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Tytuł artykułuFinalistki konkursów

„Mądrość musisz sam z siebie 
własną dobyć pracą”

A. Mickiewicz

Słowa te stanowią motto Szkoły 
Podstawowej w Cisownicy i dosko-
nale opisują pracę wielu naszych 
uczniów. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują jednak dwie uczen-
nice: Marlena Matuszny z klasy VI  
i Zuzanna Lipowczan z klasy VII.

Marlena i Zuzanna dzięki swoim 
pasjom, zaangażowaniu i pracowi-
tości znalazły się w gronie finalistów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmio-
towych.  Marlena została finalistką 
Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego, do konkursu przygoto-
wywała się pod kierunkiem  Sylwii 
Molin, a Zuzanna - finalistką Konkur-
su Przedmiotowego z Matematyki, 
do konkursu przygotowywała się 
pod kierunkiem Beaty Pieńkowskiej. 
Każdy z tych konkursów  składał się  
z trzech etapów: szkolnego, rejono-
wego i wojewódzkiego. Na każdym  
z etapów trzeba było wykazać się sze-
roką wiedzą i umiejętnościami. 

Celem tych konkursów przed-
miotowych jest rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań uczniów; tworzenie 
możliwości do współzawodnictwa 
uczniów i szkół, do których uczęsz-

czają; propagowanie idei wspierania 
uzdolnień oraz promocja nauczycie-
li i szkół wspierających uzdolnienia 
uczniów; przygotowanie uczniów do 
podjęcia nauki w szkołach wyższego 
szczebla poprzez wdrażanie do sa-
mokształcenia oraz trafne rozpozna-
wanie możliwości uczniów. 

Uczestnicy etapu wojewódzkie-
go mogą uzyskać tytuł laureata lub 
finalisty. Laureatami zostają uczest-
nicy, którzy uzyskali co najmniej  

90 % punktów możliwych do zdoby-
cia, Zuzanna i Marlena zbliżyły się do 
tego progu i otrzymały tytuł finalisty 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego.

Życzymy Marlenie Matuszny  
i Zuzannie Lipowczan dalszych suk-
cesów w rozwijaniu swoich pasji 
i zainteresowań. Cieszymy się z ich 
sukcesów i dziękujemy za godne re-
prezentowanie SP w Cisownicy.

Beata Pieńkowska

Zuzanna Łodzińska, uczennica 
klasy siódmej Szkoły Podstawowej 
w Dzięgielowie, zdobyła tytuł lau-
reatki Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego, 
który odbył się w Bielsku-Białej. Dzię-
ki temu osiągnięciu w roku szkolnym 
2018/19 zostanie zwolniona z egzami-
nu ósmoklasisty z języka polskiego.

Uczennica powtórzyła sukces 
sprzed dwóch lat, kiedy to, będąc  
w klasie piątej, również uzyskała ty-
tuł laureatki w tym samym konkursie. 
Zuzia prezentuje szerokie zdolności 
humanistyczne. Co roku bierze udział 
w konkursach literackich, bibliotecz-
nych i plastycznych, na których zdo-
bywa wysokie wyniki. Do konkursu 
przygotowywała ją Sylwia Macihor-
ska – nauczycielka języka polskiego.

Gratulujemy laureatce, nauczy-
cielce oraz rodzicom.                   TL Zuzanna Łodzińska i Sylwia Macihorska
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Marlena i Zuzanna
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Tytuł artykułuW goleszowskiej podstawówce 

26 marca w goleszowskiej podsta-
wówce odbył się konkurs recytatorski 
„Wiersze Jana Brzechwy”, zorganizo-
wany dla dzieci z klas 1, 2, 3. 

Na samym początku kółko te-
atralne przedstawiło miniaturę sce-
niczną na podstawie wiersza „Żuk”,  
a pani bibliotekarka przybliżyła po-
stać autora wierszy. Następnie zapre-
zentowały się dzieci z poszczególnych 
klas. Repertuar był urozmaicony, 
obok tak znanych wierszy Brzechwy 
jak „Samochwała”, „Na straganie” 
można było usłyszeć mniej znane np. 
„Mleko” czy „Arbuz”. 

Wszyscy uczniowie bardzo do-
brze przygotowali się do konkursu 
- świetnie opanowali teksty, a nie-
którzy przebrali się i występowali  
z rekwizytami.

Każdy uczestnik konkursu otrzy-
mał dyplom i słodki poczęstunek 
ufundowany przez TPD. Na zakoń-
czenie Ruben Kozieł zaprezentował 
wiersz Juliana Tuwima „Pan Maluś-
kiewicz i wieloryb”. Wiersze Tuwima 
to przyszłoroczny temat konkursu 
recytatorskiego dla klas młodszych.

Komisja w składzie: A. Sztwiert-
nia, A. Szkutek, H. Gabzdyl ogłosiła 
wyniki:

KATEGORIA - KLASY 1 i 2
1. Magda Gibiec - kl. 1, Martyna 

Czyż - kl. 2,
2. Patrycja Gamrot - kl. 1, Laura 

Szlembarska - kl. 1,
3. Dorota Kawulok - kl. 1.
Wyróżnienia: Ola Cieślar - kl. 1, 

Sonia Korbus - kl. 1.
 

21 marca obchodzony jest 
Światowy Dzień Zespołu Downa. 
W związku z tym Zespół Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewali-
dacyjnych z Cieszyna przygotował 
projekt realizowany w dniach 21-28 
marca, w którym wzięły udział szko-
ły z naszego powiatu, w tym Szkoła 
Podstawowa z Goleszowa.

Dwie pierwsze klasy z goleszow-
skiej podstawówki wykonały prace 
plastyczne z wykorzystaniem szablo-
nu skarpetki, tworząc skarpetkowy 
pociąg. Nad całością czuwali wycho-
wawcy: Jolanta Goryczka i Mariola 
Piwowarczyk. Klasa 2 wykonała pla-
katy, których tematem przewodnim 
było hasło „Każdy inny - wszyscy 
równi”, przy pomocy Lucyny Goły-
szny, zaś trzy klasy trzecie, obok pla-
katów i rysunków, wykonały wesołe 
kukiełki ze skarpetek. Pomocą służyli 
wychowawcy: Halina Gabzdyl, Do-
minika Cieślar, Urszula Łamacz.

W ramach poszerzenia wiedzy 
na temat Zespołu Downa wszyst-
kie dzieci obejrzały film - wywiad  

KATEGORIA - KLASA 3
1. Ruben Kozieł, Kinga Mateja,
2. Oliwia Maza,
3. Nikola Górniak.
Wyróżnienia: Ela Badura, Kinga 

Pilch, Kryspin Kabot

Organizatorkami konkursu były Lu-
cyna Gołyszny i Agnieszka Sztwiert-
nia. Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy.                                SP Goleszów

z chorym Jasiem, zobaczyły prezen-
tację multimedialną przygotowaną 
przez Uniwersytet Pedagogiczny  
z Krakowa oraz wysłuchały fragmen-
tów utworów literackich mówiących  
o tolerancyjnym zachowaniu, które 
przeczytała jedna z nauczycielek.

Ponadto 21 marca goleszowscy 
uczniowie założyli granatowo-czer-

wone ubrania, dwie różne skarpetki 
i do piosenki „Dwie skarpetki” urzą-
dziły wesołą zabawę.

Koordynatorem projektu w Go-
leszowie była Lucyna Gołyszny. Fo-
toreportaż z całej akcji można zoba-
czyć na www.spgoleszow.pl

Tomasz Lenkiewicz
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Posprzątali Puńców

Z inicjatywy puńcowskich straża-
ków, klubu sportowego, sołtysa oraz 
samych mieszkańców, 7 kwietnia, 
odbyło się sprzątanie wsi.

Akcja, która rozpoczęła się o go-
dzinie 8.00 objęła wszystkie 37 ulic, 
a rozpoczęła się przez remizą, skąd 
ok. 30 osób wyruszyło w teren. Co 
warte podkreślenia, do akcji włącza-
li się potem mieszkańcy poszczegól-
nych ulic, pomagając w sprzątaniu 
na swoim terenie.

Najwięcej odpadów zostało ze-
branych na ul. Wielodroga (zlikwi-

dowano dwa dzikie wysypiska!) oraz 
wzdłuż drogi powiatowej prowa-
dzącej od Cieszyna do Dzięgielowa  
(ok. 6 km).

Wśród „skarbów” zebranych do 
kontenera o pojemności 36 m³ (!) 
znalazły się m. in. odpady budowla-
ne, zużyte pampersy, szkło, plastik, 
puszki po napojach, części samocho-
dowe, damska bielizna, urządzenia 
akwarystyczne i telewizor. Organiza-
torzy we własnym zakresie (m.in. sa-
mochodami dostawczymi i quadem 
z przyczepką) zwieźli wszystkie śmie-

ci do kontenera. Do akcji włączyła 
się również Gmina Goleszów, która 
zapewniła odwóz śmieci na wysypi-
sko oraz przekazała część worków na 
śmieci.

Zakończenie sprzątania miało 
miejsce o godz. 14.00 za remizą, 
gdzie wszyscy otrzymali poczęstu-
nek. Organizatorzy składają ser-
decznie podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do przeprowa-
dzenia akcji. 

Tomasz Lenkiewicz
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Zaproszenie na biegi
1 maja w Goleszowie odbędą się 

„Mistrzostwa Śląska w sprinterskim 
biegu na orientację”. Uczestnicy 
będą mogli wystartować w kilkuna-
stu kategoriach wiekowych i klasyfi-
kacji drużyn MDP.

8.30-10.00 Zapisy uczestników  
      w bazie zawodów - OSP Goleszów

10.30 Start pierwszego zawodnika
14.00 Planowane zakończenie

Szczegóły: www.inosci.pl.
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Tytuł artykułuSprzątali w Bażanowicach

Ponad 70 osób wzięło udział 
w sobotnim (14 kwietnia) sprząta-
niu Bażanowic. Uczestnicy zostali 
podzieleni na kilka grup, które ok. 
godz. 9.00 wyruszyły w teren, by po-
zbierać śmieci wyrzucone przez lek-
komyślnych ludzi do przydrożnych 
rowów, potoków i lasków.

