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Oświadczenie Wójta Gminy Goleszów
Szanowni Państwo,
Chcę uspokoić mieszkańców,
rodziców i nauczycieli, którzy w ostatnich dniach spotkali się z informacją dotyczącą niepewnej przyszłości
Szkoły Podstawowej w Goleszowie.
Nieprawdziwe informacje na temat
planów przenoszenia szkoły, które
stanowią zagrożenie dla jej dalszego
funkcjonowania zostały opublikowane w mediach społecznościowych, jak
również rozesłane zostały do rodziców.
Organizatorzy internetowej akcji zostali wprowadzeni w błąd, o czym poinformowałam ich Przedstawiciela podczas
spotkania zorganizowanego w piątek, 31 maja. Prawdziwe informacje
na temat przyszłości budynku Szkoły
Podstawowej, poparte odpowiednimi uchwałami Rady Gminy Goleszów,
tego samego dnia zostały także przestawione gronu pedagogicznemu.
Niniejszym oświadczeniem chcę
stanowczo zaprzeczyć, by przyszłość
Szkoły Podstawowej w Goleszowie

była w jakikolwiek sposób zagrożona. W uchwale Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
ustalenia planu sieci i granicy obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Goleszów jasno określone zostało, iż
miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Szkołę Podstawową w Goleszowie będzie adres, pod
którym niezmiennie zlokalizowana
jest goleszowska podstawówka (ul.
1 Maja 1). Kolejnym, ważnym dokumentem w tej sprawie jest uchwała Rady Gminy Goleszów z dnia 29
maja, w sprawie likwidacji Gimnazjum
w Goleszowie, w której czytamy m.in.
iż „Mienie likwidowanego Gimnazjum
w Goleszowie przechodzi na rzecz
Szkoły Podstawowej w Goleszowie
z siedzibą przy ul. 1 Maja 1”.
Chcę także zapewnić Państwa, iż
obydwa budynki służyć będą wyłącznie
celom oświatowym. Zwracam się także do wszystkich mieszkańców naszej

gminy, by w dyskusji nad przyszłością
budynku Szkoły Podstawowej której
towarzyszą nieprawdziwe informacje na temat planów likwidacji szkoły,
zachować zdrowy rozsądek, a wiedzę
na ten temat pozyskiwać ze sprawdzonych źródeł, jakimi niewątpliwie są
Urząd Gminy Goleszów oraz Biuletyn
Informacji Publicznej.
Z wyrazami szacunku
Sylwia Cieślar Wójt Gminy Goleszów

akcje ratownicze
pomocy przy ratowaniu życia
i mienia. Na terenie naszej gminy nastąpiły lokalne podtopienia,
czasowe zamknięcia ulic zalanych
wodą, uszkodzenia dróg, przepustów, rowów odwadniających i poboczy. Strażacy wypompowywali wodę
z zalanych piwnic i nieruchomości.
W Lesznej Górnej nastąpiło osunięcie wierzchnich warstw ziemi.
TL

PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar
dziękuje Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, podległym JRG, wszystkim
jednostkom OSP oraz pracownikom
gminy zaangażowanym w akcję niesienia pomocy.

fot.T. Lenkiewicz

Podczas intensywnych opadów
deszczu, które miały miejsce w drugiej
połowie maja, na terenie gminy Goleszów zanotowano prawie 100 akcji
ratowniczych w których wzięło udział
ok. 380 strażaków (OSP, PSP) oraz ok.
20 pracowników urzędu gminy.
Ponad 110 pojazdów (w zdecydowanej większości strażackich)
zostało zaangażowanych w akcję

