stylu 
życia. Następnie uczestniczki im-
prezy miały możliwość skorzystania 
z usług masażystki-fizjoterapeutki 
Teresy Zloch i porad braffiterki Ewy 
Staś. Dodatkowo na sali widowi-
skowej można było rozkoszować się 
smakiem winnych koktajli. Dzięki 
tym wszystkim atrakcjom ten dzień 
był już magiczny, ale magia miała się 
dopiero zacząć za sprawą Magika 
Markusa i jego asystentki Arashi. Ich 
występ budził ciekawość i mnóstwo 
śmiechu a lewitacja, którą mogliśmy 
zobaczyć w finale, była zupełną pe-
tardą.

Biesiadowanie przeplatało się  z 
zabawami. Żadna z pań nie wyszła 
tego wieczoru z GOK-u z pustymi rę-
koma. Najpierw otrzymały one mate-
riały promocyjne powstałe w ramach 
polsko-czeskiego projektu „Przyroda 
nie zna granic”, o którym opowie-
dział Tomasz Lenkiewicz, a następnie 
upominkowe vouchery  ufundowane 
przez  sponsorów, którym serdecznie 
dziękujemy. A byli to: Apteka Cen-
trum Leków „Max”, Goleszów; Bar 
„Pod  Lasem” Ustroń; BUDMIX S.C. 
Ciemała, Zender, Sklep spożywszy Ki-
sielów; Delikatesy Lewiatan Ireneusz 
Łapik, Międzyświeć;  Drogeria dr Li-
bro, Ustroń; firma „Bartex” – Poznań, 
Nowy Tomyśl; Hotel „Liburnia”, Cie-
szyn; Hotel Łysoń Inwałd; Japan Mo-
tors Bielsko-Biała;  KABEPE Katarzyna 
Płachno, Czechowice Dziedzice; Sklep 
odzieżowy „Marusha”; Maria Kliś – 

Zegarmistrz Cieszyn; Kryta Pływalnia 
„DELFIN”, Skoczów; Kwiaciarnia „Or-
chidea” Grażyna Bojda, Goleszów;  
Mary Key Zabiegi Kosmetyczne Biel-
sko-Biała; „Mazowsze” Medi Spa Sp 
z o.o., Ustroń; „Rajgum” Adam Bujok, 
Serwis ogumienia, mechanika, Gole-
szów;  Rejonowa Spółdzielnia Samo-
pomoc – Piekarnia w Goleszowie; 
Restauracja „U Śliwy”, Chochołów; 
Restauracja „Corient”, Grzegorz Mi-
zia, Goleszów;  Restauracja „Skalny 
Młyn”, Ustroń; Rolniczy Kombinat 
Spółdzielczy RKS Goleszów; Salon 
Fryzjerski „Majorka”, Goleszów;  Sa-
lon Kosmetyczny „Basia”, Goleszów;  
Sklep ogólnospożywczo-przemysło-
wy Irena Wigłasz, Cisownica;  Studio 
Modelowania Sylwetki Bielsko-Biała; 
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 
Pszczyna.

GOK

fo
t. 

To
m

as
z L

en
ki

ew
ic

z



Panorama Goleszowska – marzec 201818

Kącik kulinarny

PASZTECIKI Z JAJKIEM 
I PORAMI

Ciasto:
- 30 dag mąki
- 15 dag margaryny
- 4-5 dag drożdży
- pół szkl. śmietanki kremówki
- 2 żółtka
Wszystkie składniki zagnieść.
Farsz:
-   5 jajek - ugotować, drobno
 pokroić
- por
- 50 ml śmietanki kremówki
- 2 ząbki czosnku
- ok. 50 g masła
- trochę bułki tartej
Na maśle podsmażyć czosnek i 

roz drobniony por. Przestudzić, do-
dać resztę składników. Bułki dać tyle, 
aby konsystencja farszu była dość 
gęsta. Doprawić do smaku. Rozwał-
kować ciasto, nałożyć farsz i zwijać 
ciasto w rulon. Następnie kroić małe 
kawałki, układać na papier do pie-
czenia. Można posmarować rozmą-
conym jajkiem i piec w temp. 180 st. 
C ok. 20 min.