W corocznej akcji zorganizowa-
nej przez radę sołecką, miejscową 
OSP, KGW i Stowarzyszenie Miło-
śników Bażanowic wzięli udział za-
równo dorośli, jak i dzieci. Zbierali 
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Nauka bezpłatna

TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE

33 479 86 44
sekretariat@zst.cieszyn.pl
Cieszyn, ul. Frysztacka 48

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA POLICEALNA

Technik usług fryzjerskich
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technik elektryk

Kierowca mechanik
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Klasa wielozawodowa
Mechatronik

Opiekun osoby starszej
Nauka bezpłatna

śmieci wzdłuż dróg gminnych i drogi 
powiatowej Cieszyn – Ustroń.

Chciałbym podziękować wszyst-
kim - zarówno osobom fi zycznym, 
jak i fi rmom - którzy zaangażowali 
się w sprzątanie naszego sołectwa. 
Niejednokrotnie użyczyli oni bez-
płatnie swoich samochodów do 
przywozu zebranych śmieci, co pod 
względem logistycznym było wiel-
ką pomocą – mówi inicjator akcji, 
sołtys Jan Polok. Ponad 80 worków 
o poj. 120 litrów każdy zostało zwie-

zionych w pobliżu remizy OSP. Wśród 
odpadów przeważały butelki, puszki, 
folia, materiały budowlane, plasti k 
i zabawki. Odwóz całości na wy-
sypisko zapewni Gmina Goleszów, 
która przekazała uczestnikom worki 
na śmieci, jednorazowe rękawiczki, 
a dla najmłodszych - napoje i ciastka.

Na zakończenie każdy z uczestni-
ków otrzymał poczęstunek, który za-
pewnili: Polmarket Bażanowice, OSP 
i KGW Bażanowice.

Tomasz Lenkiewicz
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Tytuł artykułuZakończyli zimowe skakanie
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W marcu zakończył się sezon 
zimowy sekcji narciarskiej Ludo-
wego Klubu Sportowego „Olimpia” 
Goleszów. Około 13 skoczków z go-
leszowskiego klubu od października 
2017 r. trenowało lub brało udział 
w turniejach organizowanych na 
skoczniach w Wiśle, Szczyrku, By-
strej, Zakopanem i Nydku.

Szkoleniem objęci byli chłopcy  
w wieku 5-14 lat, a nad ich prawi-
dłowym rozwojem sportowym czu-
wał trener Tadeusz Tajner. Trzy razy  
w tygodniu (lub częściej) na skocz-
niach narciarskich oraz terenach 
rekreacyjnych młodzi zawodnicy 
szkolili technikę skoków, a na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Goleszowie ćwiczyli motorykę 
oraz poprawiali swoją kondycję fi-
zyczną.

W minionym sezonie skoczkowie 
brali udział w konkursach odbywa-
jących się w ramach turniejów Lo-
tos Cup, Mistrzostw Tatrzańskiego 
Związku Narciarskiego, Pucharu Pre-
zesa Śląsko-Beskidzkiego Związku 
Narciarskiego, czy cyklu „Nadzieje 
Beskidzkie”. Goleszowscy skoczko-
wie odnosili spore sukcesy w tych 
zawodach – zazwyczaj plasowali 
się w pierwszej dziesiątce. Spośród 
startów można wyróżnić zwycię-
stwa Kamila Waszka oraz Mateusza 
Chraściny w zawodach w Wiśle  
i Zakopanem oraz  zajęcie drugie-
go i trzeciego miejsca przez Kami-
la Waszka i Antoniego Orawskiego  
w pierwszych zawodach w Szczyrku, 
w ramach cyklu Lotos Cup.

Goleszowski klub organizuje 
dwie cykliczne imprezy, w któ-
rych biorą udział skoczkowie m. 
in. z Wisły, Bystrej, Szczyrku, Ło-
dzi, Rożnova i Bańskiej Bystrzycy. 
Corocznie, w grudniu, organizo-
wany jest Międzynarodowy Kon-
kurs Skoków Narciarskich „Mikołaj  
z Goleszowa”, zaś w sezonie letnim, 
w maju, memoriał upamiętniają-
cy mieszkańców Goleszowa - braci 
Tajnerów. Obie imprezy organi-
zowane są na trzech skoczniach  
w Wiśle Centrum. W pierwszej 
wspomnianej imprezie, która od-
była się 30 grudnia 2017 r. wzię-
ło udział 78 skoczków (chłopców  

i dziewcząt). Co warte podkreśle-
nia, czterech z naszych zawodni-
ków wywalczyło miejsca na po-
dium. Pierwsze miejsce w kategorii 
chłopcy OPEN wywalczył Robert 
Ryś przed Michałem Martynkiem. 
W chłopcach 2005, 2004 zwyciężył 
Mateusz Chraścina, a trzecie miej-
sce w tej samej kategorii zdobył 
Maciej Staszewski.

Rozwój sportowy zawodników 
goleszowskiej sekcji narciarskiej 
jest możliwy dzięki dotacjom otrzy-
manym z: Gminy Goleszów, Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w Katowicach oraz Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie.

Zima za nami i już teraz zapra-
szamy na pierwsze zawody skoków 
narciarskich w sezonie letnim „Me-
moriał im. Leopolda i Władysława 
Tajnerów”, które odbędą się 2 maja 
2018 r. w Wiśle Centrum. Zostaną 
one przeprowadzone w 8 katego-
riach. Ramowy program przedsta-
wia się następująco: godz. 8.40-
9.40 – skoki treningowe; godz. 9.50 
– otwarcie turnieju; godz. 10.00 
– rozpoczęcie konkursu skoków; 
godz. 13.00 – ceremonia wręczenia 
nagród.

LKS „Olimpia”/TL
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Tytuł artykułuOdebrali nagrody

10 kwietnia w SP 1 w Cieszynie 
odbyła się uroczystość, podczas 
której wręczono nagrody w Mię-
dzynarodowym Konkursie Plastycz-
nym „Mieszkam w Beskidach”.  
To już kolejna 25 edycja konkursu,  
w którym co roku bierze udział wielu 
uczestników.

Początkowo wzięło w nim udział 
ok. 600 osób. Obecnie, po ćwier-
ćwieczu, konkurs bardzo się rozrósł 
i zgromadził rekordową liczbę 7 000 
uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych.

Celem konkursu jest rozbudzenie i 
poszerzenie wśród dzieci szeroko ro-
zumianych zainteresowań plastycz-
nych, zwrócenie uwagi na otaczające 
nas piękno krajobrazu beskidzkiego. 
Patronat honorowy nad konkursem 
objął Śląski Kurator Oświaty.

W gronie laureatów znalazły się 
dzieci z naszych gminnych szkół.

SP Cisownica 
1. Dominika Chrapek – kl. 7 „Kra-

jobraz z wiejską zagrodą” – haft 
krzyżykowy,

1. Jędrzej Gajdzica – kl. 5 „Karcz-
ma” – przestrzenna praca z drewna,

3. Jonatan Wieroński – kl. 5 „Gór-
ski krajobraz” – wypalanka w drewnie,

3. Witor Brudny – kl. 6 „Koczy 
Zamek pod Ochodzitą” – praca prze-
strzenna z różnych materiałów.

Wyróżnienia otrzymali: Marlena 
Matuszny – kl. 6, Aleksander Kurdun 
– kl. 6, Najmila Brudny – kl. 4, Kinga 
Rakus – kl. 4, Julia Pisiut – kl. 6.

Uczniów z SP Cisownica przygo-
towała do konkursu Beata Pieńkow-
ska.

SP Goleszów
1. Lena Sikora – kl. 2a „Góral i gó-

ralka” – rysunek kredkami,
3. Oliwia Gaszczyk – kl. 2a „Wiej-

ska zagroda z końmi” – rysunek 
kredkami.

Wyróżnienie zdobyła Wiktoria 
Podżorska za pracę „Kobieta w stro-
ju cieszyńskim”. 

Uczniów z SP Goleszów przygoto-
wała do konkursu Lucyna Gołyszny

Gimnazjum w Goleszowie
1. Paula Jałowiecka – kl. 3 „Górski 

krajobraz” – praca farbami.
Uczennicę z Gimnazjum przygo-

towała Alina Kubaszczyk.
Gratulujemy !

SP Goleszów

13 kwietnia w dzięgielowskiej 
szkole odbyło się walne zebranie 
miejscowego koła KGW. W spotka-
niu wzięło udział ok. 20 pań, wójt 
Krzysztof Glajcar, sołtys Zbigniew 
Krzemień oraz dyrektorka szkoły Ka-
tarzyna Bogdał.

Po przywitaniu wszystkich gości 
przewodnicząca KGW Gertruda Pro-
ksa podsumowała miniony rok dzia-
łalności. 

Udział w przeglądach, wysta-
wach oraz organizacja warsztatów  
i spotkań to tylko część z wydarzeń, 
w których udział brały dzięgielow-
skie panie, obchodzące w tym roku 
55-lecie swojej działalności.

W ubiegłym roku miejscowe 
KGW zrealizowało projekt „Wierz  
w działanie”, w ramach którego prze-
prowadzono szereg warsztatów np.  
z haftu wstążeczkowego i cieszyń-
skiego, tworzenia biżuterii koraliko-
wej, ozdób świątecznych, wypieku 
ciasteczek. Dzielenie się doświadcze-
niem, integracja lokalnego środowi-
ska, czy promowanie alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu osób 
w różnym wieku to najważniejsze  
z założeń projektu, który zakończył się 
w listopadzie 2017 r. Efektem zreali-
zowanego projektu jest strój cieszyń-
ski wykonany własnoręcznie przez 
jego uczestniczki.                               TL

Podsumowały kolejny rok działalności

Logo KGW Dzięgielów
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Tytuł artykułuZaproszenie na wystawę

W pobliżu goleszowskiej fontan-
ny można zobaczyć wystawę po-
wstałą w ramach projektu „Cieszyn 
1918, Polski my naród, polski lud”.  
Będzie ona dostępna do 29 kwietnia 
– później odwiedzi również inne te-
reny powiatu cieszyńskiego.