Puńcówka zalała część ul. Cieszyńskiej w Puńcowie

2

Bobrówka zalała ul. Potokową w Bażanowicach
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Posprzątali swoje miejscowości
W akcjach zainicjowanych przez sołtysów, rady sołeckie
i radnych wzięli udział przedstawiciele miejscowych organizacji (np. OSP, KGW) i, oczywiście, mieszkańcy tych sołectw.
Z pomocą przyszła również Gmina Goleszów, która zapewniła worki na śmieci, jednorazowe rękawiczki, napoje dla
najmłodszych oraz wywiozła odpady na wysypisko.
TL

fot. A. Machalica

27 kwietnia i 11 maja w Bażanowicach, Cisownicy,
Lesznej Górnej oraz w Kozakowicach Górnych i Dolnych
odbyły się akcje sprzątania sołectw. Łącznie, w czterech
miejscowościach wzięło udział ok 170 osób, którzy zebrali ponad 30 m3 śmieci pozostawionych przez bezmyślnych ludzi.

fot. T. Lenkiewicz

fot. Cz. Brachaczek

Kozakowice

Bażanowice

fot. z archiwum organizatorów

Leszna Górna

Cisownica
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W dniach 16 i 17 maja Dominika
i Marek Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii z Krakowa
przeprowadzili w Goleszowie warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej oraz
gimnazjum. Zajęcia sfinansowała
GKRPA w Goleszowie, a objęto nimi
ponad 300 uczniów klas 4-8 oraz
trzecich gimnazjalnych.
Ich celem było kształtowanie
postawy szacunku wobec innych
użytkowników internetu oraz odpowiedzialności za swoje słowa i działania w cyberprzestrzeni. Prowadzący
zwrócili szczególną uwagę na zjawisko ,,hejtu” w internecie. Uczniowie
zapoznali się z definicją ,,hejtu” oraz
konsekwencjami, jakie mogą ponieść
jego sprawcy. Prowadzący uczulili
również uczniów na różnicę między
otwartym i szczerym wyrażeniem
swojego zdania lub opinii a ,,hejtem”.
Młodsi uczniowie nie zawsze bowiem

fot. z archiwum organizatorów

Warsztaty profilaktyczne w Goleszowie

zdają sobie z tego sprawę. Czasem
brakuje im również umiejętności, aby
wyrazić własne zdanie w konstruktywny i nieraniący innych sposób.
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w warsztaty. Brali aktywny
udział w ćwiczeniach oraz dyskusjach

proponowanych przez prowadzących. Zajęcia bardzo się podobały
i były ważnym elementem kształtowania kompetencji konstruktywnego
korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych.
SP w Goleszowie

Promocja goleszowskich szachów w Ustroniu

fot. z archiwum organizatorów

28 kwietnia mieliśmy okazję
zaprezentować nasze goleszowskie
szachy w Ustroniu. Niedzielny 36.
już Turniej Szachowy Mokate Open
rozegrany został w Ustroniu Polanie.
Termin pokrywał się z kilkoma
oficjalnymi imprezami organizowanym przez Związek Szachowy, ligą
juniorów i Pucharem Polski. Umoż-
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liwiło to zagranie u nas nowym osobom, których nie brakuje, bo, o czym
już wielokrotnie wspominałem,
w centralnym rejestrze PZSzach figuruje blisko 100 tysięcy szachistów i po
PZPN-ie jest drugim najliczniejszym
związkiem sportowym w Polsce.
Tradycyjnie turniej miał mocną
obsadę z kilkoma mistrzami FIDE,

arcymistrzynią Kariną Szczepkowską i mistrzynią międzynarodową,
mistrzynią Polski juniorek z roku
2015 Anną Kubicą. Nie brakowało
też amatorów, zafascynowanych tą
pasjonującą grą.
Ze szczegółowymi wynikami
zapoznać się można w serwisie internetowym zawodów w ogólnopolskiej
bazie turniejów szachowych na Chessarbiter. Podamy tylko, że zwyciężył
mistrz szachowy Eneasz Wiewiórka,
wyprzedzając mistrzów szachowych
Rafała Tymrakiewicza i Karola Rawicza. Arcymistrzyni, medalistka olimpijska Karina Szczepkowska zajęła
miejsce tuż za podium, najlepszym
z naszych zawodników był Janusz
Raszka, zajmując 6 lokatę. Najmłodszy zawodnik był z rocznika 2013 (to
podajemy dla tych, którzy pytają, od
którego roku można zaczynać grać
w szachy).
Dziękuję wszystkim rodzicom
zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie turnieju.
Karol Linert
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Laureatka międzynarodowego konkursu

