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Zbliża się okres zakończenia 
kadencji władz samorządowych 
wybranych w 2014 roku. To czas 
na podsumowanie zrealizowanych 
w tym okresie zadań. 

Spraw podległych naszej gminie 
jest wiele. Począwszy od gospodar-
ki nieruchomościami, ochrony śro-
dowiska, gospodarki wodno-ście-
kowej, poprzez oświatę, pomoc 
społeczną, kulturę, sport i bezpie-
czeństwo publiczne, a kończąc na 
utrzymaniu gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej, 
dróg, mostów, cmentarzy komu-
nalnych oraz współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi. 

W każdej dziedzinie potrzeby 
są ogromne. Niestety, jako gmina 
musimy mierzyć siły na zamiary. 
Przy ustalaniu budżetu zawsze 
kierujemy się zasadą wydawania 
każdej złotówki z rozwagą, zgod-
nie z ustalonym harmonogra-
mem. W ostatnich latach dzięki 
ograniczeniu zadłużenia – z pozio-
mu prawie 50% do niespełna 9% 
dochodów budżetowych – mogli-
śmy rozpocząć wzmożone działa-
nia inwestycyjne.

W ciągu ostatnich czterech lat 
w gminie wykonano 49 inwestycji 
na łączną kwotę ponad 13,5 mln 
złotych (nie uwzględniając w tej 
kwocie inwestycji drogowych). Po-
nad 4,6 mln zł pochodziło ze źródeł 
zewnętrznych. Do najważniejszych 
zadań zaliczyć należy:

1) budowę sieci kanalizacyjnej 
w Goleszowie Równi oraz Cisowni-
cy (koszt 5,3 mln zł);

2) budowę sieci wodociągowej 
w Cisownicy, Goleszowie, Kozako-
wicach Górnych, Kisielowie, Dzię-
gielowie czy Bażanowicach (ok. 
884 tys. zł);

3) wymianę pokryć dachowych 
i sieci elektrycznej w blokach ko-
munalnych w Cisownicy (ok. 930 
tys. zł);

4) kompleksowy remont elewacji 
i otoczenia budynku przy ul. Wido-
kowej w Puńcowie (ok. 90 tys. zł);

5) budowę dróg: ul. Krokusów 
w Cisownicy, Folwarcznej oraz 
Polnej w Bażanowicach (łącznie  
ok. 2 mln 45 tys. zł);

6) modernizację dróg: w Go-
leszowie – Lotnicza, Nowalijek, 
Piekarnicza, Sportowa; Lesznej 
Górnej – Turystyczna, Słonecz-
na, Kropiowicka; Goleszowie 
Równi – Bukowa, Świerkowa, 
Orzechowa, Pszenna; Bażanowi-
cach – Szkolna, Spokojna, Dłu-
ga, Kościelna; Cisownicy – Wę-
doły, Gołaźnia, Turystyczna; 
Puńcowie – Spacerowa, Długa, 
Prosta, Osiedlowa, Wysoka, Lipo-
wa; Dzięgielowie – Turystyczna. 
W latach 2014-2018 na poprawę 
infrastruktury drogowej przezna-
czono prawie 6,3 mln zł;

6) budowę mostów: nad poto-
kiem Cisówka i na ul. Zadni Gaj w 
Cisownicy, na ul. Nierodzimskiej w 
Godziszowie oraz na ul. Miodowej 
w Lesznej Górnej – tam rozpoczną 
się prace (łącznie ok. 710 tys. zł);

7) remont 30 mostów w Puńco-
wie, Dzięgielowie, Bażanowicach, 
Cisownicy, Goleszowie, Godziszowie, 

Kozakowicach i Lesznej Górnej (ok. 
560 tys. zł);

8) budowę dwóch boisk (tra-
wiastego i ze sztuczną nawierzch-
nią) w Kisielowie (ok. 500 tys. zł);

9) zagospodarowanie terenu  
w Puńcowie (ok. 260 tys. zł);

10) modernizację oczyszczal-
ni ścieków w Cisownicy (ok. 120 
tys. zł);

11) rozbiórkę budynku na ul. 
Ustrońskiej w Goleszowie (ok. 65 
tys. zł);

12) wykonanie ogrodzeń 
cmentarzy komunalnych w Ba-
żanowicach i Dzięgielowie oraz 
odnowienie kaplic cmentarnych  
w Dzięgielowie i Goleszowie.  

W ramach inicjatyw lokalnych, 
wspólnie z mieszkańcami, zrealizo-
wano 11 projektów, m. in.: posze-
rzenie ul. J. Gajdzicy w Cisownicy 
(miejsca postojowe), wykonanie 
siłowni plenerowej w Dzięgielo-
wie, zakup i montaż wiat przystan-
kowych w Kisielowie.

Boisko w Kisielowie Most w Cisownicy
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W tym roku dzięki porozumieniu 
pomiędzy gminą a mieszkańcami 
sołectw pozyskano dodatkowe fun-
dusze w ramach konkursu Przedsię-
wzięć Inicjatyw Lokalnych, ogłoszo-
nego przez Zarząd Województwa 
Śląskiego. Gmina na potrzeby tego 
zadania przeznaczyła ponad 50 tys. 
zł, co umożliwiło realizację zadań 
o łącznej wartości ponad 100 tys. 
zł w Puńcowie, Cisownicy, Baża-
nowicach, Godziszowie, Goleszo-
wie, Dzięgielowie i Lesznej Górnej. 
Aktualnie realizowana jest także 
inicjatywa W Goleszowie stawiam 
na zabawę, ruch i zdrowie, dzięki 
której powstaje nowy teren rekre-
acyjny wyposażony w tor do jazdy 
na rolkach, rowerach, plac zabaw i 
siłownię plenerową.

W ramach współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Cieszynie 
wsparliśmy remont dróg powiato-
wych w Kisielowie i Dzięgielowie, 
przeznaczając na ten cel odpowied-
nio 87 tys. (ul. Wiejska), 150 tys. zł 
(ul. Goleszowska) i 260 tys. zł (ul. 
Cieszyńska).

W 2017 r. ze środków transgra-
nicznych powstał piętnastokilo-
metrowy szlak przyrodniczy „Przy-
roda nie zna granic” prowadzący  
z Goleszowa do Wędryni. Wartość 
projektu zrealizowanego przez gminę 
wynosiła 106 268 zł, a 90% tej kwoty 
zostanie zwrócone. Trzy lata wcześniej, 
wspólnie z gminą Bystrzyca, zrealizowa-
liśmy projekt „Przygraniczny przeciwpo-
żarowy integracyjny system ochrony”,  
w wyniku którego m. in. w Lesznej Gór-
nej powstało Transgraniczne Centrum 

Szkolenia Strażaków. Koszt projektu 
wyniósł ponad 790 tys. zł, przy czym 
600 tys. stanowiło dofinansowanie.

Wspieranie strażaków jest gwa-
rancją bezpieczeństwa zarówno 
mieszkańców gminy, jak i sąsiednich 
miejscowości. W miarę potrzeb pro-
wadzony jest zakup używanych lub 
nowych wozów bojowych. Jesienią 
2014 r. dla OSP Kozakowice zaku-
piono używany samochód pożar-
niczy STAR 266, w 2015 r. dla OSP 
Godziszów – używany samochód 
Peugeot Boxer, a w 2016 r. – nowy 
samochód MAN dla OSP Puńców 
(zakup tego pojazdu był dofinanso-

wany ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach oraz Urzędu Marszałkow-
skiego). Równolegle prowadzono 
inwestycję w remizach: w Kisielowie 
i Puńcowie zamontowano nowe 
bramy garażowe, w OSP Kozakowice 
zmodernizowano całą część bojową, 
a w OSP Goleszów i Cisownica zmo-
dernizowano instalacje centralnego 
ogrzewania.

Gmina wsparła również Policję 
oraz Państwową Straż Pożarną. 
Cieszyńskiej jednostce przekazano 
rzutnik multimedialny oraz kom-
plet opon do samochodu pożarni-
czego.                                (dok. 4 str.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

650 205,16 781 554,81 1 868 565,05 4 432 736,96 5 262 336,63 5 018 217,23

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY

2018 planowane

8 867 688,40 zł

2012 2013 2014 2015 2016 2017
10 457 914,96 9 502 760,00 8 189 769,95 7 300 000,00 6 100 000,00 4 950 000,00 zł 

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Rozbiórka budynku w Goleszowie Odnowiony budynek w Puńcowie
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27 sierpnia mieszkaniec Gole-
szowa Równi – Jan Kubok – obcho-
dził swoje 100 urodziny. Z tej okazji 
do domu jubilata przybyła delega-
cja z Urzędu Gminy Goleszów oraz 
przedstawicielka Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

W skład delegacji samorządowej 
weszli: wójt Krzysztof Glajcar, prze-
wodniczący rady gminy Bogusław 
Konecki, zastępca przewodniczą-
cego Karol Lipowczan, sołtys Gole-
szowa Równi Leszek Staś, przedsta-
wicielka Urzędu Stanu Cywilnego 
Aleksandra Handzel-Czyrnek i re-
prezentant „Panoramy Goleszow-
skiej”. Z ramienia ZUS przybyła 
Jolanta Wróbel. Wszyscy goście ży-
czyli solenizantowi dużo pomyślno-
ści i kolejnych 100 lat w zdrowiu.

Pan Jan jako młody chłopak 
mieszkał na Gojach (dom rodzin-
ny, wybudowany przez ojca sole-
nizanta,  istnieje do dnia dzisiej-
szego). Kształcił się w Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodniczym 
w Cieszynie na placu Londzina, 
a potem, po reformie szkolnic-

Obchodził swoje 100 urodziny 

twa, w Liceum Matematyczno-
-Fizycznym, gdzie zdał maturę  
w maju 1939 roku. Trzy miesiące 
później otrzymał wezwanie do od-
bycia służby w junackich obozach 
pracy – pracował przy budowie dro-
gi w Dolinie Kościeliskiej, a potem 
kopał rowy przeciwczołgowe.

Czas wojny
Nie da się zapomnieć uciecz-

ki przed wojskami niemieckimi  
w stronę polskiej granicy wschodniej,  
a po wkroczeniu wojsk rosyjskich na 
teren Polski - powrotu do Ustronia. 
Radość z przybycia w rodzinne stro-
ny nie trwała jednak długo, bo już 
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(dok. z 3 str.) Ustrońscy policjan-
ci otrzymali 35 tys. zł na zakup ra-
diowozu, a cieszyńscy (Komenda 
Powiatowa Policji) 12,5 tys. zł. 