Planszowa wystawa prezentuje 
wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim, 
od powstania Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego 19 października 
1918 r. do wkroczenia wojsk czeskich 
na tereny przez nią administrowane 
w styczniu 1919 r. Niezwykła pre-
zentacja przygotowana została przez 
pracowników Książnicy Cieszyńskiej 
i jest udostępniania mieszkańcom 
gmin powiatu cieszyńskiego. Wie-
dza historyczna mieści się na 20 
atrakcyjnie opracowanych planszach 
umieszczonych na stelażach.

Wszystkich mieszkańców i tu-
rystów zapraszamy serdecznie do 
zobaczenia wystawy przy gole-

szowskiej fontannie oraz odwiedze-
nia  platf ormy informacyjnej www.
cieszyn1918.pl. Na stronie można 
znaleźć wiele ciekawostek, nie tylko 
historycznych, dotyczących odzy-
skania niepodległości w kontekście  

terenu naszego powiatu, ale wiele 
aktualności dotyczących realizo-
wanego przez Książnicę Cieszyńską 
projektu.

Krysti an Grzybek

W marcu odbyły się zebrania sołeckie we wszyst-
kich miejscowościach naszej gminy. W dwóch z nich, 
z uwagi na rezygnację z funkcji, musiały odbyć się wy-
bory na sołtysa. Stanisława Kukuczkę, który był sołty-
sem w Puńcowie przez 14 lat zastąpił Andrzej Ernst, 
a Łukasza Żebrowskiego, który pełnił tę funkcję 3 lata, 
zastąpiła Beata Jaworek.
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Wiec w Cieszynie za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski, 27 października 1918

wydawca

Do�nansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 
oraz 
z budżetu Miasta Cieszyna

W Pjongczang dobrze być miało
Lecz się trochę nie udało
Faworyci wciąż zawodzili
Tylko skoczkowie medale zdobyli

Na skoczni normalnej naszych okradli z medali
W kiepskich warunkach z belki puszczali
Na dużej Kamil szansy nie dał nikomu
Trzecie Złoto Olimpijskie przywiózł do domu

Drużyna skoczków medal brązowy zdobyła
Po raz pierwszy w historii na podium wskoczyła 
Niespodzianka w biathlonie jedna być miała
Gdyby Nowakowska w sztafecie celniej strzelała

Na ostatniej zmianie medal straciła
Aż pięć razy w tarczę nie trafi ła
Dwa medale w Korei nasi zdobyli 
Na dwudziestym miejscu rywalizację skończyli 

Goleszów, 27 lutego 2018 r., Paweł Piotr Małysz                                                                             

Pjongczang 2018

Andrzej ErnstBeata Jaworek
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Tytuł artykułuWspomnienia z Indochin
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Ponieważ nie tak dawno pod-
czas wycieczki objazdowej zwiedzi-
łem Indie Południowe oraz Sri Lan-
kę  (dawniej Cejlon), w tym roku, 
w marcu, postanowiłem poznać za-
bytki oraz kulturę jeszcze dalszego 
zakątka naszego globu, a mianowi-
cie Półwyspu Indochińskiego czyli 
takich krajów jak Tajlandia, Kam-
bodża, no i, oczywiście, Wietnam. 
Chciałem zobaczyć na własne oczy 
miejsca zaciekłych walk, tak chęt-
nie oglądanych w telewizji w licz-
nych fi lmach o tej właśnie tematy-
ce, a więc czarterowym samolotem 
(kursowych lotów bez przesiadki na 
tej trasie jeszcze na razie nie ma) 
z Okęcia w Warszawie poleciałem do 
Bangkoku. 

Trochę miejsca poświęcę temu 
środkowi lokomocji… Otóż Boening 
787 Dreamliner to średnio kadłu-
bowy samolot, który spala podczas 
lotu o 30 % mniej paliwa niż inne 
samoloty. Zabiera 125 tysięcy litrów 
paliwa lotniczego, podczas godziny 
lotu spala średnio 6 tysięcy l. 

Nas czekał około 13-godzinny lot, 
więc byliśmy spokojni, że paliwa wy-
starczy.  

Bangkok – 12 milionowe miasto – 
robi wrażenie. Przestawiamy zegarki 
o 6 godzin do przodu i przez 3 godzi-
ny przebijamy się autokarem do ho-
telu. Po drodze mijamy coraz to nowe 
osiedla ze skupiskami potężnych wie-
żowców o unikatowych kształtach. 
Liczne piętrowe wiadukty na rozjaz-
dach ulic oraz lewostronny ruch po-
jazdów mający niewiele wspólnego 
z przestrzeganiem przepisów ruchu 
drogowego też robi wrażenie. 

Po krótkim odpoczynku w hotelu 
zwiedzamy świątynię złotego Buddy, 
która znajduje się na terenie dzielnicy 
Chinatown. Ponad 3-metrowej wyso-
kości posąg siedzącego Buddy wyko-
nany z 14-karatowego złota waży 5,5 
tony. Słynne Wat Traimit powstało 
w XIII w., kiedy miasto Sukhathai było 
stolicą Tajlandii. Zdejmujemy obuwie 
i wchodzimy do środka świątyni. 

Blask złota bije po  oczach. Figura 
Buddy jest wartościowym zabytkiem 
i skarbem wszystkich buddystów. Po-
sąg ten zachował się przez wieki dzięki 
temu, że w niespokojnych czasach po-

kryty był warstwą zaprawy cemento-
wo-wapiennej, kryjącej świętość i ma-
terialną wartość  przed miejscowymi 
złodziejami i agresorami z zewnątrz. 
Nikt nie wiedział, co kryje się pod 
warstwą szarej zaprawy. Kiedy w roku 
1955 postanowiono przenieść posąg 
do świątyni Wat Traimit, cementowa 
powłoka pękła i ukazał się prawdziwy 
wygląd. Ponieważ statua okazała się 
zbyt duża, umieszczono ją przed świą-
tynią, a wokół dobudowano bogato 
zdobione pomieszczenie. Fragmenty 
cementowej powłoki znajdują się na 
pamiątkę przed budowlą. Pomimo 
wielkiej wartości posąg stoi w po-
mieszczeniu z oknami bez krat i nie 
pilnują go żadni strażnicy. Albo rzeźba 
ta jest za duża i za ciężka, albo chroni 
ją specyfi czna mentalność Tajów, ich 
stosunek do wiary i jej symboli. Słynną 
rzeźbę otaczają mechaniczne wróżki, 
które w zamian za monetę wyświe-
tlają chętnym ich własne koło fortuny. 
Turyści mogą uczestniczyć  w niektó-
rych porach w ceremonii kremacji 
zmarłych, ale wtedy jest potrzebny 
odpowiedni strój. 

Ruszamy dalej, by zwiedzić rynek 
kwiatowy w Chinatown. Już na uli-
cach w pobliżu ogromnej hali wysta-
wowo-handlowej mijamy wiele sto-
isk ustrojonych girlandami kwiatów. 
W samej hali ogromny tłok. Przeci-
skamy się pomiędzy ogromem kwia-
tów i innych produktów rolnych. 
Przytłacza ogrom tych eksponatów, 
żywych jak i wykonanych z tworzyw 
sztucznych, dziwnych, bardzo kolo-
rowych girland. Nie potrafi my na-
zwać wielu z nich. 

Ciekawostką dla mnie są barwio-
ne na różowo kurze jajka. Myślę, że 
to nawet mądre postępowanie pod 
warunkiem, że kolor ten chroni jaj-
ka przed rozwojem salmonelli, któ-
ra lubi się rozwijać na skorupkach 
w wysokiej temperaturze i wilgotności. 

Kończymy wizytę w Chinatown 
i pędzimy do autokaru, którego sil-
nik pracuje przez cały czas naszej 
nieobecności, aby za pomocą włą-
czonej klimatyzacji dać nam uko-
jenie od gorąca płynącego z ulicy. 
Jedziemy zwiedzić  Wielki Pałac 
Królewski, gdzie znajduje się rów-
nież  Wat Phra Kaeo – świątynia, 
gdzie przechowywany jest jeden 
z najsłynniejszych tajskich posągów, 
a mianowicie szmaragdowy Budda. 
Zarówno pałac jak i świątynia zosta-
ły zbudowane w 1782 r. przez króla 
Ramę I – pierwszego monarchę dy-
nasti i Chakri. Opis ich ogromnego 
bogactwa wymaga sporo miejsca na 
łamach „Panoramy Goleszowskiej”, 
a więc do następnego spotkania...

                                                                                                                                      
Albin Klimczak
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Tytuł artykułuWspierali odrodzenie Polski

Właśnie obchodzimy 100-lecie 
odzyskania przez nasz kraj niepod-
ległości.

Według historyków to wła-
śnie Śląsk Cieszyński był pierwszym 
regionem, na obszarze którego  
w październiku 1918 roku utworzo-
no zalążki państwa polskiego, a to za 
sprawą Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego. Ciekawostką jest fakt, 
że w tym przełomowym momencie 
dla historii naszej ojczyzny nad finan-
sami organizacji w 1918 roku czuwał 
miejscowy bank. Obecnie to Bank 
Spółdzielczy w Cieszynie, który współ-
tworzyli m. in. mieszkańcy naszej gmi-
ny. Ale zanim to nastąpiło, założyciele 
musieli pokonać wiele barier, zarówno 
ekonomicznych jak i gospodarczych.