JAJKA FASZEROWANE 

Jajka ugotować na twardo, wy-
drążyć żółtka.

Składniki dowolne:
- śledzie w puszce w oleju/ w po-

midorach
- masło
- majonez, musztarda, ketchup
- pietruszka zielona, papryka czer-

wona, cebula – drobno pokroić
- papryka w proszku, sól, pieprz
Masło utrzeć, dodać żółtka, ryby 

i dowolne składniki wg upodobania. 
Udekorować wg uznania.

MARCHEWKI

Z ciasta francuskiego (kupione-
go) wyciąć paseczki i owinąć forem-
ki na rurki. Jajko rozmącić z kurkumą 
(aby nadać bardziej marchewkowy 
kolor) i piec w temp. 220 st. C przez 
ok. 15 min. Wystudzić, wypełnić do-
wolnym farszem i ozdobić natką pie-
truszki bądź sałaty.

fo
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Kącik kulinarny

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

BABKA CZEKOLADOWO-
-KOKOSOWA

Składniki:
- 400 g mąki
- 6 jajek
- 300 g cukru
- 1 szczypta soli
- 2 czubate łyżeczki proszku do
 pieczenia
- ok. 200 g jogurtu naturalnego
- ok. 200 ml śmietanki kremówki
- 1 czekolada gorzka
- 1 czekolada kokosowa

Połowę kremówki rozpuścić z 
gorzką czekoladą, a drugą połowę z 
czekoladą kokosową. Odstawić.

Ubić białka z cukrem, dodać żółt-
ka i resztę składników, zwalniając 
obroty miksera. Podzielić ciasto na 
dwie równe części, do jednej dać 
rozpuszczoną czekoladę gorzką, a 
do drugiej kokosową. Przełożyć do 

wysmarowanej tłuszczem formy na 
babkę. Piec ok. 1 godz. w temp. 180 
st. C. Po wystudzeniu oblać polewą, 
ozdobić wg uznania.

Autorką przepisów kulinarnych 
jest Renata Sikora z Goleszowa. Za-
chęcamy do przesyłania /dostarcza-
nia przepisów do redakcji.

Urząd Gminy Goleszów informu-
je, że od kwietnia do czerwca na te-
renie naszej gminy odbywać się bę-
dzie nieodpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych.

Zbiórka przebiegać będzie w po-
szczególnych sołectwach według po-
niższego harmonogramu.

Należy podkreślić, że nieodpłat-
na zbiórka odpadów dotyczy posesji 
zamieszkałych, które są objęte sys-
temem odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych Gminy Gole-
szów.

Harmonogram odbioru odpa-
dów wielkogabarytowych w 2018 r.

14.04 - Puńców
20.04 - Cisownica
26.04 - Leszna Górna
18.05 - Goleszów Górny
24.05 - Dzięgielów
29.05 - Goleszów Dolny
08.06 - Kozakowice Dolne i Górne
22.06 - Goleszów Równia
28.06 - Godziszów, Kisielów
29.06 - Bażanowice

Odpady należy wystawić bezpo-
średnio przed swoje posesje tak, 
aby nie utrudniały ruchu pojazdów i 
pieszych, najpóźniej do godz. 7.00 w 
dniu zbiórki w danym sołectwie.

Odpady wystawione po wskaza-
nym terminie nie będą odbierane!

Lista odpadów odbieranych w 
trakcie zbiórki:

- meble domowe (stoły, szafy, 
krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.);

- elementy wyposażenia miesz-
kań (dywany, wykładziny, materace, 
kołdry, pierzyny, poduszki);

- sprzęt elektryczny i elektro-
niczny;

- meble ogrodowe (drewniane i z 
tworzyw sztucznych);

- sprzęt sportowy i turystyczny 
(rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwi-
czeń, walizki, torby podróżne);

- duże odpady z tworzyw sztucz-
nych (doniczki, skrzynki, czyste wia-
derka, zabawki );

- opony z samochodów osobo-
wych;

- chemikalia (rozpuszczalniki, 
środki ochrony roślin, opakowania 

zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice 
i detergenty).