Wspieramy również działal-
ność naszych klubów sportowych,  
w których można grać w szachy, te-
nis stołowy, siatkówkę, piłkę nożną 
czy uprawiać łucznictwo, lekko-
atletykę i pływanie.

Dzięki staraniom podejmowa-
nym wspólnie z dyrektorami gmin-
nych placówek oświatowych m. in.: 

- w szkole w Cisownicy wykonano 
kompleksowy remont basenu szkol-
nego, szatni szkolnej, pracowni kom-
puterowej, klas, wygospodarowano 
gabinet pedagoga i psychologa, do-
prowadzono Internet światłowodo-
wy, zbudowano sieć wi-fi;

- w Dzięgielowie przeprowadzo-
no modernizację szkoły (m. in. wy-
mieniono instalację elektryczną i 
drzwi, odnowiono parkiety, zaada-

ptowano poddasze na salę infor-
matyczną oraz bibliotekę multime-
dialną, zakupiono meble szkolne);

- w Goleszowie wykonano ka-
pitalny remont szkolnych schodów 
wejściowych, zakupiono w ramach 
projektów książki do biblioteki  
i tablice interaktywne, odnowiono 
salę zabaw oraz klasę zerową w ki-
sielowskiej filii;

- w przedszkolu w Goleszowie 
wymieniono instalację wodno-kana-
lizacyjną, zamontowano instalację hy-
drantową, zmodernizowano kotłow-
nię, wykonano nowe ogrodzenie, a w 
oddziale przedszkolnym w Goleszowie 
Równi przebudowano wejście, wy-
mieniono drzwi wejściowe oraz prze-
prowadzono remont pomieszczeń;

- w punkcie przedszkolnym  
w Puńcowie przeprowadzono mo-
dernizację pomieszczeń.

Warto zaznaczyć, że właśnie 
rozpoczął się projekt „Uczeń 

skrzydła rozwinie w goleszowskiej 
gminie”, w ramach którego reali-
zowane będą dodatkowe zajęcia 
w szkołach podstawowych oraz 
zostanie zakupione wyposażenie 
i pomoce dydaktyczne (wartość 
projektu to prawie 300 tys. zł,  
z czego 90% to środki zewnętrzne).

Do istotnych spraw, które re-
alizowano w kadencji 2014-2018 
należy również włączyć działania  
w zakresie szeroko pojętej ochrony 
środowiska oraz przeciwdziałania 
niskiej emisji zanieczyszczeń po-
wietrza. Ustalono zasady udziela-
nia dofinansowania na wymianę 
źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych. Jednocześnie w dalszym 
ciągu mieszkańcy mogą korzystać  
z dotacji na modernizację obiektów 
budowlanych w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest.

Krzysztof Glajcar 
Wójt Gminy Goleszów
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W sobotę, 8 września, odbyły 
się uroczystości związane z jubi-
leuszem 55-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Dzięgielowie. 

W spotkaniu, które odbyło 
się w miejscowej remizie, wzięło 
udział 25 członkiń tego koła oraz 
zaproszeni goście. Wśród nich zna-
leźli się m. in. Członek Krajowego 
Związku Rolniczych Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Andrzej Wrona, 
Honorowy Przewodniczący Rejo-
nowego ZRKiOR Edward Korczyk, 
Prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego w Cieszynie Alina Rakowska, 
ks. Marek Londzin, ks. Dariusz Ko-
wala, siostry z diakonatu Eben-Ezer 
oraz przedstawiciele Stowarzysze-
nia Miłośników Dzięgielowa i in-
nych organizacji.

Uroczystości rozpoczęły się od 
przedstawienia przez Jolantę Pu-
stówkę historii dzięgielowskiego 
koła. Potem nastąpiło składanie ży-
czeń solenizantkom przez wszystkich 
uczestników tego wyjątkowego wy-
darzenia. W imieniu mieszkańców 
naszej gminy, wójt Krzysztof Glajcar 
i przewodniczący rady Bogusław 
Konecki podziękowali jubilatkom za 
wieloletnią, pełną zaangażowania 
społeczną pracę i złożyli najserdecz-
niejsze życzenia.

Jubileusz to również czas na wrę-
czanie wyróżnień. Radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego Danuta 
Kożusznik wraz z Andrzejem Wroną 
i Edwardem Korczykiem przekazali 
kilkunastu osobom listy gratulacyj-
ne, podziękowania oraz wpisy do 

księgi zasłużonych działaczy kółek 
rolniczych, zaś Wiceprzewodniczą-
ca Sejmiku Województwa Śląskie-
go Sylwia Cieślar wręczyła puchar 
Marszałka Województwa Śląskiego 
dla dzięgielowskiego koła oraz złoty 
medal dla prowadzącej spotkanie  
Gertrudy Proksy, która w tym roku 
obchodzi 35-lecie pełnienia funkcji 
przewodniczącej tej organizacji.

Uroczystości zakończyły się wy-
stępem Dziecięco-Młodzieżowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” 
oraz wspólnym odśpiewaniem pie-
śni „Ojcowski dom”.

O historii dzięgielowskiego KGW  
i o zrealizowanych projektach bę-
dziecie mogli Państwo przeczytać  
w Kalendarzu Goleszowskim 2019.

Tomasz Lenkiewicz

Jubileusz dzięgielowskiego KGW 

20 kwietnia 1940 r. Jan Kubok został 
aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Prze-
szedł potem obóz koncentracyjny 
w Gusen, który był obozem karnym 
obozu koncentracyjnego Mauthau-
sen. Pod koniec lutego 1940 roku 
został zwolniony i rozpoczął pracę 
w Wiedniu, w zakładach wojsko-
wych Siemens & Halske, a następnie  
w zakładach Siemensa w Babenberg  
(w okolicy Norymbergi).

Okres powojenny
Pan Jan został zatrudniony  

w Kopalni Węgla Kamiennego „Wu-
jek” w Katowicach jako pracownik 
fizyczny. Uzupełniał swoją wiedzę 
(technikum, studia, kursy), awanso-
wał i ostatecznie zakończył pracę na 
stanowisku zastępcy dyrektora do 
spraw ekonomicznych kopalni.

W trakcie pracy zawodowej an-
gażował się w pracę społeczną, dzia-
łając w różnych organizacjach m. in. 

w LOK-u, w redakcji gazety „Rębacz” 
oraz w PTTK.

W latach 80. minionego stule-
cia wybudował dom w Goleszowie 
Równi, angażując się jednocześnie 
w pracę społeczną przy budowie 
gazociągu w tej części Goleszowa. 
Przez 2,5 kadencje był sołtysem tej 
wsi. Doczekał się pięciu prawnucząt 
i jednej prawnuczki.

Solenizantowi życzymy dużo 
zdrowia!               Tomasz Lenkiewicz

fo
t. 

To
m

as
z L

en
ki

ew
ic

z



Panorama Goleszowska – wrzesień 20186

Tytuł artykułuWspomnienia z Indochin. Kambodża – Przeszłość w Phnom Penh

fo
t. 

Al
bi

n 
Kl

im
cz

ak

Ten dzień naszej eskapady po Pół-
wyspie Indochińskim rozpoczynamy 
od zwiedzania dramatycznych miejsc, 
jakimi są Muzeum Ludobójstwa Tuol 
Sleng i pagoda kości Cheung Ek. 

Czerwoni Khmerzy byli ugrupo-
waniem łączącym ideologię komu-
nistyczną z khmerowskim nacjo-
nalizmem, które zdobyło władzę  
w 1975 roku, tworząc Demokra-
tyczną Kampuczę. Głównym przy-
wódcą reżimowej grupy był Pol Pot. 
Zamknięto wówczas szkoły, szpitale  
i fabryki, zlikwidowano banki i w ogó-
le walutę, zdelegalizowano religię, 
zlikwidowano własność prywatną, 
zaś ludność miast przerzucano siłą na 
tereny wiejskie do tzw. kolektywnych 
gospodarstw rolnych, które były de 
facto przymusowymi obozami pracy. 
(...) Przykłady działalności Czerwo-
nych Khmerów oglądamy właśnie  
w Muzeum Ludobójstwa. (...)

Na tzw. polach śmierci rozsianych 
po całym kraju można spotkać stupy 
(świątynie) buddyjskie wypełnione 
czaszkami zamordowanych. (…) 

Wyparci przez wojska wietnam-
skie w 1979 roku ze stolicy kraju, 
Phnom Penh, żołnierze Pol Pota 
wycofali się do dżungli i kontynu-
owali wojnę partyzancką aż do 
roku 1998. Ich przywódca nigdy 
nie został ukarany za ludobójstwo. 
Po reżimie Czerwonych Khmerów 
pozostał zrujnowany kraj: bez za-
plecza technologicznego i bez wy-
kształconej kadry oraz z milionem 
min lądowych, od których wciąż 
giną ludzie. 

Obecnie Kambodża jest bied-
nym, ale dynamicznie rozwijającym 
się państwem. 

Nie myślimy tu nawet o obie-
dzie. Uciekamy, czym prędzej z tego 
okropnego miejsca i dojeżdżamy 
do Pałacu Królewskiego. Splendor 
i wspaniałość władcy od wieków 
mierzona była wielkością jego pa-
łacu, przynależnych do niego ogro-
dów oraz okazałości Sali Tronowej. 
Kapiące złotem dachy, mozaiki czy 
figury miały zadziwić świat i sławić 
potęgę króla. Jeden z takich pała-
ców jest oficjalną rezydencją Preah 
Bat Samdecha – władcy Kambodży. 
Kompleks liczy aż 175 tysięcy me-
trów kwadratowych. Pawilon Sali 
Tronowej jest najważniejszym miej-
scem w całej rezydencji. Ciekawost-

ką jest, że znajdują się tu aż trzy 
trony królewskie i złote popiersia 
kambodżańskich władców. Nie wol-
no robić zdjęć. 

Najwięcej turystów przycią-
ga jednak Srebrna Pagoda, którą 
uznano za jedną z najpiękniejszych 
świątyń azjatyckich. Jej podłoga wy-
łożona jest 5 tysiącami srebrnych 
płytek. Podziwiamy słynny pomnik 
króla Narodoma na koniu, otoczo-
ny wieloma malutkimi świątyniami 
i ołtarzykami tonącymi w kwiatach. 
Po drodze do hotelu odwiedzamy 
jeszcze Wat Phnom, najstarszą świą-
tynię w mieście, od której pochodzi 
nazwa stolicy Kambodży. Jutro czeka 
nas przejazd do Wietnamu trasą li-
czącą 340 km.  