Wiek XIX, w którym tworzyły się 
pierwsze na świecie i  w  Polsce in-
stytucje finansowe, nie należał do 
łatwych i stabilnych. Najbliższy na-
szemu sercu Śląsk Cieszyński nie 
był odosobniony w trudnej sytuacji 
ekonomicznej i społecznej. Władze 
państwowe wszystkich szczebli pro-
wadziły politykę uprzywilejowania 
elementu niemieckiego i  czeskie-
go. Polska ludność na wsi stanowiła, 
co prawda, przewagę liczebną, ale 
borykała się z licznymi problema-
mi. Zniesienie pańszczyzny uwol-
niło wieś i  dało chłopom swobodę 
w dysponowaniu swoją ziemią, co 
jednak nie oznaczało natychmiasto-
wego postępu. Nie wszyscy chłopi 
byli w stanie utrzymać się z własnej 
uprawy, więc szukali pracy w rozwi-
jającym się przemyśle. Następowało 
rozwarstwienie społeczne, a spora 
część właścicieli drobnych gospo-
darstw pogrążała się w ubóstwie, 

zaciągając długi na bardzo wysoki 
procent u lichwiarzy. 

Ówcześni cieszyńscy działacze  
i ludzie czynu skupieni głównie wo-
kół Towarzystwa Rolniczego nie 
chcieli patrzeć bezczynnie na  pro-
blemy ludności i zainspirowani dzia-
łaniami gospodarczo - rozwojowymi 
wprowadzanymi w Wielkopolsce 
postanowili utworzyć towarzystwo 
oszczędnościowo-pożyczkowe. 

Powołanie do życia Towarzystwa 
Zaliczkowego w Cieszynie, które 
po roku swej działalności zostało 
przemianowane na Towarzystwo 
Oszczędności i  Zaliczek w Cieszynie, 
miało miejsce jesienią w roku 1873 
- po ukazaniu się specjalnej ustawy 
austriackiej o stowarzyszeniach za-
robkowych i gospodarczych z dnia  
9 IV 1873 r. roku. Można powiedzieć, 
że towarzystwo było pierwszą, pol-
ską instytucją finansową.

Wszystkie kasy oszczędnościo-
wo-pożyczkowe, których liczbę trud-
no podać, wyrosły na modelu insty-
tucji finansowej opracowanej przez 
niemieckiego ekonomistę i działacza 
społecznego Friedricha Wilhelma 
Raiffeisena. To on uchodzi za twórcę 
znanych na całym świecie banków 
spółdzielczych. Do dziś też znana 
jest marka „Raiffeisen”, a pielęgno-
waniem idei Raiffeisena na świecie 
zajmuje się Międzynarodowy Zwią-
zek Raiffeisena z siedzibą w Bonn.

Na ziemiach polskich wszel-
kie działania związane z rozwojem  
i  funkcjonowaniem samopomo-
cowych instytucji pożyczkowych 
popierał Franciszek Stefczyk, inicja-
tor zakładania spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-pożyczkowych. 

Franciszek Stefczyk, jako znakomi-
ty znawca problematyki – Dyrektor 
Biura Patronatu dla Spółek oszczęd-
ności i pożyczek przy wydziale kra-
jowym we Lwowie, w dniu 27 VII 
1908 r. uczestniczył w posiedzeniu 
w Domu Narodowym w Cieszynie, 
na którym utworzono Związek Kas 
Spółdzielczych Systemu Raiffeisena  
i spółek rolniczych dla gmin polskich 
Księstwa Cieszyńskiego z siedzibą 
w Cieszynie. W tym posiedzeniu 
uczestniczył przedstawiciel kasy  
z gminy Goleszów.

Ciąg dalszy w następnym wydaniu.

Alina Rakowska
Prezes Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Cieszynie

Bank Spółdzielczy w Cieszynie, 
jako kontynuator Towarzystwa 
Oszczędności i  Zaliczek, zaprasza  
25 maja w godz. 19.00-22.00 do  swo-
jej siedziby, ul. Kochanowskiego 4, na 
Noc Muzeów. Będzie można poznać 
historię, a  także obejrzeć m. in. stare 
maszyny liczące, dokumenty, dawne 
książeczki oszczędnościowe, stare ob-
ligacje i akcje, kolekcjonerskie monety 
oraz protokoły różnych instytucji. Bę-
dzie też wyświetlany animowany film, 
obrazujący przebieg działalności ban-
ku, a na dzieci czekają atrakcje. 

Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Cieszynie zaprasza na Zebranie 
Goleszowskiej Grupy Członkow-
skiej, które odbędzie się w budynku 
banku w  Goleszowie, ul.  1  Maja  4  
(I piętro), w dniu 16 V 2018 r. (środa) 
o godzinie 15.30.
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Jubileuszowe dni puńcowskiej parafi

Parafia pw. św. Jerzego w Puń-
cowie obchodzi w roku bieżącym 
cykl jubileuszy bardziej lub mniej 
„okrągłych”, ale jednak bardzo 
wymownych nie tylko w swoim 
religijno-duchowym, ale również 
kulturowym wymiarze życia naszej 
społeczności lokalnej obu wyznań, 
wczoraj i dziś.

Mam tutaj na myśli pierwszy  
z organizowanych przez parafię ju-
bileuszy, w którym mieliśmy okazję 
uczestniczyć w ubiegłą Niedzielę 
Dobrego Pasterza (22.04.) w kaplicy 
pw. Dobrego Pasterza w Dzięgielo-
wie.

Sam odpust, przeżywany co roku, 
ma dla społeczności dzięgielowian 
ogromne znaczenie ekumenicz-
ne, dlatego że Jezus Chrystus, jako 
Dobry Pasterz ma swój szczególny 
wymiar teologiczny zarówno w na-
uce Kościoła katolickiego, jak i Ko-
ścioła protestanckiego. W związku  
z tym wydaje się, że budowa kaplicy  
w Dzięgielowie właśnie pod wezwa-
niem Dobrego Pasterza była przez 
samego pomysłodawcę i budowni-
czego, ks. Karola Tomalę, skrupulat-
nie przemyślana i przygotowywana. 

W związku z tym - w roku bie-
żącym, w którym obchodzimy jubi-
leusz 35 rocznicy budowy kaplicy 
- mieliśmy okazję i pretekst, by za-
prosić wszystkich naszych znajo-
mych, sąsiadów i krewnych ewange-
lików na uroczystość odpustową ku 
czci Dobrego Pasterza i jednocześnie 
uroczystość jubileuszową.

Podczas liturgii mszy św. wystąpił 
Jubileuszowy Chór Kameralny puń-
cowskiej parafii wzmocniony przez 
chórzystów z Mostów k. Jabłonko-
wa. Jednocześnie wikariusz gene-
ralny diecezji bielsko-żywieckiej,  

ks. dr Marek Studenski, dokonał 
poświęcenia nowego instrumentu 
zakupionego do kaplicy – organów 
kościelnych marki Johannus.         

Czy idea zacieśnienia więzi obu 
społeczności wyznaniowych znalazła 
swoje odbicie podczas przeżywanej 
uroczystości ? Myślę, że będziemy mie-
li okazję ocenić to w niedługim czasie. 

Tymczasem dużymi krokami zbli-
żamy się do kolejnego jubileuszu,  
w którym idea wspólnoty wielowy-
znaniowej, wspólnie przeżywającej 
uroczystości religijne, poszerzy się  
o modlitwę Kościoła Wschodniego.

Z uwagi na to, że patronem ko-
ścioła parafialnego w Puńcowie 
jest św. Jerzy, męczennik, którego 
kult wyjątkowo rozwinął się wśród 
chrześcijan Kościóła na wschodzie, 
pozwoliliśmy sobie w bieżącym, ju-
bileuszowym roku 2018, zaprosić  
chór cerkwi prawosławnej parafii 
pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Białym-
stoku wraz z proboszczem ojcem mi-
tratem Grzegorzem Misijukiem.

W związku z tym, że kolejnym wy-
darzeniem jubileuszowym zaplano-
wanym na Niedzielę Wniebowstąpie-

nia Pańskiego, 13. 05., będą obchody 
100 rocznicy konsekracji kościoła 
parafialnego w Puńcowie, odpust ku 
czci patrona św. Jerzego celowo zo-
stał przesunięty na ten dzień.  

Podczas uroczystej liturgii mszy 
św. o godz. 11.00 Jubileuszowy Chór 
Kameralny parafii zaśpiewa wspól-
nie z zaproszonymi gośćmi, czyli  
z gorąco przez nas oczekiwanym 
chórem cerkwi prawosławnej z Bia-
łegostoku. W ramach tej uroczysto-
ści będziemy mieli okazję obchodzić 
25-lecie kapłaństwa naszego ks. pro-
boszcza, Dariusza Kowali.

Z kolei o godz.16.00 będziemy 
mogli wziąć udział w IX Artystycz-
nym Spotkaniu Modlitewnym. 
Oprócz wykładu Grzegorza Księżyca 
przedstawiającego sylwetki duszpa-
sterzy parafii puńcowskiej XX wieku, 
usłyszymy również Akatyst ku czci 
św. Jerzego w wykonaniu naszych 
gości z Białegostoku - chyba po raz 
pierwszy na tym terenie - niepowta-
rzalną w swoim rodzaju modlitwę 
śpiewaną a`cappella.

Tomasz Piwko

fo
t. 

Ta
de

us
z M

ac
ie

jic
ze

k



Panorama Goleszowska – kwiecień 201812

Zrekonstruował samochód mistrza Polski
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Ciąg dalszy z poprzedniego numeru 
PG

Rozmowa z Mariuszem Cymorkiem

Czy auto jest już w całości zre-
konstruowane?