fot. SP Dzięgielów

Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie Elwira Kaczmarczyk zdobyła II miejsce w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego ,,Zostań pisarzem z ... Łukaszem Dębskim pt. Coś pozytywnego’’. Konkurs
został zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie.
Tegorocznym zadaniem literackim było napisanie przez uczniów ,,pozytywniaka’’, czyli wiersza o czymś miłym, przyjemnym i radosnym. Wiersz uczennicy
z Dzięgielowa dotyczył pozytywnego wpływu przyrody na ludzkie życie.
Elwirka od kilku lat przejawia talent literacki. Bardzo lubi czytać i pisać. Jej
zdolności twórcze znalazły odzwierciedlenie w pisanych przez nią pamiętnikach.
Uczennica często bierze udział w konkursach pisarskich i bibliotecznych i co roku
zdobywa na tym polu różne wyróżnienia. Wiadomość o drugim miejscu w tym
konkursie poetyckim bardzo nas ucieszyła. Uczennica dzięgielowskiej szkoły swój
talent literacki rozwija pod okiem nauczyciela języka polskiego Sylwii Macihorskiej, która w ostatnich latach wielokrotnie cieszyła się z sukcesów swoich podopiecznych, a za swoje osiągnięcia otrzymała nagrodę Wójta Gminy Goleszów.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 maja w siedzibie
biblioteki. Później nastąpiło spotkanie autorskie z patronem konkursu - Łukaszem Dębskim, który pisze powieści, wiersze i scenariusze dla dzieci i młodzieży.
Serdecznie gratulujemy Elwirze sukcesu literackiego i życzymy jej kolejnych
pisarskich osiągnięć!
SP Dzięgielów

dok. z poprzedniego numeru PG
Dopóki nie zasiadłem na prawym
fotelu u Mariusza w polonezie, nie
zdawałem sobie sprawy, jak trudne
jest dyktowanie notatek rajdowych.
Do tej pory popełniam sporo błędów,
aczkolwiek Mariusz jest ogarniętym
kierowcą i posiada sporą podzielność uwagi, i gdzieniegdzie czuwa
nad moimi wpadkami. Zdecydowanie
pewniej czuję się za kierownicą, jako
pilot zgadzam się tylko zasiąść do
kilku osób, których darzę ogromnym
zaufaniem i wiem, że posiadają spore
umiejętności, wtedy jestem spokojny
– mówi Krzysztof Szturc.
Jako kierowca czuję się dobrze, ale
powiem szczerze, że jeśli zaczyna się
poważna walka o cenne sekundy, to
pewnie czuję się tylko jako pilot u boku
Krzyśka. Mam do niego ogromne
zaufanie, jestem pewien jego podejmowanych decyzji, gdy w samochodzie
naprawdę wiele się dzieje. Jesteśmy,
wg mnie, bardzo dobrze zgraną załogą. Gdy powrócimy na odcinki nową
rajdówką (Peugotem 206), startów
polonezem nie zawieszam. W planach
mamy udział w rajdach samochodów
historycznych, gdzie na miejscu pilota
usiądzie Kasia Małysz. Jest to o tyle
trudne działanie, gdyż Kasia to moja
partnerka życiowa, ale mam nadzieję,
Panorama Goleszowska maj 2019

fot. T. Lenkiewicz

Mistrzowie z Goleszowa

Mariusz Cymorek i Krzysztof Szturc

że w samochodzie dogadamy się tak
samo dobrze jak w życiu codziennym –
mówi z uśmiechem Mariusz Cymorek.
Chcielibyśmy podziękować naszym rodzinom za wyrozumiałość oraz
sponsorom, bez których nie moglibyśmy realizować naszej pasji, a są
to: D.W. Globus Sylwia Nosek, Suprol
Łukasz Glajcar, Rajgum Adam Bujok,
Ubezpieczenia Trio, Thu Martras Martynek Wiesław, Rally Project Mariusz
Smolik, Active Shop, Szturc Tune Marcin Szturc, Warsztat Samochodowy