UWAGA!
Wystawione do zbiórki chemi-

kalia należy zabezpieczyć poprzez 
szczelne zamknięcie opakowania, 
na opakowaniu należy umieścić opis 
znajdującej się w środku substancji. 

NIEZABEZPIECZONE I NIEOPISANE 
OPAKOWANIA Z CHEMIKALIAMI 

NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.

Rodzaje odpadów, które nie 
będą odbierane:

- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i poremon-

towe (gruz, płytki, cegły, kamienie, 
ceramika sanitarna), 

- tekstylia oraz buty, 
- zmieszane i segregowane odpa-

dy komunalne,
- części samochodowe.

Referat Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Goleszów
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Kontynuacja prac planistycznych w gminie

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOLESZÓW O WYŁOŻENIU
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO LESZNA GÓRNA III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r., o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały 
nr 0007.46.2015 z dnia 9 września 
2015 roku, zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu 
,,Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu górni-
czego Leszna Górna III”, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 
23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 
pok. nr 13 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 14.00. Pro-
jekt planu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko udostępniony 
będzie także na stronie internetowej 
urzędu: www.goleszow.bip.net.pl 
w za kładce: »Planowanie i zagospo-
darowanie przestrzenne» Bieżące 
prace planistyczne»Leszna Górna».

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu miejsco-

wego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzi-
nie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Goleszów. 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, osoby prawne i fi -
zyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości praw-
nej, mogą wnosić uwagi do projek-
tu planu miejscowego. Uwagi na-
leży składać na piśmie z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Uwagi do projektu 
planu miejscowego należy wnosić 
do Wójta Gminy Goleszów na zasa-
dach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7 maja 2018 r. 

Jednocześnie informuję, że zgod-
nie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, projekt w/w planu 
podlega strategicznej ocenie oddzia-
ływania na środowisko, z zapew-
nieniem możliwości udziału społe-

czeństwa w okresie jego wyłożenia 
do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej. Uwagi i wnioski 
w postępowaniu w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 
3 ustawy, należy wnosić do Wójta 
Gminy Goleszów na zasadach okre-
ślonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoła-
nej na wstępie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 maja 2018 r. 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2016r. 
poz. 922 ze zm.) informuję, że dane 
osobowe wnoszących uwagi zbiera-
ne są w związku z procedurą plani-
styczną sporządzenia w/w projektu 
planu. Administratorem danych jest 
Wójt Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 
43-440 Goleszów. Wnoszący uwagi 
ma prawo dostępu do treści swo-
ich danych oraz do ich poprawiania. 
Dane podlegają udostępnieniu jedy-
nie podmiotom wykonującym prace 
projektowe dotyczące w/w projektu 
planu.

Wójt Gminy Goleszów
Krzysztof Glajcar
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

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

23-24.03. Kiermasz wielkanocny
8.04. Koncert Wiosenny – Paweł Gołecki
9.04. „Ludzie z pasją” – Adam Krzywoń
23.04. Międzyszkolny konkurs języka angielskiego
14.05. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
26.05. Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – Zespół LUNATYP
1-2.06. Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON” 2018
11.06. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
2-13.07. Wakacje letnie z GOK-iem
1, 8, 15, 22, 29.07;
5, 12, 19.08.

Muzyczne wieczory przy fontannie
Muzyka na żywo

30.07 - 10.08 Wakacje letnie z GOK-iem
25-26.08. Dożynki Gminne – Dni Gminy Goleszów 2018
7.09. Pożegnanie lata z GOK-iem – zespół TABU i Coast Patrol
27.10. Koncert jesienny – Marek Torzewski
15.10. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
5.11. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
17.11. Dzień artystów gminy Goleszów, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
1.12. Jubileusz 25-lecia ZPiT „Goleszów”
6.12. Mikołajki + Fire Show
14-15.12. Kiermasz bożonarodzeniowy

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

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

6-8.04. Weekend z jogą. Prowadzi: Iwona Kwaśny
13-15.04. Weekend z jogą. Prowadzi: Anna Bieniec
19.04. Warsztaty diety bezglutenowej. Prowadzi: Bożena Kropka
20-22.04. Weekend z jogą. Prowadzi: Iwona Kwaśny
22.06. Oriental Revolluti on – warsztaty tańca orientalnego. Prowadzi: Tahira
23-24.06. Weekend z zumbą. Prowadzą: Patrycja Figołuszka i Klaudia Brudz