Odbudowa takiego auta w 100% 
z oryginałem nie jest możliwa – nie 
zachował się żaden oryginalny eg-
zemplarz rajdowego poloneza. Nie-
stety, nie ma również dostępu do 
pełnej dokumentacji rajdowego 
auta. Z tego, co wiem, została ona 
zniszczona, gdy likwidowano FSO. 
Może jakieś fragmenty przetrwały, 
ale na pewno nie całość dokumen-
tacji. Szkoda, że nie mam bezpo-
średniego kontaktu z osobami, które 
pracowały w Ośrodku Badawczo-
-Rozwojowym Samochodów Osobo-
wych (OBRSO), który działał niegdyś 
przy FSO. Takie znajomości, a przede 
wszystkim wiedza pracowników bar-
dzo by mi pomogła.

Staram się jak najprecyzyjniej 
odtwarzać replikę tego samochodu, 
tak by pokazać młodemu pokoleniu, 
że Polska miała swoje samochody, 
które brały udział w rajdach rangi 
mistrzostw świata, że nasza moto-
ryzacja była kiedyś znana, a starszej 
rzeszy kibiców przywołać na pewno 
miłe wspomnienia z lat swojej mło-
dości.

Kończę już projekt. Brakuje jesz-
cze amortyzatorów wyczynowych  
i pozostaje nadzieja, że nie popełni-
łem wielu błędów w tracie montażu 
i nie spotka mnie jakaś awaria...

We wnętrzu samochodu, w de-
sce rozdzielczej, zamontowana jest 
słuchawka telefoniczna. Kiedyś ta-
kie słuchawki były w aparatach lub 
budkach telefonicznych. Do czego 
ona służyła/służy?

 
W latach świetności polonezów 

na trasach rajdowych nie było tak 
rozwiniętych możliwości komuni-
kacji, jakie mamy obecnie. Nie było 

telefonów komórkowych, radia CB, 
czy innych podobnych urządzeń. 
Inżynierowie budujący rajdówki 
pomagali sobie wszystkim, co było 
dostępne na krajowym rynku. Wie-
lu z nas pamięta skromne lata 80. 
Do zapewnienia łączności pomiędzy 
startującymi załogami a serwisem  
i całą resztą zespołu zastosowano 
radiotelefon rodzimej produkcji 
UNITRA RADMOR. Takie urządze-
nia były stosowane przez ówczesne 
służby: straż pożarną, karetki pogo-
towia, czy policję.

Bardzo mi zależało, aby zdobyć 
taki radiotelefon. Szukałem go po-
nad 2 lata i udało się. Pomocny oka-
zał się Internet. Znalazłem panią, 
która posiadała parę sztuk, nieste-
ty, wszystkie niesprawne. Kupiłem, 
zamontowałem, może kiedyś znaj-
dę kogoś, kto podejmie się napra-
wy radia. Póki co, cieszę się, że ono 
jest, bo oddaje klimat tamtych lat. 
Szczególnie właśnie ta słuchawka, 
która tak naprawdę jest taką samą 
słuchawką, jaką można było spotkać 
w budkach telefonicznych, czy jakie 
posiadaliśmy w domach - jeśli ktoś 
miał w ogóle aparat telefoniczny.

Obok prędkościomierza znajdu-
je się obrotomierz zamontowany 
chyba w niewłaściwy sposób?

Odwrócony zegar w zestawie 
wskaźników to nie przypadek czy 
błąd w montażu. To kolejna cieka-

Mariusz Cymorek, Katarzyna Małysz
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Zrekonstruował samochód mistrza Polski

wostka rodem z OBRSO, którą za-
stosowali konstruktorzy w trakcie 
budowy polonezów rajdowych. We 
współczesnych samochodach kom-
puter steruje pracą silnika, jednak 
w minionych latach nie było takich 
udogodnień. Dla kierowcy w trakcie 
szybkiej jazdy najważniejszym ele-
mentem są obroty silnika. Jeśli zbli-
żają się one do niebezpiecznych war-
tości, zapala się czerwona lampka 
informująca, że należy zmienić bieg 
na kolejny, w przeciwnym wypadku 
komputer odcina dopływ paliwa.  
W krajowych realiach lat 80. nie 
było możliwości tworzenia nowinek 
technicznych, więc postanowiono 
odwrócić obrotomierz o 90 stopni.  
W takim ustawieniu wskazówka 
ustawiona dokładnie w pionowej 
pozycji wskazuje granicę bezpiecz-
nych obrotów i właśnie w tej chwi-
li należy zmieniać bieg. Kierowca 
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kątem oka widział to ustawienie 
wskazówki, jednocześnie kontro-
lując sytuację na drodze. Słuchając 
komend podawanych przez pilota, 
mógł zmieniać bieg wg potrzeb, za-
chowując bezpieczną pracę silnika, 
który nie lubi przekraczania dopusz-

czalnych obrotów. Jeśli kierowca nie 
dbał w ten sposób o silnik, ten za-
zwyczaj ulegał poważnej awarii i za-
łoga nie dojeżdżała do mety.

c.d. w następnym numerze.
Tomasz Lenkiewicz

Siatkarze zakończyli sezon
7 kwietnia odbyły się ostatnie 

mecze Amatorskiej Halowej Ligi 
Piłki Siatkowej Gminy Goleszów. 
Od godz. 14.00 do 20.00 w sali gim-
nastycznej goleszowskiego gimna-
zjum 8 drużyn zmierzyło się po raz 
ostatni w sezonie 2017/2018.

Przy dopingu kilkudziesięciu ki-
biców, zwycięzcą ligi została dru-
żyna ATS, która pokonała w fina-
łowym meczu Kumpli 3:1. Trzecie 
miejsce wywalczyła Mototechni-
ka Czarne Kruki, która zwyciężyła 
Dzięgielów 3:0. Wyniki tej piętna-
stej kolejki zadecydowały również 
o ostatecznym wyglądzie tabeli: 
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Najlepszym atakującym turnieju 
wybrano Sławomira Cichego (ATS), a 
miano najlepiej rozgrywającego przy-
padło Grzegorzowi Czapli (Kumple). 
Puchary, statuetki i dyplomy dru-
żynom oraz zawodnikom wręczali:  
wójt Krzysztof Glajcar, przewodni-

1. ATS
2. Kumple
3. Mototechnika Czarne Kruki
4. Dzięgielów
5. Cisownica
6. STS Skoczów
7. Kisielów
8. Goleszów

czący rady Bogusław Konecki. Sędzią 
głównym zawodów był Marek Śliw-
ka, a stolikowym Stanisław Ślęczka. 

Rozgrywki trwały od listopada 
2017 r. 

Organizatorzy (Gmina Goleszów) 
dziękują wszystkim osobom dzię-
ki którym można było przeprowa-
dzić kolejny sezon siatkarski oraz 
Aleksandrze Studnik - dyrektor go-
leszowskiego gimnazjum, za udo-
stępnienie pomieszczeń oraz sali 
gimnastycznej.

Tomasz Lenkiewicz
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 11
Ciąg dalszy ze styczniowo-lutowego 
wydania PG

Kolejne wybory do Gminnej Rady 
Narodowej miały miejsce 30 maja 
1965 r. Rada liczyła 27 radnych, 
a z Godziszowa w jej skład weszli: Lu-
dwik Heczko, Alojzy Franek (junior)  
i Paweł Sikora. Sesja inauguracyjna 
odbyła się 12 czerwca 1965 r. Otwar-
cia dokonał zgodnie z obowiązującą 
wówczas procedurą przewodniczący 
prezydium poprzedniej kadencji Lu-
dwik Heczko. Po przyjęciu ślubowa-
nia przystąpiono do wyboru prezy-
dium oraz komisji rady. 

W składzie prezydium znaleź-
li się: Karol Piechura, Jerzy Sikora, 
Władysław Cieślar i Anna Wrzecion-
ko jako przewodnicząca. Następnie 
powołano 5 komisji.  Do  Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrze-
nia Ludności zostali powołani z Go-
dziszowa: Paweł Sikora i spoza rady 
Władysław Niemiec. Natomiast 
członkiem Komisji Oświaty, Kultury  
i Spraw Socjalnych został Alojzy Fra-
nek (junior). W Komisji Dróg i Mienia 
Gromadzkiego znaleźli się  Ludwik 
Heczko oraz  spoza rady Władysław 
Motyka jako sołtys Godziszowa. 

Na sesji 29 IX 1965 r. przyję-
to uchwałę nr VI/7/65 w sprawie 
zatwierdzenia składu osobowego 
Społ. Kom. Budowy Ośrodka Zdro-
wia z Apteką w Goleszowie. 

Na sesji październikowej prze-
wodnicząca ZMW w Godziszowie 
Anna Kuczera złożyła sprawozdanie 
z działalności tutejszego koła. Zabie-
rając głos w tej sprawie radny Józef 
Kaszper stwierdził, że Zarządowi 
ZMW  należy się uznanie za dotych-
czasowe wyniki i prosił o kontynu-
owanie pracy. 

Upłynęły pra-
wie dwa lata od za-
powiedzi Heczki na 
zebraniu w Godzi-
szowie w listopa-
dzie 1964 r. w spra-
wie wynajęcia sali 
Lisztwanowej przez 
GS SCh w Goleszo-
wie na kluboka-
wiarnię. Przez ten 
okres sala została 
wyremontowana, 
odnowiono ścia-
ny i podłogę oraz 
wyposażono w 
niezbędny sprzęt: 
stoliki, fotele, telewizor, radio z ada-
pterem i mały bar, w którym można 
było się zaopatrzyć w herbatę, małą 
czarną  i słodycze.  Na początku  roku 
1966 klubokawiarnia została oddana 
mieszkańcom do użytku. Prowadziły 
je kolejno Zuzanna Krużołek (junior-
ka), Anna Heczko i Ludmiła Sikora. 