Zygmunt Molin, Race GC Opony, Szymi
Dymi Szymon Romaniuk, Donex Składy
Opałowo Budowlane.
Słowa podziękowania kierujemy
również do naszych przyjaciół, którzy zawsze służą pomocą w przygotowaniu samochodu, w naprawach
w trakcie rajdów, jak i kibicują podczas wyścigów – dodają goleszowscy sportowcy.
Zawodnikom życzymy wielu sukcesów sportowych.
T. Lenkiewicz
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Konkurs matematyczno-ekologiczny

fot. T. Lenkiewicz

26 kwietnia odbył się XV Konkurs
Matematyczno-Ekologiczny, organizowany przez Szkołę Podstawową
w Cisownicy. Wzięły w nim udział
drużyny reprezentujące wszystkie
szkoły podstawowe z naszej gminy.
Konkurs składał się z dwóch etapów.
Pierwszy odbywał się w macierzystej szkole, a zadaniem drużyny było
przygotowanie plakatu pt. „Czyste
powietrze” w ujęciu matematycznym
i przyrodniczym. W drugim etapie
każdą
szkołę
reprezentowała
6-osobowa drużyna - chłopiec
i dziewczyna z klas IV – VI. Pierwszym zadaniem było rozwiązanie
testu ekologicznego, w którym należało wykazać się znajomością zasad
ochrony środowiska, form ochrony
przyrody oraz roślin chronionych
występujących na terenie naszej
gminy. Następnie przedstawiciele
poszczególnych klas rozwiązywali
zadania matematyczne o treściach
ekologicznych. W ciągu godziny każda drużyna miała do rozwiązania 5

zadań. Zawodnicy musieli
np. policzyć, jak długo rozkładać się będą wyrzucone
bezmyślnie skórki z bananów, puszki po Coca-Coli
czy butelki plastikowe.
Ponadto należało wyliczyć
między innymi: ile drzew
uratujemy, jeżeli będziemy
zbierać surowce wtórne,
ile zanieczyszczeń zatrzymują lasy i jakie kary grożą za nielegalne wycięcie
drzew. Zmagania konkursowe zakończyły się zwycięWójt Sylwia Cieślar wręcza nagrodę
stwem drużyny SP Dzięgielów,
na drugim miejscu uplasowała się ska oraz poprawy jakości powietrza
drużyna SP Cisownica, na trzecim SP są ważnymi kwestiami, na temat
Bażanowice, a czwarte miejsce zajęła których powinno się edukować najdrużyna SP Goleszów. Nagrody wrę- młodszych mieszkańców najwczeczała Wójt Gminy Goleszów Sylwia śniej jak to możliwe.
Cieślar oraz Sołtys Cisownicy Karol
Przed rozpoczęciem zmagań konMacura. Wójt podziękowała uczniom kursowych jego uczestnicy obejrzeli
i opiekunom oraz organizatorom za przedstawienie przygotowane przez
zaangażowanie i podkreśliła zarazem, uczestników kółka przyrodniczego
że problematyka ochrony środowi- i uczniów klasy IV z SP Cisownica pt.
„Kochasz dzieci – nie pal śmieci” pod
kierunkiem Małgorzaty Czyż i z opracowaniem muzycznym Elżbiety Stanieczek. Na zakończenie konkursu
słodki poczęstunek przygotowała Rada
Rodziców przy SP Cisownica.
Organizatorzy konkursu pragną bardzo serdecznie podziękować
wójt Sylwii Cieślar za wsparcie finansowe na zakup nagród dla wszystkich
uczestników konkursu. Dziękujemy
również opiekunom drużyn oraz
Radzie Rodziców przy SP Cisownica,
która sfinansowała poczęstunek.