Albin Klimczak

Trasa wycieczki Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Goleszowskiej, 
która odbyła się 11 sierpnia br., 
prowadzi tym razem do ciekawych 
miejsc na Słowacji. 

To już strefa euro, wymienia-
my więc złotówki. Na trasie prze-
wodnik opowiada historię tej ziemi  
i, szczegółowo, o mijanych pasmach 
górskich i ciekawych nazwach ich 
szczytów. Odwiedzamy malownicze 
skały o wysokich, prawie pionowych 
skałach, a nawet decydujemy się 

Atrakcje Słowacji
przejechać przez ucho igielne, bo 
tak chyba można nazwać Manowską 
Cieśniawę, gdzie autokar, prowadzo-
ny zgrabnie przez naszego kierowcę 
Jerzego Cieślara, unikał spotkania ze 
ścianą skalną. Szczególnie zagrożony 
był dach autobusu. 

Po skalnych emocjach odwie-
dzamy przepiękną dolinę: Rajeckie 
Teplice. Nie sposób oddać słowa-
mi zaklętego w tym miejscu uroku. 
Urzekające baseny wód termalnych, 
sauny i wnętrza rodem z boskiego 

Olimpu... Udajemy się do komplek-
su basenowego „Afrodyta”, z które-
go dobrodziejstw korzystamy przez 
ponad 2 godziny. (…) Po regeneracji 
ciał i umysłów jedziemy do miej-
scowości Cziczmany. Na szczęście 
istnieją miejsca, w których tradycja 
opiera się komercji, jednym z nich 
są właśnie Cziczmany. Te drewniane 
domy o malowanych przez miesz-
kańców w charakterystyczne wzory 
zewnętrznych ścianach mają swój 
urok. Miejscowość nawiedzały licz-

Pomnik upamiętniający ludzi torturowanych w kadziach
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ne pożary, jednak nieugięci miesz-
kańcy nie przeszli na budownictwo 
betonowe mimo nacisków ze strony 
władz. Walczyli o swoją spuściznę  
i odbudowywali swoją piękną drew-
nianą wieś. Odesłaliśmy autokar na 
początek wsi i, idąc spacerkiem, po-
dziwialiśmy co cudniejsze budynki. 

Następnym punktem programu 
naszej wycieczki było słynne Betle-

jem w Rajeckiej Lesnej. Obiekt ten 
jest arcydziełem sztuki rzeźbiarskiej. 
Szopkę zbudowano z drzewa lipowe-
go w kolorze miodu. W górnej części 
widnieją najpiękniejsze słowackie 
zamki, pomiędzy nimi najważniejsze 
katedry, bazyliki, kościoły. Wznosi 
się tu Krywań – słowacki tatrzań-
ski szczyt. Niżej przedstawione są 
słowackie regiony i ich tradycje.  

A wszystko to w ruchu, co wywiera 
na nas ogromne wrażenie. 

Czas jednak wracać do Goleszo-
wa. W drodze powrotnej wstępu-
jemy do ładnie usytuowanego na 
zboczu gościńca „Skalka”, gdzie po-
silamy się i schładzamy napojami, 
bo przecież kolacji w domu już nie 
będziemy przygotowywać...

Albin Klimczak

Kolejny rajd za nami

22 września odbył się Rodzinny 
Rajd Rowerowy Gminy Goleszów. 
Prawie 20 rowerzystów, po otrzy-
maniu gminnych odblasków, wyru-
szyło spod goleszowskiej fontanny 
do Puńcowa, gdzie czekał na nich 
poczęstunek przygotowany przez 
przedstawicieli LKS „Tempo”.

Następnie wójt Krzysztof Glaj-
car wręczył pamiątkowe puchary 

najmłodszemu uczestnikowi (Adam 
Macha z Goleszowa), seniorowi (Jan 
Gojniczek z Cisownicy) oraz najlicz-
niejszej drużynie (rodzina Machów  
z Goleszowa). 

Po tej części rowerzyści zwie-
dzili kościół św. Jerzego w Puń-
cowie, „Frankówkę” w Dzięgie-
lowie, by następnie powrócić do 
Goleszowa.

Komandorem osiemnasto kilo-
metrowego rajdu był Marek Wę-
glorz, w wyznaczaniu trasy rajdu 
pomógł Leszek Czudek, zaś fundato-
rem upominków i poczęstunku był 
Urząd Gminy Goleszów. Organizator 
tego wydarzenia, Koło PTTK „Ślimo-
ki”, dziękuje wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie i prze-
prowadzenie całości.    T. Lenkiewicz

Uczestnicy rajdu Marek Węglorz, nagrodzeni kolarze, Krzysztof Glajcar
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8 września reprezentanci trzech ochotniczych straży pożarnych z naszej 
gminy uczestniczyli w Międzynarodowych Siłowych Zawodach Strażackich 
w Bystrzycy.

Zawody przypominały zmagania strongmenów - wszystkie elementy 
toru przeszkód były konkurencjami siłowymi. Strażacy na czas wykonywali  
(w jednym ciągu!) następujące zadania: pokonywanie drewnianej przeszko-
dy o wysokości 2 m, przeciąganie dużej opony ciągnikowej, uderzanie dużym 
młotem (20 razy), transportowanie 40 kg odważnika na określony dystans, 
przewracanie opony ciągnikowej na dystansie 10 m tam i z powrotem, wcho-
dzenie na schody z obciążeniem (15 powtórzeń), podnoszenie obciążenia na 
cokół o wys. 130 cm, przeciąganie manekina o ciężarze 80 kg na określoną 
odległość. Należy podkreślić, że zawodnicy wykonywali wszystkie konkuren-
cje w pełnym umundurowaniu bojowym ważącym ok. 20 kg!

Głównym założeniem tej imprezy było podnoszenie kondycji fizycznej za-
wodników oraz integracja czeskich i polskich strażaków. Na sobotnie zawody 
przybyli również przedstawiciele naszej gminy: wójt Krzysztof Glajcar, prze-
wodniczący rady druh Bogusław Konecki oraz prezes gminnych jednostek 
OSP Marian Machalica.

Najlepszym strażakiem, z całej goleszowskiej czwórki, okazał się Bernard 
Banot, który zajął 4 miejsce w swojej kategorii. Wyjazd na zawody był możliwy 
dzięki pomocy Andrzeja Haratyka za co nasi strongmeni serdecznie dziękują.

Tomasz Lenkiewicz

Gminę reprezentowali: Kamil Sobel (Bażanowice), Bernard Banot (Kisielów),  
Mariusz Żwak (Bażanowice), Adam Mieloch (Dzięgielów)

CDN z poprzedniego numeru

Nie wolno zatrzymywać się i stać 
(wybrane fragmenty ustawy):
- na słabo widocznym skrzyżowaniu  
i w jego najbliższym otoczeniu,
- przed słabo widocznym końcem 
wzniesienia, na nim i za nim,
- na przejściu dla pieszych i w odle-
głości krótszej niż 5 m przed nim,
- na skrzyżowaniu i w odległości 
krótszej niż 5 m przed granicą skrzy-
żowania i 5 m za nią, 
- na pasie włączania lub zjazdo-
wym,- na przejeździe kolejowym,  

Obowiązki w Czechach
w podjazdach i w tunelu oraz w od-
ległości krótszej aniżeli 15 m przed 
nimi i za nimi,
- w miejscu, w którym pojazd za-
słoniłby pionowy znak drogowy 
lub poziomy znak drogowy „Strzał-
ki kierunku” lub „Napis na jezdni”, 
- w wyznaczonym pasie drogi,
- na moście,
- przed wjazdem na drogę z drogi le-
śnej lub polnej lub z miejsca leżące-
go poza drogą,
- na wyznaczonym parkingu, o ile nie 
jest to pojazd, dla którego parking 
jest przeznaczony,



Panorama Goleszowska – wrzesień 2018 9

Tytuł artykułu

Podziękowali za plony

Przełom sierpnia i września to 
okres, kiedy dziękujemy za plony ze-
brane z pól, sadów i naszych działek. 
To czas, kiedy w gminach i powia-
tach odbywają się dożynki. Ale rów-
nież w mniejszych społecznościach 
odbywają się tego typu wydarzenia.

2 września w kaplicy pw. Dobre-
go Pasterza w Dzięgielowie odbyła 
się uroczysta msza święta w intencji 
wszystkich rolników, sadowników 
i działkowców, z podziękowaniem 
za zebrane, tegoroczne plony. Mszy 
przewodniczył proboszcz Dariusz 
Kowala, gospodarzami tego wyda-
rzenia byli miejscowi rolnicy – Ka-
rolina i Karol Zorychtowie z dzieć-
mi, zaś pomocą w całej ceremonii 
służyły dzięgielowskie dzieci i mło-
dzież. Wszyscy ubrani byli w stroje 
regionalne. Kaplicę udekorowały 
miejscowe panie kwiatami, owoca-
mi i warzywami, przekazanymi przez 
rolników, działkowców. Uroczystości 
zakończyły się kiermaszem ciast.

Tomasz Lenkiewicz
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- na pasie zieleni drogowej, o ile nie 
zezwalają na to miejscowe przepisy.

UWAGA!
Ustawa umożliwia odholowanie 

pojazdów, które bezprawnie stoją 
na jakimkolwiek wyznaczonym par-
kingu. 

Ścieżka dla pieszych i rowerzy-
stów – pieszy ma obowiązek sko-

rzystania wyłącznie z wyznaczone-
go pasa (podobnie jak rowerzysta). 
Nieprzestrzeganie wyznaczonych 
pasów może być sankcjonowane 
karą w postępowaniu administracyj-
nym w wysokości do 2500 CZK.

                                                  CDN 
Tekst pochodzi z ulotki przygotowa-

nej przez czeską policję.

Obowiązki w Czechach
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15 i 16 września odbyły się uro-
czystości związane z jubileuszem 
95-lecia Diakonatu Żeńskiego EBEN – 
EZER w Dzięgielowie Kościoła Ewan-
gelicko – Augsburskiego w RP. Przy-
pomnijmy, że diakonat jest obecnie 
jedyną taką placówką w Polsce. Jego 
założycielami i jednocześnie zakła-
dów EBEN-EZER był ks. senior Karol 
Kulisz wraz z diakonisami. Niespełna 
100 lat temu kierowali się oni chęcią 
niesienia pomocy ubogim, schoro-
wanym, opuszczonym i cierpiącym. 
Niestety, podczas II wojny światowej 
niektóre z sióstr, jak i ksiądz Kulisz 
oddali to, co najcenniejsze – własne 
życie, ginąc za to, w co wierzyli.