Z uwagi na fakt, że nieuchronnie 
zbliżały się kolejne wybory do GRN, 
w porządku obrad  sesji 31 stycznia 
1967 r. m. in. zapoznano zebranych  
z wykonaniem programu wyborczego 
i postulatami ludności, które zostały 
zgłaszane w czasie poprzedniej kam-
panii wyborczej, a które nie „ruszy-
ły” z miejsca. Były to: budowa mostu 
nad torami kolejowymi, na drodze 
prowadzącej na Chełm (obecna ul. 
Lotnicza), uruchomienie linii autobu-
sowej Skoczów-Goleszów,  budowa 
Ośrodka Zdrowia w Goleszowie  oraz 
rozbudowa szkoły w Bażanowicach. 
Ale spraw było o wiele więcej. Dopie-
ro teraz zastanawiano się, ze względu 
na brak środków finansowych, jakie 
należy ustalić priorytety w realizacji 
tych zadań do końca kadencji. Ale do 

wyborów pozostało dziesięć miesięcy. 
Nie było się zatem już co rozpędzać. 
Warto zwrócić uwagę, że po upływie 
prawie trzech lat od poprzednich wy-
borów wyjaśniono na sesji,  że bu-
dowa mostu nad torami znajduje się  
w gestii PKP i taki postulat mieszkań-
ców nie powinien być ujęty w „planie 
postulatów”. Natomiast w sprawie 
uruchomienia linii autobusowej Sko-
czów-Goleszów wyjaśniono, że może 
to nastąpić dopiero po remoncie dro-
gi na odcinku Goleszów-Godziszów. 
Sprawy budowy Ośrodka Zdrowia  
w Goleszowie oraz rozbudowy szkoły 
zostały odroczone ze względu na brak 
środków finansowych. W załączonym 
sprawozdaniu z wykonanego progra-
mu wyborczego napisano m. in., że 
realizacja przewidzianych zadań do 
wykonania w roku 1967 uzależnio-
na będzie od deklarowanych czynów 
społecznych ludności. 

Ale już na kolejnej sesji, 27 lutego 
1967 r., zostały przyjęte uchwały w 
sprawie rozbudowy szkoły w Gole-
szowie i zatwierdzenia Społecznego 
Komitetu Rozbudowy tejże szkoły.  

Jan Lach, ur. 2 VI 1939 r. Działacz 
samorządowy, członek miejscowego 
Koła LZS. 

W latach 1969-73; 1973-78, 
1978-84 i 1988-90 radny Gminnej 
Rady Narodowej w Goleszowie.

W czasie kadencji 1969-73 do 
końca grudnia 1972 r. z-ca prze-
wodniczącego Komisji Dróg i Mienia 
Gromadzkiego. W związku z utwo-

rzeniem Gminy Goleszów w dniu  
1 I 1973 r. i przeprowadzoną organi-
zacją rady powołany został do składu 
Komisji Planu, Budżetu i Finansów 
oraz Spraw Komunalnych i Zaopa-
trzenia. W kadencji 1973-78 i 1978-
84  członek Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Zaopatrzenia; w kadencji 
1988-90  członek Komisji ds. Samo-
rządów i Czynów Społecznych.

W kadencji 1979-81 członek sa-
morządu wiejskiego w Godziszowie. 
W latach 1990-94 z-ca Przewodni-
czącego Rady Sołeckiej w Godziszo-
wie. W latach 1956-57 przewodni-
czący Koła LZS Godziszów. W latach 
1958-59 sekretarz Koła. 

Zmarł 30 V 2015 r. Spoczął na 
cmentarzu ewangelickim w Godzi-
szowie. 
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 11
W  sprawozdaniu z wykona-

nia robót za I półrocze 1967 r. soł-
tys Godziszowa Motyka informuje  
m. in. o wykonaniu 430 dniówek 
przy remoncie drogi Goleszów-Kisie-
lów, częściowym wyremontowaniu 
odcinka drogi na Osiny oraz remon-
cie „Skotni”  koło Jaworka. 

Po raz kolejny 30 VIII 1967 r. prze-
prowadzona została wyjazdowa Sesja 
GRN w klubokawiarni w Godziszowie,  
a że w porządku obrad znalazł się te-
mat związany z działalnością organi-
zacji młodzieżowych, to z ramienia 
godziszowian zjawili się Józef Ryś jako 
przedstawiciel Świetlicy Gromadzkiej i 
Anna Kuczera z ramienia Zarządu ZMW.  

Czas szybko biegnie. Mijają kolej-
ne trzy lata i w listopadzie 1967 r. zo-
stają przeprowadzone kolejne wybo-
ry sołtysa w Godziszowie. Tym razem 
zostaje nim Władysław Byrtek. Od 
tego momentu do dnia dzisiejszego 
(2018 r.) sołtys Godziszowa  już nigdy 
nie został wybierany do rady, chociaż 
wchodził w skład różnych komisji jako 
osoba spoza rady. 27 grudnia nowo 
wybrani sołtysi niebędący radny-
mi złożyli ślubowanie: Jan Szurman 
z Goleszowa, Jerzy Pieszka z Kozako-
wic i Władysław Byrtek. 

Na podstawie przepisów o ra-
dach narodowych i sądach społecz-
nych na sesji 31 maja 1968 r. wy-
brano 14-osobowy skład Społecznej 
Komisji Pojednawczej, wśród któ-
rych znaleźli się Władysław Jaworek 
i Jan Harwot. 

Warto odnotować fakt, że  
w maju 1968 r. uruchomione zosta-
ły dwa kursy autobusowe na trasie 
Skoczów- Goleszów. 

Na 1 VI 1969 r. zostały zarządzo-
ne wybory do Gromadzkiej Rady 
Narodowej. Rada liczyła 27 osób, 
a Godziszów reprezentowali w niej 
Anna Kuczera, Jan Lach  i Paweł Si-
kora. Uchwałą I/3/69 w Prezydium 
Rady znaleźli się Karol Piechura, Ka-
rol Glajc, Jerzy Sikora, Paweł Bujok, 
Zuzanna Gibiec i Anna Wrzecion-
ko, która została przewodniczącą. 
Rada powołała 5 komisji. Z-cą prze-
wodniczącego Komisji Dróg i Mie-
nia Gromadzkiego został Jan Lach, 
sekretarzem w Komisji  Planu Go-
spodarczego, Budżetu i Finansów 
została Anna Kuczera a sołtys Byr-
tek, pomimo że wszedł do Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia 
Ludności spoza rady, został jej se-
kretarzem. Natomiast Paweł Sikora 

został członkiem tej samej komisji 
co sołtys Byrtek. Pomimo że kolejne 
wybory nastąpiły dopiero za czte-
ry lata, kadencja przepełniona była 
wieloma zmianami organizacyjnymi. 

Na listopadowej sesji w 1969 r. 
przedstawiona została informacja  
z działalności  Świetlicy Gromadzkiej 
w Godziszowie, którą złożyła Krysty-
na Byrtek (Bujok). Zabierając głos  
w tej sprawie, przewodniczący Ko-
misji Mandatowej Jan Dorda pozy-
tywnie ocenił pracę tej świetlicy.

Mijają trzy kolejne lata, a gmi-
ny czekają dalsze reorganizacje.  
30 grudnia 1972 r. Ludwik Hławiczka  
jako pełnomocnik Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Cieszynie 
przejmuje dokumentację Prezydium 
GRN w Goleszowie, by na początku 
roku następnego objąć stanowisko 
Naczelnika Gminy Goleszów. 

 Ciąg dalszy nastąpi.
 Opracował Kazimierz Wisełka

Źródła opracowania:  
- Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Oddział w Cieszynie - zbiory 14/184/6, 7.  
- materiały własne;  
- protokoły z posiedzeń LZS Godziszów z lat 
1949-57.

„Łosie” najlepszą drużyną
24 marca zakończyły się roz-

grywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
Gminy Goleszów. To już kolejna edy-
cja tych zmagań, które odbywały się 
w sali sportowej cisownickiej szko-
ły. W zmaganiach ligowych sezonu 
2017/2018 wzięło udział 6 drużyn: 
Goleszów, Łosie, Pogoń Połące, Ci-
sownica, Godziszów, Kozakowice.

Zwycięzcą pięciomiesięcznych 
rozgrywek zostały Łosie. Na drugim 
miejscu uplasował się Goleszów,  
a trzecie miejsce zajęła drużyna Po-
goń Połące. 

Liderami w statystykach indywi-
dualnych zostali: Jakub Molin (naj-
lepszy strzelec) i Dawid Nikiel (naj-
lepszy bramkarz).

  

Drużyny i zawodnicy rywalizowali 
o nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara.

Organizator zawodów, Gmina 
Goleszów, dziękuje dyrektorowi ci-
sownickiej podstawówki - Przemy-
sławowi Misiarzowi za udostępnie-
nie sali sportowej.

Krystian Grzybek
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Co słychać w GOK-u?
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W dniach 23-24 marca po raz ko-
lejny odbył się Kiermasz Wielkanoc-
ny, podczas którego miejscowi twór-
cy prezentowali swoje rękodzieła 
artystyczne. Każdy, kto nas odwie-
dził, miał możliwość podziwiania  
a przede wszystkim zakupienia pięk-
nych, misternie wykonanych ozdób 
świątecznych. Imprezą towarzyszą-
cą temu wydarzeniu były warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Tym razem 
zaprosiliśmy do współpracy przed-
szkolaki z Bażanowic, które własno-
ręcznie wykonały piękne i koloro-
we jajka wielkanocne. Serdecznie 
dziękujemy za udział w kiermaszu 
wszystkim wystawcom, odwiedza-
jącym i uczestnikom warsztatów. Już 
teraz zapraszamy na kolejne takie 
spotkanie przed Świętami Bożego 
Narodzenia.

5 kwietnia Zespół Pieśni i Tań-
ca „Goleszów” wystąpił w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie na zaproszenie 
Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskie-
go, tym samym uświetniając uroczy-
stość dedykowaną państwu Smy-
kowskim, którzy są największymi 
prywatnymi darczyńcami fundacji. 
Zespół przy akompaniamencie ka-
peli zaprezentował wiązankę pieśni 
cieszyńskich, co wywołało łzy wzru-
szenia w oczach zaproszonych gości.