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

29.07-5.08. Jamilah’s glamour camp 2018 – letnie warsztaty tańca

12.10. Kobiety szczęśliwe – spotkanie z Katarzyną Miller (psycholog, psycho-
terapeutka, pisarka)

16-18.11. Festi wal fi lmowy ETNOCAMERY – V edycja
24.11. Wieczór andrzejkowy

Ponadto goleszowskie stowarzy-
szenie organizuje spotkania/kon-
certy w innych miejscowościach. 
Przykładem jest wydarzenie organi-
zowane w ramach projektu „Górale 
na Saharze – Nomadzi w Beskidach” 
(koncert - Mustapha El Boudani, 
fi lm - Elwira Surdy „Przestrzeń rze-
czy niesamowitych”), które odbę-
dzie się 7 kwietnia w Krakowie (Uni-

wersytet Jagielloński), 19 kwietnia 
w Szczyrku (Szczyrkowskie Centrum 
Kultury), 21 kwietnia w Żywcu (Kino 
„Janosik”), 24 kwietnia w Rybniku 
(Klubokawiarnia „Żółty Młynek”), 26 
kwietnia w Jasienicy (GOK), 14 lipca 
w Chybiu (AKF „Klaps”). Dodatkowo 
20 kwietnia w Chybiu (GOK) będzie 
można wziąć udział w koncercie Mu-
stapha El Boudani.

(sobota)(sobota)
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Co? Gdzie? Kiedy?

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS z Goleszowa zaprasza na koncerty w wy-
konaniu Orkiestry Kameralnej ARTIS, pod batutą Jeana Claude’a Haupt-
manna

Zespół Szkół Technicznych w Ustro-
niu zaprasza absolwentów gimna-
zjów do kształcenia się w zawodach
  Technikum
- technik informatyk
- technik mechanik
- technik elektryk
  Szkoła branżowa
- sprzedawca
- elektromechanik
- klasa wielozawodowa 
- wszystkie zawody
Serdecznie zapraszamy do naszej 
szkoły. Nauka jest bezpłatna. Infor-
macje: tel: 854 35 43, 785 916 048, 
www.zspustron.internetdsl.pl

15.06, godz. 19.00 Koncert muzyki fi lmowej - amfi teatr w Ustroniu (otwarcie sezonu 
uzdrowiskowego)

16.06, godz. 17.00 Gala muzyki fi lmowej, teatr w Cieszynie
17.06. Koncert muzyki fi lmowej – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Jastrzę-

biu Zdroju, ul. Cieszyńska 23
13.10. Koncert pieśni ewangelickich i patriotycznych, Jaworze, Plac Kościelny 

25
13.11, godz. 17.00 Koncert pieśni patriotycznych, Teatr Śląski lub Biblioteka Śląska w 

Katowicach
24.11, godz. 17.00 „Opowiadaj mi tak” - utwory Zbigniewa Wodeckiego, teatr w Cieszynie
5.01.2019 r. Koncert noworoczno- charytatywny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, teatr 

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

(sprzedaż biletów).
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany imprez,

ich dat i wykonawców.



„Młodzież zapobiega pożarom”
24 lutego OSP w Puńcowie zo-

stały przeprowadzone gminne eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”.

Organizatorem wydarzenia był 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Goleszowie a fundatorem nagród 
Urząd Gminy w Goleszowie. Zebra-
nych na sali przywitali: Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Goleszowie Zbigniew Wacła-
wik, Przewodniczący Rady Gminy 
Goleszów Bogusław Konecki oraz 
Komendant Gminny ZOSP RP w Go-
leszowie Marian Machalica.

Do turnieju przystąpiły dzieci i 
młodzież szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
W rywalizacji brało udział 34 uczest-
ników z jednostek OSP znajdujących 
się na terenie gminy Goleszów. Nad 
właściwym przeprowadzeniem tur-
nieju czuwała czteroosobowa komi-
sja w składzie:
– przewodniczący: dh Marian Ma-
chalica,
– sekretarz: dh Aleksander Szarzec,
– członek: dh Andrzej Haratyk,
– członek: dh Grzegorz Kopieczek.