Obchody rozpoczęły się w sobot-
nie popołudnie koncertem orkiestry 
kameralnej i chóru ECHO z Zaolzia. 
Słowo Boże w tym dniu wygłosił ks. 
Stanisław Kaczmarczyk. Wśród gości 
obecny był m. in. Przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik 
Kuboszek.

Główne uroczystości odbyły się 
w niedzielę podczas dziękczynnego 
nabożeństwa, któremu przewodni-
czyli: ks. bp Adrian Korczago, ks. bp 
Ryszard Bogusz, ks. proboszcz Ma-
rek Londzin, ks. senior Emil Gajdacz, 
ks. Tymoteusz Bujok. Okolicznościo-
we kazanie wygłosił ks. bp Korczago. 
Podczas nabożeństwa została przed-
stawiona sztuka „95 lat Eben-Ezer” 
nawiązująca do historii, współcze-
sności oraz wizji na przyszłość tego 

dzieła niosącego pomoc bliźniemu 
w potrzebie. Sztukę przedstawili 
mieszkańcy, pracownicy Ewangelic-
kiego Domu Opieki „Emaus” i siostry 
diakonisy.

Solenizantki otrzymały gratula-
cje od wielu osób, w tym m. in. od 
wójta Krzysztofa Glajcara, który po-
dziękował za wszystkie lata służby, 
modlitwę i życzył zdrowia, Bożego 
pokoju i błogosławieństwa.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Śląskiego Sylwia Cie-

ślar odznaczyła dzięgielowski dia-
konat złotą honorową odznaką za 
zasługi dla naszego województwa, 
natomiast obecna siostra przełożo-
na i jej poprzedniczka – Ewa Cieślar 
i Lidia Gottschalk – otrzymały złote 
odznaki za zasługi dla województwa.

Uświetnieniem obchodów był 
występ parafialnych chórów z Dzię-
gielowa, tym razem (w zastępstwie) 
pod batutą Jeana Claude’a Haupt-
manna.

Siostra przełożona Ewa Cieślar 
i duszpasterz diakonatu ks. Marek 
Londzin serdecznie dziękują wszyst-
kim za złożone życzenia, pamięć,  
a szczególnie za tak liczną obecność. 

Wielką radością było też dla nas, 
że ten jubileusz świętowaliśmy ra-
zem z naszymi podopiecznymi, pra-
cownikami wraz z rodzinami Ewan-
gelickiego Domu Opieki „Emaus”. 
Bóg wam zapłać! – dodają przedsta-
wiciele diakonatu.

Jubileusz zakończył się w ogro-
dzie przy kościele, gdzie przy pięk-
nej pogodzie wszyscy skorzystali  
z poczęstunku. Więcej informacji  
o dzięgielowskiej parafii i diakonacie 
znajduje się na www.dziegielow.lu-
teranie.pl

Tomasz Lenkiewicz
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Wspominali Józefa Golca

28 sierpnia na terenie gminy 
Goleszów odbył się memoriał po-
święcony zasłużonemu dla naszego 
regionu  pedagogowi, działaczowi 
społecznemu, instruktorowi har-
cerskiemu, ekslibryście i populary-
zatorowi Śląska Cieszyńskiego ś.p. 
Józefowi Golcowi. Obchody upa-
miętniające Honorowego Mieszkań-
ca Gminy Goleszów zorganizowały 
wspólnie Gmina Goleszów, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Goleszowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Cisow-
nicy. Całości wydarzenia patronowa-
ła rodzina Józefa Golca.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w kościele katolickim w Gole-
szowie. O godz. 10.30 w sali GOK-u 
w Goleszowie rozpoczął się kolejny 
punkt spotkania. Zebranych, wśród 
których obecni byli m. in. przed-
stawiciele władz samorządowych, 
dyrektorzy muzeów publicznych, re-
prezentanci regionalnych organizacji 
pozarządowych czy rodzina zmarłe-
go, przywitali Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar, Dyrektor GOK-u 
Jolanta Warsińska, Prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Cisownicy 
Henryka Szarzec oraz prowadzący 
spotkanie Witold Pieńkowski. Przy-
byli goście mieli możliwość wzięcia 
udziału w prelekcji na temat wybit-
nego regionalisty i działacza spo-
łecznego, ale również podzielenia 

Józef Golec (1935-2017)

się swoimi wspomnieniami i reflek-
sjami. Informację na temat osoby 
Józefa Golca i szerokiego spektrum 
jego działalności przedstawiał słu-
chaczom Witold Pieńkowski. Nie 
zabrakło również części artystycz-
nej, w ramach której uczestnicy 
mogli wysłuchać wierszy autorstwa 
Kazimierza Węgrzyna oraz Teresy 
Waszut, wpisujących się doskonale  
w idee działalności Józefa Golca 
(deklamowała je twórczyni jednego  
z utworów Teresa Waszut). Nie-
zwykły wydźwięk memoriałowi dał 
również występ Dziecięco-Mło-
dzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Goleszów”, który komponował się  
z przywiązaniem do ziemi Śląska Cie-
szyńskiego ś.p. Józefa Golca – kul-
minację emocji wywołało wspólne 
odśpiewanie pieśni „Ojcowski dom” 
zainicjowanej przez zespół. Jak za-
uważono, dzięki wszystkiemu temu, 
co się dzisiaj dzieje, czuć duchową 
obecność Józka wśród nas.

Przed opuszczeniem GOK-u otwar-
to wystawę dotyczącą Honorowego 
Obywatela Gminy Goleszów. Powstała 
ona m. in. dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu i pomocy siostry ś.p. J. Golca, 
Stefanii Bojdy, która przygotowała wiel-
ką ilość materiałów zaprezentowanych 
w gablotach i na sztalugach. Informacje 
na temat zbiorów wygłosiły dyrektorka 
biblioteki Alicja Danel-Ozga oraz Stefa-
nia Bojda.                              (dok. 12 str.)
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Witold Pieńkowski

Teresa Waszut Uczestnicy mszy świętej 
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(dok. z 11 str.) 
W gablotach i na sztalugach zna-

lazły się nie tylko publikacje i dzieła 
wspominanego działacza, ale rów-
nież rzeczy prywatne, które stano-
wiły ważny element jego życia. 

W tej gablocie można zobaczyć 
skrzypce, na których graliśmy z bra-
tem w dzieciństwie […] jak kiedyś był 
u mnie i zauważył, że udało mi się je 
znaleźć, bardzo się ucieszył i zaraz 
zaczął na nich grać – wspomniała 
Stefania Bojda.

W programie uroczystości orga-
nizatorzy przewidzieli również wi-
zytę w Izbie Pamięci Jury Gajdzicy w 
Cisownicy. Osoba tego niezwykłego 
rolnika, miłośnika książek i twórcy 
ekslibrisów oraz jego działalność 
stanowiła niezwykle istotną część 
aktywności badawczej Józefa Gol-
ca, który poświęcił mu sporo uwagi 
w swoich dziełach. Uczestnicy pod 
przewodnictwem Henryki Szarzec 
mieli okazję poznać historię niezwy-
kłego bibliofila, obejrzeć izbę, w któ-

rej tworzył oraz zrozumieć powód 
zainteresowania nim Józefa Golca.

Miejscem, w którym zakończono 
obchody pierwszej rocznicy śmierci 
ś.p. Józefa Golca była sala Świetlicy 
Gminnej w Cisownicy. Przygotowa-
no tam m. in. obszerną i niezwykle 
bogatą wystawę koronek goleszow-
skich projektu zasłużonego działa-
cza. Całość uzupełniło wystąpienie 
Teresy Waszut, która dokładnie opo-
wiedziała o zasługach Józefa Golca 
dla społeczności gminy Goleszów. 
Niezwykle istotne było jego zaanga-
żowanie w kształcenie artystyczne 
dzieci – to właśnie dzięki niemu na 
ścianie sali świetlicy  gminnej może-
my oglądać zdjęcia 14 medalistów 
Międzynarodowego Konkursu Sztu-
ki Dziecka w Tokio. W trakcie me-
moriału nie sposób było wspomnieć 
wszystkich zasług ś.p. Józefa Golca, 
gdyż było ich tak wiele. 

Te dzisiejsze wydarzenie to jest hołd 
dla Józefa Golca, w ten sposób może-
my mu jakoś podziękować, choć i tak 

nigdy nie będziemy w stanie spłacić 
długu wdzięczności wobec niego i tego, 
co zrobił dla nas i dla cieszyńskiej ziemi 
– zaznaczyła Teresa Waszut. Na koniec 
oficjalnej część memoriału słowa uzna-
nia wygłosił Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar: Wszyscy widzimy, 
jak wiele zawdzięczamy osobie Józefa 
Golca, dostrzegamy jak wiele dla nas 
zrobił. Wszystko to, co tutaj podziwia-
my, efekty jego pracy i wiele zasług dla 
tego terenu było wynikiem tego, że ś.p. 
Józef Golec miał pragnienie działania. 
Z tego miejsca chciałbym życzyć sobie 
i państwu, by również mieć to pragnie-
nie działania, żeby „chciało nam się 
chcieć”, bo właśnie taka postawa jest 
powodem powstawania rzeczy wiel-
kich i wartościowych. 

Podziękowano również wszyst-
kim przybyłym na uroczystość, a w 
szczególności rodzinie działacza pa-
tronującej spotkaniu (warto w tym 
miejscu wspomnieć, że część rodzi-
ny przybyła z Sopotu).                   

Krystian Grzybek
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Przewodniczący rady gminy, rodzina Józefa Golca, wójt Henryka Szarzec opowiada o Izbie Pamięci Jury Gajdzicy

Herby gmin powiatu cieszyńskiego wykonane przez Danutę Simoni, według projektu Józefa Golca
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Awansy nauczycielek

Rodzice z dziećmi w basenie

6 września w gabinecie Wójta 
Gminy Goleszów odbyło się uroczy-
ste wręczenie aktów mianowania 
Edycie Badurze, nauczycielce wy-
chowania przedszkolnego w Szko-
le Podstawowej im. Jury Gajdzicy  
w Cisownicy i Martynie Bak, na-
uczycielce historii, pedagożce szkol-
nej oraz nauczycielce wspomaga-
jącej w Szkole Podstawowej im. 
Pawła Stalmacha w Bażanowicach. 
Nauczycielki przystąpiły do egzaminu 
23 sierpnia br. i zdały go pomyślnie.