 8 kwietnia odbył się niesamo-
wity koncert Pawła Gołeckiego. Pu-
bliczność z bliska i z daleka wypełni-
ła widownię po brzegi. Usłyszeliśmy 
takie utwory jak: „Płacze, płacze ser-
ce moje”, „ A ja piję”, czy „Zagrajmy, 
zaśpiewajmy”.   Nie zabrakło wspól-
nych śpiewów, a żywiołowa mu-
zyka i charyzmatyczne wykonanie 
utworów porwało wierne fanki do 
tańca. Artystów nagrodzono grom-
kimi owacjami na stojąco. Ten kon-
cert pozostanie na długo w pamięci 
wszystkich uczestników.

KIERMASZ WIELKANOCNY

ZESPÓŁ WYSTĄPIŁ 
W SZPITALU

KONCERT WIOSENNY
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Co słychać w GOK-u?

PODZIĘKOWANIE

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom, którzy byli obecni na spo-
tkaniu 9 kwietnia, na którym przedstawiałem „Dobre rady ogrodnicze” po-
mocne w ekologicznym – zgodnym z prawami natury - utrzymywaniu przy-
domowych ogrodów.

Również dziękuję paniom z GOK-u za przygotowanie salki i herbatki oraz 
wręczone mi kwiaty.                                                    Wdzięczny Adam Krzywoń

KONCERT CHARYTATYWNY DLA STASIA

Za nami kolejne spotkanie z gole-
szowskimi pasjonatami. Tym razem 
9 kwietnia gościliśmy Adama Krzy-
wonia a hasło spotkania brzmiało: 
„Dobre rady ogrodnicze”. 

Pan Adam znany jest wszystkim 
jako pasjonat ogrodnictwa, miłośnik 
przyrody, działacz społeczny. Był 
między innymi jednym z inicjatorów 
założenia Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Goleszowskiej, kierując w nim 
Sekcją Ekologiczno-Ogrodniczą. Jest 

„Prawdziwy przyjaciel wnosi wię-
cej w nasze szczęście niż tysiąc wro-
gów w nasze nieszczęście”. Marie  
von  Ebner  Eschenbach.

Z pozdrowieniami dla Czytelników, 
Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska.

2 i 4 maja 2018 r. GOK będzie 
czynny w godz. 8.00-16.00.

LUDZIE Z PASJĄ – ADAM KRZYWOŃ

również pomysłodawcą oraz organi-
zatorem Konkursu „Gmina Goleszów 
w kwiatach i zieleni”, który odbywa 
się cyklicznie od 2000 roku. Podczas 
spotkania pan Adam podzielił się  
z nami swoją bogatą wiedzą ogrod-
niczą, szczególnie w kontekście nad-
chodzącej wiosny. Jego bezcenne 
rady będą dużą pomocą dla wszyst-
kich amatorów ogrodnictwa oraz 
osób pragnących żyć w symbiozie  
z naturą.

W środę, 11 kwietnia, odbył się 
koncert charytatywny dla Stasia, 
który walczy z ciężką chorobą nowo-
tworową. Organizatorzy koncertu: 
Niepubliczne Przedszkole Twórcze 
„TO TU” z Górek Małych oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Goleszowie pra-
gną serdecznie podziękować licznie 
przybyłym ludziom  dobrego serca, 
którzy uczestnicząc w tym wydarze-
niu, chcieli wesprzeć Stasia w jego 
walce o odzyskanie zdrowia. Część 
artystyczną imprezy zapewnili:  Bar-
tosz Gajda z Kabaretu Łowcy.B, Dzie-
cięco Młodzieżowy Zespół Pieśni  
i Tańca „Goleszów”, grupa taneczna 
„Żelki” ze Szkoły Tańca PASSO, Or-
kiestra Dęta „GLORIETA” z Jaworza 
oraz Teatr Ognia „INFERIS”.
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ROBOTY BUDOWLANE W PUŃCOWIE

23 kwietna podpisana została 
umowa z wykonawcą na realizację 
zadania „Zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Sportowej w Puńcowie”. 

Roboty budowlane prowadzo-
ne będą w maju i czerwcu, a w ich 
zakres wchodzi m. in. przebudowa 
fragmentu ul. Sportowej. 

W związku z czym mogą wystąpić 
okresowe utrudnienia w ruchu, za 
co przepraszamy.

IR
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Kącik kulinarny
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SUFLETY Z BOCZKIEM  
I SZYNKĄ (6 PORCJI)

- 8 jajek
- 1 płaska łyżeczka soli
- pieprz
- 150 g śmietany 18%
- ok. 100 g boczku
- ok. 100 g szynki
- szczypiorek/pietruszka
- starty ser żółty
- masło do natłuszczenia foremek

Jajka ubić, dodać sól, pieprz, śmie-
tanę i zieleninę. Pokroić w kostkę bo-
czek i szynkę. Foremki do sufletów 
wysmarować masłem, wlać masę 
jajeczną, rozłożyć do foremek boczek 
i szynkę, posypać żółtym serem. Owi-
nąć foremki folią spożywczą, ustawić 
w głębokim naczyniu, wlać wodę  
i włożyć do nagrzanego piekarnika do 
ok. 180 st. C, piec ok. 30 min.

CHRUPIĄCE CIASTECZKA

- 150 g czekolady gorzkiej
- 120 g masła miękkiego
- 150 g cukru
- 1 jajko
- cukier wanilinowy
- 250 g mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli

Czekoladę rozdrobnić, masło 
utrzeć z cukrami i jajkiem. Dodać 
mąkę, proszek do pieczenia, sól i po-
siekaną czekoladę. Z ciasta formo-
wać kulki za pomocą dwóch łyżek, 
wyłożyć na papier do pieczenia, piec  
w piekarniku ok. 170 st. C przez 20 min.

ROGALIKI BABCI ZUZI

- 250 g masła
- 250 g sera białego tłustego
- 150 g mąki pszennej
- 100 g mąki pełnoziarnistej
- farsz: przesmażone starte jabłka 

        z cynamonem i cukrem

Wszystkie składniki zagnieść, roz-
wałkować ciasto, wycinać z ciasta 
trójkąty, nakładać farsz i zwijać roga-
liki. Układać na blachę wyłożoną pa-
pierem do pieczenia, piec w temp. 

180 st. C przez ok. 20 min. Po wy-
studzeniu posypać cukrem pudrem.
Autorką przepisów kulinarnych jest 

Renata Sikora z Goleszowa. Zachę-
camy do przesyłania / dostarczania 
przepisów do redakcji.
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Zaproszenie na wycieczkę

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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 zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych gminy 
Goleszów.

Harmonogram odbioru odpa-
dów wielkogabarytowych w 2018 r.

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

Urząd Gminy w Goleszowie ser-
decznie zaprasza 19 maja na wy-
cieczkę ścieżką przyrodniczą „Przy-
roda nie zna granic”. 

Zbiórka: godz. 9.00, przed Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Goleszo-
wie, ul. Cieszyńska. 

Uczestnicy przejdą na granicę 
polsko-czeską w Lesznej Górnej (ok. 
9 km), gdzie odbędzie się pieczenie 
kiełbasy, wspólnie z turystami z cze-
skiej strony. 

Warunkiem otrzymania poczę-
stunku jest wpisanie się na listę 
w miejscu zbiórki. Przewodnikami 
po ścieżce będą autorzy tekstów do 
książki/tablic informacyjnych zwią-

zanych z tym projektem : Tomasz Be-
czała i Damian Chmura.

Uwaga! Organizatorzy nie za-
pewniają odwozu z granicy cze-
sko-polskiej oraz zastrzegają sobie 
możliwość zmiany daty wydarzenia 
w przypadku silnych opadów deszczu. 

Transgraniczny projekt gmin 
partnerskich: Goleszowa i Wędryni 
„Przyroda nie zna granic / Příroda 
nezná hranic” był objęty współfi -
nansowaniem środkami Unii Eu-
ropejskiej z Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Sle-
zsko i budżetu państwa.

Tomasz Lenkiewicz
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26 maja w godz. od 15.00 do 
17.00 na terenie łowiska „TON” w 
Goleszowie odbędą się XX Dziecięco 
- Młodzieżowe Zawody Wędkarskie  
z okazji Dnia Dziecka. 

Zawody przeprowadzone zosta-
ną w dwóch grupach wiekowych: do 
12 lat oraz od 13 do 16 lat.

Chętnych do wzięcia udzia-
łu w zawodach prosimy o zgło-
szenie się wraz z opiekunami  
w dniu zawodów o godz. 14.00.  
Uczestnicy winni we własnym zakre-
sie zaopatrzyć się w sprzęt wędkarski. 

Dla uczestników zawodów i ich 
sympatyków przygotowane zostaną 

punkty gastronomiczne ze smaczną 
smażoną rybką.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Towarzystwa 
Wędkarskiego „TON”

Posprzątali Dzięgielów

14 kwietnia w Dzięgielowie od-
była się coroczna akcji sprzątania. 
Wzięli w niej udział mieszkańcy wsi, 
członkowie rady sołeckiej, Stowa-
rzyszenia Miłośników Dzięgielowa  
i OSP.

W tym roku zebraliśmy ok. 3 m ³ 
śmieci. W większości były to butelki 
po napojach, puszki, torebki folio-
we oraz… kilkukilogramowy schab 

zaparkowany hermetycznie. Co cie-
szy, z roku na rok zmniejsza się ilość 
wyrzucanych odpadów na naszym 
terenie – mówi inicjator akcji, sołtys 
Zbigniew Krzemień.