Najlepsza drużyna SP Dzięgielów
Nakład: 2000 egzemplarzy

Wydawca: Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5,
43-440 Goleszów
Redaktor naczelny: Tomasz Lenkiewicz
Redakcja: Urząd Gminy Goleszów,
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów,
tel. 33 479 05 10 wew. 85,
panorama@goleszow.pl
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Skład, przygotowanie do druku i druk:
Wydawnictwo ARKA
ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn
www.arkadruk.pl
Projekt graficzny winiety Panoramy
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka,
Cieszyn, www.arkadruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie m. in. prawo ich
skracania i opracowywania redakcyjnego.

W imieniu organizatorów
konkursu – koordynator
Beata Pieńkowska
Wszystkie wydania gazety w wersji
elektronicznej znajdują się na stronie:
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska
Materiały do następnego numeru
można dostarczać do 19 czerwca 2019 r.
Dostarczone po tym terminie zostaną
umieszczone w następnym wydaniu
gazety.
Zdjęcie na okładce: Pixabay.com
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Nowy wóz bojowy dla OSP Bażanowice
Z inicjatywy Gminy Goleszów
udało się pozyskać dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz budżetu województwa na zakup nowego wozu
bojowego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bażanowicach.

Złożony przez Gminę Goleszów
wniosek o udzielenie dotacji na ten
cel został pozytywnie zaopiniowany
przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej w ramach porozumienia
Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz
Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń
dla środowiska.

W sumie wartość otrzymanego
dofinansowania wyniesie 200 000 zł.
Promesę na dofinansowanie zakupu
nowego wozu strażackiego odebrali
9 maja w Katowicach Zastępca Wójta Gminy Goleszów Rafał Glajcar oraz
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bażanowicach Andrzej Haratyk.
KG

30-lecie chóru
nicy działalności chóru prowadzili
wspólnie ks. Marek Twardzik, obecny Proboszcz Parafii EwangelickoAugsburskiej w Cisownicy oraz ks.
Jan Kozieł, były proboszcz parafii
i inicjator chóru. W uroczystościach
wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, powiatu, ale również zaproszeni
goście, wśród których byli m.in. wójt
Sylwia Cieślar, przewodniczący rady
gminy Karol Lipowczan, sołtys i jednocześnie radny gminy Karol Macura,
reprezentanci Diecezjalnej Komisji
Chórów oraz przedstawiciele wielu
chórów kościelnych z regionu.
Nie zabrakło również najmłodszych wykonawców, którzy uzupełnili
koncert dorosłych chórzystów. Zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchać pieśni wykonywanych przez
chórek dziecięcy cisownickiej parafii.
Następnie chórzyści – jubilaci
zaprezentowali pięknie przygotowane pieśni, a profesjonalne wykonanie
wzbudziło podziw wśród wszystkich
zgromadzonych. W uznaniu ich osiągnięć, zaangażowania i wielkiego
serca spłynęło do nich wiele ciepłych

słów. Reprezentanci władz samorządowych podziękowali chórzystom,
dyrygentowi, prezesowi, założycielowi i wszystkim osobom zaangażowanym w pracę chóru. Wójt Sylwia
Cieślar życzyła również dalszych sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności, kolejnych wzruszających
i podniosłych koncertów oraz błogosławieństwa Bożego.
Gratulacje, życzenia i wyrazy
wdzięczności składali również proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy ks. Marek Twardzik,
reprezentanci chórów innych parafii,
Diecezjalnej Komisji Chórów i wielu mieszkańców naszej gminy. Ks.
Marek Twardzik odczytał także list
gratulacyjny od Biskupa Diecezji Cieszyńskiej i proboszcza parafii w Goleszowie ks. dr Adriana Korczago.
Wszystkim członkom chóru oraz
osobom wspierającym jego działalność składamy gratulacje i życzymy
dużo zdrowia.
KG