Wręczenia aktów dokonał wójt 
Krzysztof Glajcar w obecności po-
dinspektor ds. oświaty Renaty Rzy-
manek. Panie złożyły uroczyste 
ślubowanie wypowiadając słowa: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą po-
winność nauczyciela, wychowawcy  
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia i wła-
snej, kształcić i wychowywać młode 
pokolenie w duchu umiłowania Oj-

czyzny, tradycji narodowych, posza-
nowania Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po oficjalnej części wójt złożył 
gratulacje z uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego. Życzył 
wiele satysfakcji z pracy, dalszych 
sukcesów oraz wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym.

Krystian Grzybek

8 września Uczniowski Klub Sportowy „Cisownica” 
wystartował z nowym pomysłem na zajęcia pływania dla 
najmłodszych. 

UKS „Cisownica” od wielu lat prowadzi szkolenie dzieci 
i młodzieży w pływaniu. Najmłodszą grupę stanowią dzie-
ci 5- i 6-letnie. Tym razem wystartował projekt adresowa-
ny dla dzieci w wieku 3-5 lat. Są to zajęcia na basenie wraz 
z rodzicami. 

Odbywają się one w soboty. Dzieci wchodzą do wody 
wraz z rodzicami bądź opiekunami. Celem zajęć dla naj-
młodszych jest oswojenie dzieci z wodą, zapoznanie ze 
sprzętem do nauki pływania, opanowanie podstawowych 
technik (zanurzanie, oddychanie, ćwiczenia wyporno-
ściowe). Dzieci 5-letnie rozpoczęły już na drugich zaję-
ciach naukę podstawowych ćwiczeń wprowadzających 
do sportowej techniki pływackiej. Niewątpliwym atutem 
tych zajęć jest integracja z rodzicami i doskonała okazja do 
wspólnego spędzenia czasu. Zajęcia odbywają się w godzi-
nach porannych 8.30 oraz 9.15.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 602154368.                                      UKS
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Od lewej: Renata Rzymanek, Edyta Badura, Martyna Bak, Krzysztof Glajcar

Dziękuję wszystkim przedstawicielom mojego sołec-
twa, którzy uczestniczyli w korowodzie dożynkowym, 
jak również tym, którzy włączyli się w przygotowania do 
tego wydarzenia.

Dodatkowo składam podziękowania wszystkim  
lekarzom oraz organizatorom „Białej Soboty”, która 
odbyła się 15 września w naszej miejscowości.  

Sołtys Cisownicy Karol Macura

PODZIĘKOWANIA



Panorama Goleszowska – wrzesień 201814

Spotkanie kozakowickich seniorów

W sobotę, 1 września, w Pszcze-
lim Miasteczku im. J. Gajdacza  
w Dzięgielowie odbyło się spotka-
nie seniorów mieszkających w Ko-
zakowicach Dolnych i Górnych. 

W wydarzeniu zorganizowanym 
przez przedstawicieli Kozakowic 
- sołtysa Krzysztofa Kohuta,  prze-
wodniczącą KGW Annę Czudek  
i prezesa OSP Mariana Machalicę - 

wzięło udział ok. 50 osób, a wśród 
gości znalazł się m. in. Wójt Gminy 
Goleszów Krzysztof Glajcar. Wszyscy 
seniorzy mieli zagwarantowany po-
częstunek oraz bezpłatny dojazd na 
spotkanie.

W unikatowej w skali naszego 
kraju pasiece, wtopionej w piękny 
krajobraz dawnego kamieniołomu, 
uczestnicy mieli możliwość zapo-

znania się z pracą pszczelarzy i ulami  
w kształcie domów czy ratusza stwo-
rzonych przez założyciela tego miejsca.

Organizacja całości była możliwa 
dzięki wsparciu sponsorów, którymi 
byli: GK FORGE Grelowski Obróbka 
Plastyczna Metali, SAIMA SERVICE 
POLAND Kozakowice Górne, KGW  
i OSP Kozakowice.

Tomasz Lenkiewicz

7 września odbyło się zakończe-
nie prac wykonanych w ramach roz-
budowy drogi powiatowej 2608S 
w Dzięgielowie. Odbioru dokonali 
starosta Janusz Król, wicestarosta 
Maria Cieślar, wójt Krzysztof Glajcar, 
inspektor nadzoru oraz przedstawi-
ciele wykonawcy robót, gminy Go-
leszów i Powiatowego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Cieszynie, który ko-
ordynował całość prac.

Roboty drogowe prowadzone 
były na odcinku ponad 500 m, w po-
bliżu szkoły podstawowej, a ich za-
kres obejmował m. in.:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej,
b) przebudowę przepustu nad cie-
kiem wodnym oraz skrzyżowania  
z drogą powiatową Lipowa-Zamko-
wa i drogą gminną – ul. Spacerowa,
c) wykonanie: chodników, rowów 
przydrożnych, nowej konstrukcji  
i nawierzchni jezdni,

Odbiór drogi w Dzięgielowie
d) zamontowanie nowej wiaty przy-
stankowej,
e) przebudowę zjazdów do posesji,
f) budowę 10 miejsc postojowych  
w pasie drogowym,
g) wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego, zamontowanie 
dwóch radarów z aktywnymi tabli-
cami o zmiennej treści, przebudowę 
sygnalizacji ostrzegawczej nad przej-
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ściem dla pieszych w rejonie szkoły.
Prace finansowane przez Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie prowadzo-
ne były od marca do końca sierpnia. 
Ich koszt wyniósł ponad 2 mln 300 
tys. zł. Remont tego odcinka dro-
gi wsparła gmina Goleszów, która 
przekazała starostwu dotację celo-
wą w kwocie 260 tys. zł.

Tomasz Lenkiewicz

Uczestnicy odbioru wykonanych prac 
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Nagrodzili najładniejsze ogrody
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Podczas tegorocznych dożynek 
wręczono nagrody w konkursie „Gmi-
na Goleszów w kwiatach i zieleni”. 

O wynikach 18. edycji zadecydo-
wały punkty przyznane przez człon-
ków komisji w składzie: Adam Krzy-
woń (przewodniczący), Leszek Tyrna, 
Krystyna Duława, Elżbieta Uryga (lau-
reatka konkursu z 2017 r.), Józef Olek 
(laureat konkursu z 2017 r.).

Komisja przeprowadziła dwa 
przeglądy ogrodów zgłoszonych 
do konkursu przez sołtysów:  
- 2 ogrody: Godziszów, Dzięgielów, 
Goleszów Dolny, 
- 1 ogród: Goleszów Równia, Kisie-
lów, Kozakowice, Puńców.

Przeglądy przeprowadzono w maju 
i lipcu, po czym dokonano podsumo-

wania przyznawanej punktacji przez 
poszczególnych członków komisji. 

Pierwsza szóstka konkursu wy-
gląda następująco:
1. Barbara Kubok, Godziszów;
2. Kornelia Picha, Puńców;
3. Lucyna Kaleta, Dzięgielów; 
4. Halina Bukowczan-Herbst, Kisielów;
5. Anna Mach, Goleszów Dolny;
6. Ewa Greczka, Dzięgielów.

Pozostali uczestnicy otrzymali 
wyróżnienia: Grażyna i Arkadiusz 
Podżorscy (Godziszów), Ewa Procner 
(Goleszów Równia), Jadwiga Ćwiart-
ka (Goleszów Dolny), Anna Łomozik 
(Kozakowice).

Wszyscy uczestnicy otrzymali  
(z rąk wójta Krzysztofa Glajcara  
i członków komisji) dyplomy i nagro-

dy rzeczowe, których fundatorem 
był urząd gminy. Wójt podziękował 
wszystkim uczestnikom za pracę wło-
żoną w pielęgnację swoich ogrodów.

Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom konkursu, soł-
tysom, którzy dołożyli wszelkich sta-
rań, by ich sołectwo było reprezento-
wane. Dziękuję także władzom gminy 
za sfinansowanie nagród, członkom 
komisji za włożoną pracę, Leszkowi 
Tyrnie (prezesowi TMZG) za zakup  
i przygotowanie nagród oraz użycze-
nie swojego samochodu w celu wizy-
tacji wszystkich ogrodów.

Adam Krzywoń
Towarzystwo Miłośników  

Ziemi Goleszowskiej

1 miejsce 2 miejsce

4 miejsce

6 miejsce

3 miejsce

5 miejsce
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Co słychać w GOK-u?
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8 września na goleszowskiej 
scenie zagościły prawdziwe gwiaz-
dy! Najpierw swój koncert dał wy-
wodzący się z Goleszowa zespół 
BASTET. Następnie na naszej scenie 
zaprezentowała się czwórka fanta-
stycznych muzyków z Zespołu Co-
ast Patrol. Mieliśmy okazję usłyszeć 
kilka dobrze znanych coverów, ale 
przede wszystkim autorskie utwory 
zespołu takie jak: „Złoto” czy „Turn 
On The Lights”. Po występie Coast 
Patrol nadszedł czas na wisienkę 
na torcie. O 20.00 na scenę wkro-
czył wszystkim dobrze znany zespół 
TABU, który dał półtoragodzinny 
koncert w rytmach reggae. Zespół 

istnieje od 2003 roku na scenie mu-
zycznej. Obecnie kończy nagrywanie 
piątej płyty. Rozśpiewana publicz-

ność nagrodziła grupę gromkimi 
brawami. Utwory TABU okazały się 
dobrze znane goleszowskim fanom.

Okres wakacyjny to czas wypo-
czynku, jednakże członkowie Ze-
społu Pieśni i Tańca „Goleszów” nie 
mieli czasu na wytchnienie. Inten-
sywne próby oraz liczne koncerty 
zajmowały  czas dzieciom.

Po dożynkach w Goleszowie za-
raz następnego dnia tj. 26 sierpnia  
zespół uczestniczył w obchodach 
dożynkowych w Kiczycach, gdzie 
został bardzo ciepło przyjęty przez 
mieszkańców oraz włodarzy Miasta 
Skoczowa.

8 września, na zaproszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dzięgielo-
wie, zespół wystąpił podczas jubi-
leuszu 55-lecia KGW. Najmłodsze 
grupy dziecięce zaprezentowały się  
w cieszyńskim repertuarze. Zespół 

zakończył swój występ odśpiewa-
niem pieśni „Ojcowski dom”.