Tydzień później, 20 kwietnia,  
w akcję sprzątania wsi, a tym samym 
w obchody Dnia Ziemi, włączyli się 
uczniowie z dzięgielowskiej podsta-
wówki. W ramach akcji 125 uczniów 

posprzątało następujące ulice: Ko-
ścielna, Spacerowa, Targoniny, Lipo-
wa, Akacjowa, Kulisza, Myśliwska, 
okolice lasu oraz pobliski skwerek. 
W sumie zebrali oni 15 worków 
śmieci.

Gmina Goleszów zapewniła 
odwóz wszystkich odpadów, prze-
kazała worki na śmieci, a dla dzieci 
- napoje i słodycze.         T. Lenkiewicz
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Tytuł artykułuCo? Gdzie? Kiedy?

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

14.05. „Ludzie z pasją” – Witold Pieńkowski
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

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

22.06. Oriental Revollution – 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 (psycholożka, psycho-
terapeutka, pisarka)

16-18.11. Festiwal filmowy ETNOCAMERY – V edycja
24.11. Wieczór andrzejkowy

Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS z Goleszowa zaprasza na koncerty w wyko-
naniu Orkiestry Kameralnej ARTIS, pod batutą Jeana Claude’a Hauptmanna

15.06, godz. 19.00 Koncert muzyki filmowej - amfiteatr w Ustroniu (otwarcie sezonu 
uzdrowiskowego)

16.06, godz. 16.00 Gala muzyki filmowej, teatr w Cieszynie
17.06. godz. 17.00 Koncert muzyki filmowej – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Jastrzę-

biu Zdroju, ul. Cieszyńska 23
26.08. godz. 17.00 Koncert Finałowy V Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

Kościół ewangelicki w Częstochowie
26.09 Koncert pieśni patriotycznych w 100-lecie odzyskania niepodległości,

teatr w Cieszynie
13.10. Koncert pieśni ewangelickich i patriotycznych, Kościół ewangelicki  

w Jaworzu, Plac Kościelny 25
20.10. godz. 18.00 Koncert pieśni patriotycznych w 100-lecie odzyskania niepodległości, 

MOK w Orzeszu
05.11. godz. 18.00 Koncert pieśni patriotycznych i muzyki filmowej, teatr w Cieszynie
13.11, godz. 17.00 Koncert pieśni patriotycznych, Pałac Młodzieży  w Katowicach
24.11, godz. 17.00 „Opowiadaj mi tak” - utwory Zbigniewa Wodeckiego, teatr w Cieszynie
08.12, godz. 17.00 II Koncert Charytatywny, Kościół Jezusowy 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.
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W kwietniu nasza planeta ma 
swoje święto - Dzień Ziemi. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Cisow-
nicy postanowili, jak co roku, uczcić 
ten dzień aktywnie. Dzień Ziemi 
wypadł w tym roku w niedzielę, ale 
cisownicka brać szkolna na wojnę  
z Królem Śmieciem wyruszyła  
w piątek, 20 kwietnia.

 Na początek uczniowie naszej 
szkoły oraz drużyny pozostałych 
szkół gminy Goleszów, które od-
wiedziły naszą placówkę, by wziąć 
udział w XIV Gminnym Konkursie 
Matematyczno-Ekologicznym, zo-

stali zaproszeni na przedstawienie 
„Rozprawa sądowa” przygotowane 
przez uczniów należących do kółka 
przyrodniczego oraz ich opiekunkę  
Małgorzatę Czyż. 

 Po występie, zachęceni i bojowo 
nastawieni, wszyscy ochoczo wyru-
szyli do akcji. Zaopatrzeni w worki  
i rękawice uczniowie wraz z wycho-
wawcami udali się w pięć stron Ci-
sownicy, by wspólnymi siłami upo-
rządkować swoją miejscowość. Po 
dwugodzinnej pracy okazało się, że 
zebrali 26 wielkich worków śmieci. 
To dużo, ale zauważyli, że każdego 

Sprzątali w Cisownicy

roku wieś jest coraz bardziej zadba-
na, co cieszy. Dla uczniów przygoto-
wane były również napoje i słodycze 
ufundowane przez Gminę Goleszów 
jako podziękowanie za pracę. 

Za rok pewnie znów „zawalczy-
my” o czystą wieś i naszą planetę, 
ale mamy nadzieję, że zbierzemy 
jeszcze mniej śmieci. Dziękujemy  
również Karolowi Macurze, sołtyso-
wi Cisownicy za pomoc w zebraniu 
z wyznaczonych miejsc efektów na-
szej pracy.

A. Ch.

20 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Cisownicy odbył się kolej-
ny,  XIV Gminny Konkurs Matema-
tyczno-Ekologiczny. Organizatorami 
konkursu były Szkoła Podstawowa  
w  Cisownicy oraz Urząd Gminy  
w Goleszowie. W konkursie wzięły 
udział sześcioosobowe drużyny ze 
szkół podstawowych naszej gminy 
wraz z opiekunami. 

Zadaniem w pierwszym etapie 
konkursu, który odbywał się w ma-
cierzystej szkole, było wykonanie 
„fajnych” rzeczy z „niefajnych” śmie-
ci. Dzięki pomysłom dzieci powstały: 

Gminny konkurs w Cisownicy
fo
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Praca drużyny z SP Bażanowice
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Tytuł artykułu

Biegali po górach
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Prawie 300 zawodników wzięło 
udział w biegach górskich „Beskidz-
ka 160”, które odbyły się 13 i 14 
kwietnia. Sportowcy m. in. z Gdyni, 
Białegostoku, Poznania, Wrocła-
wia, Warszawy, Krakowa, Czech, 
Niemiec, Węgier i nawet z USA, 
rywalizowali na trzech dystansach: 
100, 50 i 25 km. Start i meta znaj-
dowały się w Goleszowie, pomię-
dzy gimnazjum a urzędem gminy. 
Współorganizatorem całości była 
Gmina Goleszów.

13 kwietnia o godz. 22.00 do 
biegu na najdłuższej trasie wystar-
towało 70 sportowców (ukończyło 
51). Z mężczyzn najszybciej pokonał 
ją Roman Ficek z czasem 12 godzin, 
1 minuta i 47 sekundy, a najlepszą 
kobietą została Anna Karolak (15 go-
dzin 58 minut i 21 sekund).

Ze 117 biegaczy, którzy dobiegli 
do mety, na dystansie 50 km najlep-
szym okazał się Piotr Uznański z cza-
sem 4 godziny 38 minut i 15 sekund, 
a z kobiet Justyna Mamala (6 godzin 
7 minut i 57 sekund).

Na najkrótszej trasie najlepszymi 
okazali się: mieszkaniec Goleszowa 
- Tomasz Wróbel (1 godzina 52 mi-
nuty 10 sekund) oraz Sylwia Kuczera  
(2 godziny 25 minut 26 sekund).

Rywalizację na średnim i na 
najkrótszym dystansie ukończyli 
również mieszkańcy naszej gminy:  

Łukasz Smolik, Bartosz Tochowicz 
(50 km) oraz Marcin Cieślar, Artur 
Gierula, Artur Więcław (25 km).

Dodatkowo, obok goleszowskiej 
OSP odbył się pierwszy bieg prze-
łajowy dla najmłodszych, w którym 
wzięło udział kilkunastu młodych 
sportowców.

Ceremonia wręczania nagród do-
rosłym odbyła się w biurze zawodów, 
czyli w goleszowskiej remizie OSP. 

Najlepszym sportowcom nagro-
dy wręczali: wójt Krzysztof Glajcar, 
przewodniczący rady Bogusław Ko-
necki oraz organizatorzy Artur Kule-
sza i Przemysław Sikora.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy. Więcej zdjęć znajduje się 
ostatniej stronie. Fotoreportaż do-
stępny na www.goleszow.pl 

Tomasz Lenkiewicz

kwietniki, świeczniki, skarbonki, 
zawieszki odblaskowe, termometry  
i modele brył.

W trakcie konkursu drużyny roz-
wiązywały test ekologiczny oraz 
zadania matematyczne. Podczas 
rozwiązywania testu liczył się czas 
i poprawność odpowiedzi. Tematy-
ka zadań związana była z  ekologią, 
ochroną przyrody w naszej gminie 
oraz w całej Polsce. W kolejnym 
etapie konkursu uczestnicy rozwią-
zywali pięć zadań matematycznych  
o treściach ekologicznych, związa-
nych np. ze zbiórką surowców wtór-
nych, ochroną środowiska oraz zdro-
wym trybem życia.   

Konkurs zakończył się zwycię-
stwem drużyny z SP Goleszów,  
II miejsce zajęła drużyna z  SP Dzię-
gielów, III – drużyna z SP Cisownica, 
a IV – drużyna z SP Bażanowice.  Każ-
dy uczestnik konkursu otrzymał na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
Urząd Gminy w Goleszowie, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Punkt 
Informacji Turystycznej w Goleszo-
wie. Słodki poczęstunek dla uczest-
ników konkursu przygotowała Rada 
Rodziców przy SP Cisownica. 

Uczestnicy konkursu zostali po-
informowani o ścieżce przyrodniczej 
biegnącej z Goleszowa do Wędryni  
„Przyroda nie zna granic” - projekcie 

współfinansowanym ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Każdy uczeń otrzymał mate-
riały informacyjne tego projektu. 

W imieniu organizatorów chcia-
łabym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które pomo-
gły w organizacji i przebiegu kon-
kursu, a w szczególności opieku-
nom drużyn za przygotowanie 
swoich podopiecznych oraz za 
ich pracę w komisji konkursowej.  
Dziękuję również Urzędowi Gminy  
w Goleszowie oraz dyrektorowi i Ra-
dzie Rodziców SP Cisownica - opie-
kun konkursu Beata Pieńkowska.

Gminny konkurs w Cisownicy



Biegali po górach

Pokaz Teatru Ognia INFERIS

Numery startowe

Drużyna SCI

Start - 100 km

Medale

Buty z chipami

Najlepsi biegacze na dystansie 100 km Najlepsze biegaczki na dystansie 100 km
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