fot. K. Grzybek

W niedzielę, 28 kwietnia
w kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy obchodzono jubileusz 30-letniej działalności
chóru kościelnego. Uroczystość rozpoczęła się w ramach porannego
nabożeństwa połączonego z koncertem przygotowanym z okazji tej niezwykłej rocznicy.
Chór parafialny działa od pamiętnej niedzieli „Cantate”, 23 kwietnia
1989 r., kiedy zgłosiło się ponad 50
osób chętnych do wspólnego, zorganizowanego śpiewu. Jego inicjatorem
był ks. Jan Kozieł. Głosy chórzystów
przygotowuje do śpiewu Wiesław
Jakubik, który jest równocześnie
dyrygentem. Prezesem chóru początkowo był Jerzy Gojniczek, następnie
Danuta Niemiec, a obecnie funkcję
tę pełni Halina Sikora. Chór z 30-letnią tradycją i doświadczeniem, które przekładają się na profesjonalną
oprawę, wzbogaca wiele wydarzeń
kościelnych i kulturalnych w gminie,
Polsce i poza granicami kraju.
Liturgię połączoną z uroczystymi obchodami trzydziestej rocz-
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4 medale mistrzostw Polski dla Ilony Sztwiertni

Wspomnień żal

Gdy wspomnę młodości te chwile,
Gdy ptaki świadczyły, że świta,
Ich trele, świergoty przepiękne,
Że chciało się ciągle ich słuchać.
Pieściły nam zmysły od świtu,
Energię do życia wzbudzając,
Słońce też pomaga nam chętnie,
Aby nam życie umilać.
Feerią swych barw w oddali
Krajobraz wabił me oczy,
Kolory barwnych motyli
Pospolitość polnych kwiatów upiększał.
Tworzył z nich dywan w przestrzeni
I tkał misternie ich piękno.
Tak cudnie zostało stworzone,
Oby przez ludzkość niezniszczone.
Strzeliste malwy przed chatką
Co roku kwitły i żyły,
Choć nikt się o nie nie troszczył,
Swym pięknem nas cieszyły.
Przy płocie drewnianym,
Całym ze sztachet stworzonym,
Głowy piwonii soczystych
Piękno i woń oddawały.
Swą bielą jaśmin przebijał,
A zapach jego – narkotyk
Codzienne życie umilał,
Czyniąc je bardziej szczęśliwym.
Te kwiaty dzieciństwa kochane
Życiu dawały sens błogi,
W sercu noszone do dzisiaj,
Choć coraz bardziej świat nie ubogi.

Ilona Sztwiertnia z trenerami

Goleszów w finale
7 maja odbył się powiatowy
finał Drużynowych Zawodów Lekkoatletycznych Młodzieży Szkół
Powiatu Cieszyńskiego dziewcząt
i chłopców. Gminę Goleszów reprezentowały drużyny ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Organizatorem
zawodów był Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Cieszynie.
Chłopcy, pod opieką Ottona
Niedoby, zajęli III miejsce w swojej
kategorii, a dziewczęta, pod okiem

Ryszarda Pieszki, uplasowały się na
IV pozycji.
Występ naszej drużyny mogę
ocenić jako duży sukces. W zawodach
uczestniczyli również rywale ze szkół
gimnazjalnych, więc konkurencja
była duża – zaznaczył Otton Niedoba.
Gratulujmy osiągniętych wyników i życzmy młodym sportowcom
i trenerom dalszych sukcesów.
KG

fot. K. Grzybek

Kącik poetycki

fot. z archiwum zawodniczki

W dniach 2-5 maja w Bilczy odbyły się Indywidualne
i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów w Tenisie Stołowym, rozgrywane w ramach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Halowych.
Miło nam poinformować, że mieszkanka naszej gminy –
Ilona Sztwiertnia wywalczyła złoty medal w deblu i drużynie, srebro w grze pojedynczej oraz brąz w mikście. Co warte
podkreślenia, zawodniczka z Lesznej Górnej zdobyła medale
w każdej konkurencji indywidualnej.
Mistrzyni Polski rozpoczynała swoją sportową karierę
w Ludowym Klubie Sportowym „Lesznianka”, obecnie broni
barw Klubu Sportowego „Bronowianka” Kraków.
Zawodniczce, trenerom oraz rodzicom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku sportowego i życzymy kolejnych sukcesów.
T. Lenkiewicz