W roli obserwatorów uczestni-
czyli opiekunowie jednostek OSP go-
leszowskiej gminy, którzy przybyli na 
turniej wraz ze swoimi podopieczny-
mi, jak również zaproszeni goście.

Po powitaniu uczestników tur-
nieju, opiekunów oraz jurorów, 
uczestnicy zostali zapoznani z regu-
laminem i sposobem punktacji przy 
obliczaniu wyników testów i pytań 
dodatkowych w części ustnej. Na-
stępnie uczniowie przystąpili do 
wypełniania testów pisemnych. Po 
zakończeniu i poprawieniu testów 
wyłoniono osoby, które przystąpiły 
do części ustnej.

I grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe):
1. Mariusz Chruszcz OSP Kisielów,
2.  Hanna Machalica OSP Kozakowice,
3.  Joachim Klaisek OSP Bażanowice,
4. Paweł Gaszek OSP Godziszów,
5.   Jakub Banaś OSP Goleszów,

Bartłomiej Haratyk OSP Bażanowice.
II grupa wiekowa (szkoły podsta-

wowe oraz gimnazja klasy II – III):

1. Wojciech Makula OSP Bażanowice,
2. Agata Haratyk OSP Bażanowice,
3. Kacper Gibiec OSP Goleszów,
4. Natalia Hławiczka OSP Bażanowice,
5.  Oliwia Kluz OSP Cisownica,

Zuzanna Orszak OSP Dzięgielów.

III grupa wiekowa (szkoły ponad-
podstawowe i ponadgimnazjalne)
1. Wojciech Kubowicz OSP Kisielów,
2. Kacper Balcarek OSP Kisielów,
3. Marcelina Wapienik OSP Goleszów,
4. Patryk Panek OSP Puńców,
5. Mateusz Balcarek OSP Kisielów.

Po części ustnej wyłoniono zdo-
bywców najlepszych lokat w nastę-
pujących grupach wiekowych.

I grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe):
1. Mariusz Chruszcz OSP Kisielów,
2. Joachim Klaisek OSP Bażanowice,
3. Hanna Machalica OSP Kozakowice,
4. Paweł Gaszek OSP Godziszów,
5. Bartłomiej Haratyk OSP Bażanowice.

II grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe oraz gimnazja klasy II – III):
1. Wojciech Makula OSP Bażanowice,
2. Zuzanna Orszak OSP Dzięgielów,
3. Natalia Hławiczka OSP Bażanowice,
4. Kacper Gibiec OSP Goleszów,
5. Agata Haratyk OSP Bażanowice.

III grupa wiekowa (szkoły ponad-
podstawowe i ponadgimnazjalne):
1. Wojciech Kubowicz OSP Kisielów,
2. Marcelina Wapienik OSP Goleszów,
3. Kacper Balcarek OSP Kisielów,

4. Patryk Panek OSP Puńców,
5. Mateusz Balcarek OSP Kisielów.

Do eliminacji powiatowych za-
kwalifi kowali się:

I grupa wiekowa: Mariusz 
Chruszcz OSP Kisielów,

II grupa wiekowa: Wojciech Ma-
kula OSP Bażanowice,

III grupa wiekowa: Wojciech Ku-
bowicz OSP Kisielów.

Zdobywcy czołowych trzech 
miejsc w grupie otrzymali od człon-
ków komisji sędziowskiej dyplomy, 
nagrody i puchary ufundowane przez 
Urząd Gminy w Goleszowie.

Serdecznie dziękuję gospodarzom 
turnieju – zarządowi OSP Puńców za 
przygotowanie sali oraz poczęstunku.

Dziękuję również komisji za pracę 
oraz opiekunom za przygotowanie 
uczestników do turnieju gminnego.

Przedstawicielom naszej gminy 
życzymy jak najlepszych wyników 
w eliminacjach powiatowych OTWP.

Komendant Gminny ZOSP RP 
w Goleszowie Marian Machalica
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„Młodzież zapobiega pożarom”