Wyróżnieniem było zaproszenie 
na Wojewódzko-Powiatowo-Gmin-
ne Dożynki w Wiśle, gdzie „Gole-
szów” uczestniczył w korowodzie 
dożynkowym, a następnie wystąpił  
z krótkim koncertem podczas pik-
niku zbożowego organizowanego 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

11 września na „Orliku” w Gole-
szowie odbyło się ognisko na rozpo-
częcie nowego sezonu tanecznego, 
na które licznie przybyli członkowie 
zespołu wraz z rodzicami. Spotka-
nie upłynęło w sympatycznej at-
mosferze wśród zabaw sportowych. 
Dziękujemy Damianowi Kożdonio-
wi – Prezesowi LKS „Goleszów” – za 

pomoc w zorganizowaniu ogniska  
i udostępnienie miejsca.

„Jak długo istnieje życie, tak dłu-
go istnieć będą nadzieje”      Teokryt

Z pozdrowieniami dla Czytelni-
ków Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goleszowie Jolanta War-
sińska.

PRACOWITY OKRES ZESPOŁU

UWAGA! 

10 października 2018 r. Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Goleszowie  
będzie czynny do godz. 17.00
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Początek roku szkolnego w goleszowskiej podstawówce

Czas wakacji to czas intensyw-
nych prac w naszej szkole. Nie 
tylko wyremontowaliśmy klatkę 
schodową i przejście między szkołą  
a gimnazjum, ale także została wy-
remontowana i wyposażona sala 
logopedyczno-psychologiczna. 

I tak minęły dwa miesiące, pora 
wrócić do szkoły, aby rozpocząć 
nowy rok. Rok, który przyniesie 
nowe wyzwania i cele. Razem mo-
żemy to osiągnąć, bo „jeśli potrafisz 
o czymś marzyć, potrafisz także tego 
dokonać”. 

Wiara, pragnienia, postanowie-
nia i wytrwałość w dążeniu do celu 
niechaj towarzyszą wszystkim przez 
cały rok. U progu nowego roku szkol-
nego życzę wszystkim odwagi w po-
konywaniu trudności, łatwości w za-
dawaniu pytań w razie wątpliwości 
a także tego, byście umieli prosić  
o pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. 

W goleszowskiej podstawówce uczy się ponad 400 uczniów

Szczerość i pomaganie sobie na-
wzajem – to duża zaleta. Przygoda 
szkolna jest fantastycznym doświad-
czeniem właśnie dlatego, że nie 
idziemy przez nią sami. 

Życzę więc Wam, drodzy ucznio-
wie, wielu przyjaznych ludzi, którzy 

zawsze wyciągną do Was rękę, będą 
cieszyć się z Waszych sukcesów  
i wspierać w trudniejszych chwilach.

Dorota Wisełka
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Goleszowie
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16 września 2018 roku w ko-
ściele ewangelickim w Goleszowie 
odbył się koncert pt. Zespół „Śląsk” 
dla Niepodległej.

Ponadgodzinny koncert, skła-
dający się z najpiękniejszych i naj-
ważniejszych pieśni patriotycznych, 
żołnierskich i ludowych w związku  
z obchodami jubileuszu 100-lecia od-

zyskania przez Polskę niepodległości, 
zorganizował Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego wraz z Para-
fią Ewangelicko-Augsburską w Gole-
szowie oraz Parafią Rzymskokatolicką 
św. Michała Archanioła w Goleszowie.

Zebranych w tłumnie wypełnio-
nym kościele przywitali: ks. bp Adrian 
Korczago, proboszcz parafii ewange-

lickiej, ks. prałat Adam Drożdż, pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej oraz 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Sylwia Cieślar. 
Podczas koncertu podziękowania za 
organizację koncertu przekazał Wójt 
Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.

Publiczność nagrodziła przepiękny 
występ oklaskami, którym nie było 
końca. Zespół dwukrotnie bisował.  
Z Goleszowa odjechał nagrodzony 
wieloma ciepłymi słowami, kwiatami 
oraz zachwytem publiczności. 

Było to niezwykłe, przepełnione 
patriotyzmem i ekumenizmem, wy-
darzenie.

ks. Piotr Sztwiertnia

„Śląsk” w Goleszowie 

Gmina Goleszów serdecznie 
zaprasza do wzięcia udziału w ha-
lowych rozgrywkach w piłce noż-
nej oraz siatkówce. Szczegółowe 
informacje i zapisy pod numerem 
telefonu: 602 154 368

ZAGRAJ W PIŁKĘ NOŻNĄ  
I SIATKÓWKĘ
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Sportowa sobota w Dzięgielowie

15 września w Dzięgielowie od-
były się wyścigi na rowerach CROSS 
X BIKE i biegi terenowe CROSS  
X RUN. O godz. 10.00 na starcie 
stanęli biegacze, którzy mieli do po-
konania trasę o długości 9 km. Na 
dzięgielowsko-goleszowskiej mokrej 
i często grząskiej trasie rywalizowa-
ło 23 zawodników. Wśród mężczyzn 
najlepszy okazał się mieszkaniec na-
szej gminy - Tomasz Wróbel, zaś ko-
lejne dwa miejsca na podium zajęli 
mieszkańcy Cieszyna - Marcin Fra-
nek oraz Maciej Liszka. W rywalizacji 
kobiet najlepsza okazała się Karina 
Heller (Skoczów), druga była Daria 
Madzia (Dzięgielów), a trzecie miej-
sce na podium wywalczyła Dorota 
Maniszewska (Cieszyn).

O godz. 11.00 rozpoczęła się ry-
walizacja najmłodszych kolarzy, któ-
rzy mieli do pokonania (w zależności 
od wieku) od 60 do 1200 metrów. 
Łącznie wystartowało niespełna 50 
dzieci. Najlepsze wyniki młodych 
adeptów kolarstwa prezentujemy 
poniżej.

Rocznik 2018-2015 - chłopcy
1. Dawid Kral
2. Maurycy Wilisowski
3. Jan Wojnar

Rocznik 2014-2013 - chłopcy
1. Michał Bierski
2. Ondrej Kowolowski 
3. Ksawery Dratwa

Rocznik 2014-2013 – dziewczęta
1. Noemi Greń
2. Lena Sikora
3. Nela Cieślińska

Rocznik 2012-2011 – chłopcy
1. Błażej Jankowski
2. Viktor Kowolowski
3. Dawid Szczypka

Rocznik 2012-2011 – dziewczęta
1. Alicja Kocyan
2. Dominika Sikora
3. Emilia Sikora

Rocznik 2010-2009 – chłopcy
1. Łukasz Balcer
2. Beniamin Greń
3. Kamil Honikisz

Rocznik 2010-2009 – dziewczęta 
1. Katka Kristkova
2. Emilia Byrtek
3. Zuzanna Jeziorska

Rocznik 2008-2006 – chłopcy
1. Michał Styrna
2. Jakub Sawka
3. Marek Cichy

Rocznik 2008-2006 – dziewczęta
1. Katka Teslikova
2. Adela Plucnarova
3. Amelia Marek

Po biegach i wyścigach dzieci na-
stąpił start 64 kolarzy górskich, któ-
rzy rywalizowali na trasie 18 i 36 km. 
Na dłuższym dystansie wystartowali 
tylko mężczyźni. W kategorii OPEN 
pierwsze miejsce wywalczył Paweł 
Piasecki z Bielska-Białej, drugi był 
Andrzej Baryluk z Gliwic, a trzeci Fi-
lip Pěgřím z Czeskiego Cieszyna. Naj-
lepszy z naszych zawodników Janusz 
Nieboras z Dzięgielowa zajął szóste 
miejsce. W poszczególnych grupach 

wiekowych triumfowali: Andrzej Ba-
ryluk, Paweł Piasecki, Janusz Niebo-
ras oraz Jacek Piątek.

Na krótszej trasie najlepszy okazał 
się Łukasz Firla z Ustronia, a pozosta-
łe miejsca na podium zajęli Tomasz 
Jakubowski z Bielska-Białej oraz 
Mariusz Skwark z Jastrzębia-Zdroju. 
W rywalizacji pań najszybsza była 
Sonia Klimecka z Jastrzębia-Zdroju. 
Zwycięzcami poszczególnych kate-
gorii wiekowych zostali: Julia Marek 
z Cieszyna, Sonia Klimecka, Brygi-
da Dzida z Górek Wielkich, Tomasz 
Bochenek z Dębowca, Łukasz Firla, 
Marcin Wątroba z Jastrzębia-Zdro-
ju, Raphael Mielke z Bażanowic oraz 
Jakub Styrna ze Szczyrku, który wy-
przedził mieszkańców Dzięgielowa 
i Goleszowa - Tobiasza Nieborasa  
i Kamila Górniaka. 

Nagrody biegaczom i kolarzom 
wręczali Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar, prezes SMDz Bar-
tłomiej Cywka, kierownicy zawodów 
i zaproszeni goście.

Dodatkową atrakcją całego wy-
darzenia była wystawa fotograficz-
na Zofii i Erwina Fobrów „Cieszyńska  
w obiektywie mieszkańca”, która 
przedstawia fragment ulicy Cieszyń-
skiej w Dzięgielowie przed i po remon-
cie oraz obrazy – prace plastyczne 
powstałe w ramach projektu „Dzięgie-
lów pędzlem malowany”. Całość moż-
na było zobaczyć w remizie OSP.

Zawody odbyły się dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Goleszów 
i Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie, które obchodzi w tym roku 
20-lecie swojej działalności. Start najmłodszych kolarzy

Na trasie biegu
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Sportowa sobota w Dzięgielowie

W przygotowanie całości zaanga-
żowały się również firmy: Zakład Urzą-
dzania i Utrzymania Zieleni Jerzego 
Franka z Dzięgielowa (wraz z pracow-
nikami), JERZY z Dzięgielowa, Ustro-
nianka, Strefa Wolności z Cieszyna, 
ProVitae z Ogrodzonej, Wiredot.

Organizatorzy składają podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji całego wydarze-
nia, w tym m. in. właścicielom grun-
tów, po których przebiegała trasa 
zawodów, policji oraz strażakom 
ochotnikom z naszej gminy.

Patronat medialny objęli: OX.PL, 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Panora-
ma Goleszowska”. Organizatorem 
całości było Stowarzyszenie Miło-
śników Dzięgielowa. W organizację 
CROSS RUN włączył się Misyjny Klub 
Sportowo-Rekreacyjny „Centrum"  
z Dzięgielowa. Fotoreportaż i wyniki 
znajdują się na www.goleszow.pl 

Tomasz Lenkiewicz fo
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Dwie kolejne wrześniowe nie-
dziele w Goleszowie upłynęły pod 
znakiem zawodów strzeleckich.  
9 i 16 września sympatycy zapachu 
prochu, broni i sportowej rywali-
zacji stawili się w Goleszowie na 
strzelnicy Koła Łowieckiego „Hu-
bertus”. Organizatorem turniejów 
była Liga Obrony Kraju Zarząd Powia-
towo-Miejski w Cieszynie. Zawody 
były zaliczane do turnieju o tytuł Naj-
lepszego Strzelca Powiatu Cieszyń-
skiego z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości Państwa Polskiego  
i dofinansowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Cieszynie oraz Gminę Go-
leszów. Funkcję sędziów pełnili Jan 
Żarski, Janusz Michalik, Jerzy Dobro-
szek, Mirosław Sobański, zaś kierow-
nikami zawodów byli Leszek Franek 
oraz Jan Żarski.