Albin Klimczak
8
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Strażacy obchodzili swoje święto
3 i 4 maja na terenie naszej gminy odbyły się ekumeniczne uroczystości związane z Dniem Strażaka.
W piątek, w święto narodowe, w Lesznej Górnej miejscowi strażacy oraz mieszkańcy spotkali się w kościele katolickim św. Marcina. Nabożeństwo ekumeniczne

Leszna Górna

w intencji strażaków i ich rodzin prowadzili wspólnie
ks. Mateusz Kierczak i ks. Piotr Sztwiertnia. Następnie
prawie 50 uczestników tego wydarzenia udało się do
Transgranicznego Centrum Szkolenia Strażaków w Lesznej Górnej, gdzie kontynuowano obchody. Co warte
podkreślenia, w 2019 roku miejscowa jednostka OSP
obchodzi 117. rocznicę swojego założenia.
Dzień później, dokładnie w dzień św. Floriana, odbyły
się ekumeniczne uroczystości w Kisielowie. O godz. 15.00
strażacy, którzy obchodzą 105-lecie istnienia, spotkali się
z gośćmi oraz mieszkańcami tego sołectwa w kościele
ewangelickim. Nabożeństwo prowadzili ks. Piotr Sztwiertnia i ks. Wiesław Kondziołka, zaś uroczystości w kościele
uświetnił występ chóru męskiego „Cantus” z parafii ewangelickiej w Goleszowie pod dyrekcją Anny Stanieczek.
Następnie wszyscy udali się pod miejscową szkołę,
gdzie bracia Władysław i Jan Wybraniec odsłonili tablicę upamiętniającą poległego na schodach tego budynku
polskiego żołnierza, który zginął podczas wojny czechosłowacko-polskiej w styczniu 1919 roku. Inicjatorami
i jednocześnie fundatorami tablicy są bracia. Po zakończonej uroczystości ponad 100 osób przeszło do miejscowej remizy, aby kontynuować obchody Dnia Strażaka
oraz wysłuchać wykładu historyka – Wojciecha Grajewskiego, który opowiedział m. in. o powstaniu zalążków
państwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim i wojnie czechosłowacko-polskiej, z uwzględnieniem bitwy w Kisielowie. Wśród gości obecnych podczas uroczystości byli
m.in.: Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, która podziękowała wszystkim strażakom za ich służbę, oraz wiceprezes zarządu gminnego OSP Zbigniew Wacławik. Zdjęcia
z obu wydarzeń znajdują się na www.goleszow.pl.
Wszystkim strażakom i ich rodzinom życzymy dużo
zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego.
T. Lenkiewicz

fot. T. Lenkiewicz

Od lewej: Wojciech Grajewski, wójt Sylwia Cieślar,
Jan i Władysław Wybraniec

Pamiątkowe zdjęcie w Kisielowie
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Ze strażą pożarną bezpieczniej
1000 zł, 600 zł i 400 zł, które ufundowała wójt Sylwia Cieślar. Atrakcyjne
upominki czekały również na indywidualnych zwycięzców poszczególnych kategorii.
Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy załogi ze szkół podzieliły się na
poszczególne stanowiska, na których rozgrywane były zaplanowane
konkurencje. Drużyny rywalizowały
z pełnym zaangażowaniem, a uczniowie nie szczędzili wysiłków, dając
pokaz swojej zwinności, szybkości
oraz wiedzy.
Po zakończeniu konkurencji,
w czasie podsumowania wyników
poszczególnych zmagań, strażacy
zaprezentowali uczestnikom ciekawe pokazy ratownicze. Można było
obejrzeć, w jaki sposób ewakuować
poszkodowanego przez okno z wysokości czy obejrzeć pokaz schodzenia po pionowej ścianie budynku.
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się również symulacja akcji na
miejscu wypadku samochodowego.
Z przygotowanego pojazdu wyciągano, odgrywającego nieprzytomnego, poszkodowanego. W ruch poszły
nożyce i rozpieracze hydrauliczne.
Bardzo widowiskowo zaprezentowano działania ratowników oraz
wykorzystanie sprzętu w akcji. Zgromadzeni z ciekawością obserwowali