W czterech kategoriach wieko-
wych sportowcy wpierw rywalizo-
wali o puchar przewodniczącego 
rady gminy, a w następnym tygodniu  
o puchar wójta gminy Goleszów. 

Pierwszymi rywalizującymi byli 
uczniowie, a dopiero później doro-

śli. Największą 
celnością w po-
szczególnych ka-
tegoriach wyka-
zali się:

I Zawody o 
puchar prze-
wodniczącego 
rady gminy 

Mężczyźni
1. Ryszard Mo-
iczek
2. Janusz Michalik
3. Zdzisław Zawada

Kobiety
1. Ewelina Wychadańczuk
2. Katarzyna Moiczek
3. Magdalena Staszkiewicz

Dziewczęta
1. Roksana Plucińska
2. Aleksandra Moiczek

Chłopcy
1. Piotr Pilch
2. Krzysztof Bułka
3. Maciej Strządała

II Zawody o puchar wójta 
Mężczyźni

1. Leszek Machej

2. Zdzisław Stoszek
3. Mariusz Moiczek

Kobiety
1. Ewelina Wychadańczuk
2. Magdalena Staszkiewicz
3. Katarzyna Moiczek

Dziewczęta
1. Roksana Plucińska
2. Aleksandra Moiczek

Chłopcy
1. Piotr Pilch
2. Oskar Kotuszyński
3. Marek Tietz
Serdecznie gratulujemy!

Krystian Grzybek

Zawody strzeleckie w Goleszowie

Dekoracja biegaczek Tomasz Wróbel na mecie

Start na dystansie 18 i 36 km
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Aż 20 osób związanych ze Stowa-
rzyszeniem Szachowym „Olimpia” 
Goleszów znalazło się wśród 92 
uczestników 33. Międzynarodowe-
go Turnieju Szachowego Mokate, 
rozegranego w ramach tegoroczne-
go Pucharu Gminy Goleszów, który 
odbył się 16 września w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Goleszowie.

Oprócz kilku chwil słabości pod-
czas mojej ulubionej części zawo-
dów, jaką jest wręczanie nagród  
i medali, kiedy to tych drugich chwi-
lowo zapomniałem wręczać, cały 
turniej nie odbiegał od większości 
poprzednich - dobrze przygotowany, 
sprawnie przeprowadzony, a przede 
wszystkim sympatyczni uczestni-
cy, dla których to z przyjemnością 
robimy. Takimi są właśnie turnieje  
w Goleszowie – mówi Karol Linert, 
pomysłodawca i organizator gole-
szowskich turniejów.

Duży tłok w czołówce, 10 miej-
sce od pierwszego dzielił tylko jeden 
punkt - to jedna wygrana partia. 
Wygrał FM Eneasz Wiewióra (SSz 
Gminy Pawłowice), wyprzedzając 
FM Łukasza Licznerskiego (SzUKS 
Gostmat 83 Gostynin) i Micha-
ła Cieślara SSz Olimpia Goleszów.  
W pierwszej dziesiątce rywalizację 
zakończył także nasz pierwszy trener 
IM Maciej Mroziak. 

Kolejny raz mieliśmy przyjemność 
gościć czeską arcymistrzynię, wielo-
krotną mistrzynię Czech Olgę Sikoro-
vą, dla której goleszowski turniej był 
ostatnim przed wylotem na olimpia-
dę do Batumi. Życzymy jej powodze-
nia – podsumowuje.

Puchar dla zwycięzcy, medale 
i nagrody wręczali wójt Krzysztof 

Glajcar i przedstawicielka Mokate 
Monika Glos. 

Organizator zmagań szachowych 
dziękuje wszystkim zaangażowanym 
w ich organizację oraz zawodnikom 

za udział w turnieju. Pełne wyniki 
dostępne są w serwisie interneto-
wym na: www.chessarbiter.com/
turnieje/2018/ti_1275/ 

Redakcja
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

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

15.10 „Ludzie z pasją” - spotkanie z Albinem Klimczakiem
27.10. Koncert jesienny – Marek Torzewski
5.11. „Ludzie z pasją” – spotkanie z twórcami
24.11. Dzień artystów gminy Goleszów, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

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

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS z Goleszowa zaprasza na koncerty w wyko-
naniu Orkiestry Kameralnej ARTIS, pod batutą Jeana Claude’a Hauptmanna
20.10, godz. 18.00 Koncert pieśni patriotycznych w 100-lecie odzyskania niepodległości, 

MOK w Orzeszu
21.10, godz. 17.00 Koncert w kościele ewangelickim w Jaworzu
13.11, godz. 17.00 Koncert pieśni patriotycznych - Katowice

Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

5-7.10. WEEKEND Z JOGĄ, Prowadzi: Iwona Kwaśny

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

25.10. WARSZTATY DIETY BEZGLUTENOWEJ
Prowadzi: Bożena Kropka

17 października o godz. 18.00 zaprasza-
my do GOK-u na promocję książki „Podcho-
rąży Stanisław Gajdzica w służbie Niepod-
ległej w świetle historii 4. Pułku Strzelców  

Podhalańskich z Cieszyna”. Autorami nowej 
pozycji historycznej są Witold Pieńkowski  
i Krzysztof Neścior.

PROMOCJA KSIĄŻKI

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

Towarzystwo Wędkarskie TON serdecz-
nie zaprasza 6 i 7 października na „Sporto-
wy weekend nad Tonem”. Na uczestników 
czekają m. in.: pokazy sprzętu strażackiego, 
zmagania nordic walking, zawody łucznicze 

i wędkarskie. W sobotę wydarzenie rozpocz-
nie się o godz. 13.00, zaś w niedzielę o godz. 
14.00. Wstęp wolny. Szczegóły na plakatach 
oraz na www.twton.pl 

SPORTOWY WEEKEND NAD „TONEM”
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Olimpiada w Wędryni

W sobotę, 8 września, odbyła się 
coroczna Olimpiada Gmin Partner-
skich w Wędryni. W duchu przyjaźni 
oraz sportowej atmosfery rywalizo-
wało 10 drużyn. Na wydarzenie, któ-
re odbywało się na terenach rekre-
acyjnych w pobliżu wędryńskiego 
urzędu i szkoły, przybyli zawodnicy  
z Polski, Czech i Słowacji. Polskę  
i gminę Goleszów jednocześnie re-
prezentowali godnie mieszkańcy so-
łectw Godziszów oraz Kozakowice.

Konwencją, w której odbywały 
się zmagania, była podróż dookoła 
świata. Uroczyste otwarcie imprezy 
odbyło się o godzinie 12.30 i zostało 
zainicjowane „przylotem” sterowca 
na kołach, którym na miejsce przy-
byli sędziowie zawodów w strojach 
pochodzących z różnych części glo-
bu. Na szczęście angielska pogoda, 
która towarzyszyła przybyłym przez 
pierwsze godziny, później zmieni-
ła się na słoneczną i pozwoliła bez 
przeszkód zrealizować założony plan 
sportowej podróży. Przygotowane 
konkurencje przenosiły uczestników 
między poszczególnymi kontynenta-
mi. Drużyny miały okazję zmierzyć 
się w zdobywaniu Bieguna Północ-
nego, udać na przelot nad Alpami, 
wyśnić australijski sen, zbadać ta-
jemnicę trójkąta bermudzkiego, po-
szukać skarbu faraona, przejść Wiel-
ki Kanion, budować mur chiński czy 
uczestniczyć w Oktoberfest. Specjal-
ną niespodzianką dla starostów i soł-
tysów była konkurencja wypalania 
skały wapiennej w makietach pie-
ców, których oryginalne odpowied-

niki można zna-
leźć na terenie 
gminy Wędry-
nia. Barwnie 
przygotowana 
sceneria po-
szczególnych 
k o n k u r e n c j i 
nadawała im 
niezwykły cha-
rakter i poma-
gała w wyobraź-
ni przenosić 
się pomiędzy 
poszczególnymi lokalizacjami. Za-
wodnicy i zawodniczki również przy-
bierali różne tożsamości za pomocą 
strojów Bawarczyków, chińskich bu-
downiczych, himalaistów, polarni-
ków czy nawet kangurzyc.

Wśród licznego grona kibiców, 
które przyciągnęło wydarzenie 
obecni byli również przedstawicie-
le władz gminnych biorących udział  
w olimpiadzie, w tym Wójt Gmi-
ny Goleszów Krzysztof Glajcar oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Gole-
szów Bogusław Konecki.

Sportowa rywalizacja kończyła 
się tradycyjnymi już dla spotkania 
partnerskich gmin, zmaganiami  
w przeciąganiu liny, w których bra-
li udział reprezentanci wszystkich 
gmin i sołectw. Warto wspomnieć, 
że ta konkurencja ma prawdziwe ko-
rzenie olimpijskie, gdyż pięciokrot-
nie rozgrywana była na igrzyskach 
(w latach 1900-1920). W związku  
z wcześniejszymi opadami,  przed 
zawodnikami stało nie lada wyzwa-

nie dostosowania się nie tylko do 
siły przeciwników, ale i płatającego 
figle podłoża, które niespodziewa-
nie fundowało niektórym z zawod-
ników efektowne poślizgi (co może 
również potwierdzić z doświadcze-
nia reprezentant „Panoramy Gole-
szowskiej”). W zmaganiach siłowych 
najlepsza okazała się być drużyna  
z Wędryni, a druga w kolejności była 
silna reprezentacja Kozakowic.

Przed ogłoszeniem wyników pu-
bliczność miała okazję podziwiać 
występ prezentujący taniec orien-
talny, który wykonały tancerki TS 
Khatiana. Po tym niesamowitym 
pokazie umiejętności rozpoczęło 
się ogłaszanie wyników olimpiady. 
Pierwsze miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej tegorocznej olimpiady zdo-
była Wędrynia, na drugim miejscu 
uplasowała się Bystrzyca, na trzecim 
Kozakowice, a czwarte miejsce zajął 
Godziszów. Udany wyjazd naszych 
zawodników do Czech był możliwy 
dzięki wsparciu Gminy Goleszów.

Starosta Wędryni Bogusław Rasz-
ka podziękował wszystkim uczest-
niczącym w imprezie za obecność, 
zdrową rywalizację oraz stworze-
nie niesamowitej atmosfery. Po-
dziękowania wygłosił również wójt 
gminy Goleszów, który podkre-
ślił wieloletnią udaną współpracę  
z czeską gminą, dzięki której moż-
liwe jest wspólne realizowanie róż-
nych przedsięwzięć. Pogratulował 
on również zawodnikom osiągnię-
tych wyników.

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

Krystian Grzybek
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Tytuł artykułuJubileusz puńcowskiego kościoła

Wierzyć się nie chce, bo to nie 
tylko dwa dni obchodów, ale kil-
ka lat intensywnych przygotowań 
stanowiących już dzisiaj historię...  
W niedzielne popołudnie, 23 wrze-
śnia, w życiu parafii św. Jerzego  
w Puńcowie zamknięto pewien roz-
dział i otwarto nową kartę w historii 
samego kościoła. 

Jednakże przygotowania zacnego 
jubileuszu 500-lecia pochłonęły nie-
zliczoną ilość godzin pracy, niepo-
liczalną ilość energii i wysiłku osób 
zaangażowanych w przygotowania. 
Od dziesięciu lat podejmowano in-
westycje remontowo-budowlane  
w świątyni i jej otoczeniu. Od trzech 
lat przygotowywano uroczystość 
jubileuszową, uwzględniającą uwa-
runkowania lokalnej społeczności. 

Wraz z powołaniem Komitetu 
Obchodów Jubileuszowych 500-le-
cia Kościoła Parafialnego w Puńco-
wie, jesienią 2016 roku zainicjowano 
cykl Artystycznych Spotkań w Modli-
twie, które – adresowane zarówno 
do społeczności lokalnej jak i pobli-
skich miejscowości, w tym również 
zaolziańskich – miały stworzyć moż-
liwość duchowego przeżywania wy-
branych dzieł literacko-muzycznych 
komponowanych w ciągu ostatnich 
pięciu wieków. 

O ile dziewięć Artystycznych 
Spotkań w Modlitwie rodziło się 
niejako samoczynnie, bo wynikało 
ze sprzyjających okoliczności danej 
chwili  (np. nieoczekiwana propo-
zycja zespołu muzycznego, aktorów, 
prelegentów idealnie wpisująca się 
w uroczystość czy okres roku litur-
gicznego), o tyle finałowe, ostatnie, 

X Artystyczne Spo-
tkanie w Modlitwie 
pod nazwą „Z mo-
dlitwą przez wieki”, 
było wyzwaniem 
najtrudniejszym, 
ponieważ jego za-
łożeniem było po-
kazanie „w piguł-
ce”, czyli w czasie 
niecałych dwóch 
godzin, rozwo-
ju owego sacrum  
w sztuce: od schył-
ku średniowiecza 
do czasów współ-
czesnych.

Dlaczego sztuka 
uporczywie prze-
wijała się przez cały 
okres przygotowań 
do jubileuszu, by w końcu znaleźć 
swoje poczytne miejsce w wieczor-
nych, sobotnich (22.09) nieszpo-
rach, mszy św. oraz modlitewnym 
czuwaniu, by znaleźć swoje poczyt-
ne miejsce podczas niedzielnej mszy 
św. - Uroczystości Poświęcenia Ołta-
rza, by wreszcie zaistnieć w nowo-
czesnej odsłonie muzycznej zespołu 
Gabi Gąsior&HolyNoize. Dlatego że 
wypełnia ona przestrzeń pomiędzy 
człowiekiem i Bogiem, a tylko jakaś 
jej część jest zrozumiała dla człowie-
ka – przy czym dla każdego człowie-
ka w różnym stopniu. 

Wobec tak postawionego sfor-
mułowania nawet najprostsza, ale 
autentyczna modlitwa czy praktyka 
religijna stanowi o sztuce, bo w kon-
sekwencji staje się pierwiastkiem 
formotwórczym kolejnego, powsta-

jącego właśnie 
dzieła. Inaczej 
mówiąc, auten-
tyczna modli-
twa może zaist-
nieć jako dzieło 
sztuki i odwrot-
nie: uznane 
dzieło sztuki 
może stać się 
pełnej wartości 
modlitwą. Cho-
dzi więc o to, że 
dzisiaj – w cza-
sie niekontrolo-

wanych przez nikogo rewolucyjnych 
zmian kulturowych – sztuka powin-
na wrócić na swoje miejsce sprzed 
250 lat, stając się znowu użytkową.   

Podsumowując, spośród przed-
sięwzięć realizowanych przeze mnie 
w różnych okresach mojej działal-
ności, przygotowanie, organizacja 
i współorganizacja Jubileuszowych 
Obchodów 500-lecia Kościoła pw. 
św. Jerzego w Puńcowie było przed-
sięwzięcim najtrudniejszym pod każ-
dym względem, a przede wszystkim 
pod względem logistycznym i marke-
tingowym. Myślę jednak, że się uda-
ło! Ogólne wrażenia mamy dobre, 
może tylko spadająca temperatura 
i wzmagający się wiatr niedzielnego 
popołudnia w jakiś sposób popsuły 
nasze nastroje. 

Przypomnę, co się wydarzyło...
W sobotę, 22 września,  

o godz.17.00 nastąpiło uroczyste 
zakończenie tygodniowych misji pa-
rafialnych w Puńcowie. Poświęcono 
krzyż misyjny umiejscowiony przed 
wejściem do kościoła i tym samym 
rozpoczęto obchody. Pół godziny 
później rozpoczęły się uroczyste nie-
szpory w języku łacińskim z udziałem 
reprezentantów najstarszego zako-
nu w Europie, braci benedyktynów  
z Tyńca, których jednogłosowy śpiew 
gregoriański nawiązał do początków 
naszej światyni, czyli do schyłku śre-
dniowiecza.                        (dok. 24 str.)
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(dok. z 23 str.) 
O godz. 18.00, również z udziałem 

tynieckich benedyktynów, odpra-
wiono mszę św., której poszczególne 
części wykonano w postaci łacińskiej 
monodii gregoriańskiej. Następ-
nie odbyło się opisywane wcześniej  
X Artystyczne Spotkanie w Modli-
twie. I tutaj po raz kolejny wystąpili 
bracia benedyktyni z Tyńca, prezen-
tując najstarsze dzieła muzyki sakral-
nej średniowiecza. Po nich reprezen-
tanci środowiska protestanckiego, 
czyli Wyższobramski Chór Kameralny 
pod kierownictwem Piotra Sikory, 
zaprezentowali dzieła twórców pol-
skiego renesansu muzycznego, nie-
jednokrotnie związanych z ruchem 
reformatorskim po 1517 roku.

Kolejnymi dziełami były Psalmy 
pochodzące z „Completorium” Grze-
gorza Gerwazego Gorczyckiego re-
prezentującego polską muzykę baro-
ku wykonane przez: Lilianę Pociechę 
(sopran), Jadwigę Lis (alt), Przemysła-
wa Mańdoka (tenor), Pawła Moskałę 
(baryton), Zespół Kameralistów Mia-
sta Lędziny „Pro Arte Et Musica” oraz 
Międzynarodową Orkiestrę Kameral-
ną Śląska Cieszyńskiego pod dyr. Marii 
Zuber. Następnie weszliśmy w okres 
muzycznego klasycyzmu, słuchając 
psalmu „Laudate Dominum” Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta z udziałem 
sopranistki Liliany Pociechy i towa-
rzyszących jej, wspomnianych wyżej: 
zespołu kameralistów oraz międzyna-
rodowej orkiestry kameralnej.

Benedyktyni z Tyńca wykonali 
sekwencję gregoriańską „Stabat Ma-
ter”, nawiązując do kolejnego dzieła, 

tym razem współczesnego „Stabat 
Mater” Andrzeja Dziadka, kompozy-
tora urodzonego na Śląsku Cieszyń-
skim, przez wiele lat związanego  
z naszym regionem, obecnie profeso-
ra Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Partię sopranową mistrzowsko wy-
konała Liliana Pociecha przy akompa-
niamencie Międzynarodowej Orkie-
stry Kameralnej Śląska Cieszyńskiego 
pod moim kierownictwem.

Współczesna kompozycja „Sta-
bat Mater” wprowadziła nas w es-
tetykę muzyki sakralnej XX wieku. 
Zaraz po niej można było usłyszeć 
dzieło francuskiego kompozytora 
Maurice’a Duruflé’a do tekstu psal-
mu „Ubi caritas”, wykonane a’cap-
pella przez „Pro Arte Et Musica” pod 
dyr. Marii Zuber, a potem już dzieła 
twórców kościoła ewangelickiego na 
Śląsku Cieszyńskim w XX wieku: Jana 
Gawlasa i Karola Hławiczki.

Jako ostatni w kanonie dzieł ślą-
skich kompozytorów współczesnych 
pojawił się Psalm XXIX „Gratia” Wie-
sława Cienciały, prof. Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, kompozytora 
urodzonego i mieszkającego w Cie-
szynie. Jego kompozycję wykonały 
połączone obecne tego wieczoru 
chóry wraz z Międzynarodową Orkie-
strą Kameralną Śląska Cieszyńskiego, 
którymi miałem zaszczyt dyrygować. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
wykonali „Alleluja” z oratorium „Me-
sjasz” Jerzego Fryderyka Haendla.

W niedzielę, 23 września,  
o godz.10.00 miała miejsce central-
na uroczystość obchodów jubile-
uszowych, czyli uroczysta msza św.  
z udziałem Jego Eminencji ks. bpa 
Romana Pindla, podczas której do-
konał on poświęcenia nowego ołta-
rza wraz ze złożeniem w jego wnę-
trzu relikwii św. Jana Sarkandra.

W godzinach popołudniowych 
odbył się Jubileuszowy Piknik Rodzin-
ny, podczas którego wystąpiła Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Puńcowie, grupa dzieci z puńcow-
skiego przedszkola ze specjalnie przy-
gotowanym na tę okazję programem 
artytsycznym oraz gość specjalny: ze-
spół Gabi Gąsior & Holy Noize.

Wszystkie wydarzenia soboty  
i niedzieli można prześledzić i oce-
nić dzięki internetowej transmisji na 
platformie YouTube. Zapraszam więc 
do komentarzy, podsumowań i ocen.

Tomasz Piwko

Poświęcenie krzyża misyjnego

Uroczystości pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla
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