kolejne poczynania strażaków, które
komentował i wyjaśniał komendant
Arkadiusz Wapienik. Później można
było jeszcze zapoznać się z obsługą
defibrylatora AED.
Wielką atrakcją dla wszystkich
okazał się również samochód specjalny z drabiną, który odwiedził Goleszów dzięki uprzejmości komendy
Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna. Uczniowie chętnie korzystali
z możliwości obejrzenia pobliskiego
terenu z wysokości.

fot. K. Grzybek

10 maja w Goleszowie na placu
przy Urzędzie Gminy odbyła się trzecia edycja imprezy „Ze strażą pożarną
bezpieczniej”. W zmaganiach sportowo-pożarniczych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. Organizatorami całego
przedsięwzięcia były gminne ochotnicze straże pożarne oraz Gmina Goleszów.
Obecnych na miejscu zawodników, opiekunów oraz widzów przywitali Wójt Gminy Goleszów Sylwia
Cieślar oraz Komendant Gminny ZOSP
RP w Goleszowie Arkadiusz Wapienik.
Serdecznie dziękuję wszystkim
uczniom i opiekunom za przybycie na
imprezę. Jestem dumna, że tak licznie
będziecie uczestniczyć w tych zmaganiach. Życzę udanej rywalizacji, jak
i dobrej zabawy w jej trakcie – życzyła
wójt Sylwia Cieślar
Zgłoszone zespoły i plan wydarzeń
przedstawił inicjator akcji, Komendant
Gminny ZOSP RP w Goleszowie Arkadiusz Wapienik - Szkoły z Bażanowic,
Cisownicy i Dzięgielowa wystawiły
po jednej piętnastoosobowej drużynie, a goleszowska placówka dwie.
Przygotowane zostały 3 konkurencje:
test wiedzy oraz dwa tory przeszkód.
Dla trzech najlepszych drużyn szkolnych przygotowano nagrody w postaci okazjonalnych czeków o wartości

10
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Ze strażą pożarną bezpieczniej
Po zliczeniu punktacji i podsumowaniu poszczególnych konkurencji
przystąpiono do ogłoszenia oficjalnych wyników.
Test pisemny indywidualnie:
1. Oliwia Kluz SP Cisownica;
1. Zuzanna Madzia SP Dzięgielów
(ex aequo);
3. Agata Haratyk SP Bażanowice.
Bieg z woreczkiem na głowie indywidualnie:
1. Klaudiusz Żbel SP Dzięgielów;
2. Dominik Zielina SP Goleszów I;
3. Julia Wantulok SP Cisownica.
Sztafeta indywidualnie:
1. Mateusz Chraścina SP Cisownica;
2. Bartosz Grzegorz SP Goleszów I;
3. Mateusz Macura SP Goleszów I.
W klasyfikacji grupowej, po zaciętej rywalizacji, tytuł mistrza obroniła,
po raz trzeci, szkoła z Dzięgielowa,
drugie miejsce zdobyli uczniowie
z Cisownicy, a trzecie przypadło Bażanowicom. Nagrody laureatom wręczała wójt Sylwia Cieślar.
Serdecznie dziękuję uczestnikom
za sportową rywalizację oraz strażakom z jednostek OSP z terenu gminy,
którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia –
dodał Arkadiusz Wapienik.
Organizatorzy dziękują jednocześnie sponsorom, bez których impreza nie mogłaby się odbyć. Wyrazy
podziękowania dla (alfabetycznie):
- Aluprof S. A. z Goleszowa (koszulki dla wszystkich startujących uczniów),
- Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic (wsparcie finansowe),
- Elgawo PPHU Przemysław Kłósko
z Goleszowa (wsparcie finansowe),
- Gminy Goleszów (okolicznościowe
czeki dla najlepszych drużyn),
- Gospodarstwa Rolnego Marcina i Renaty Sikorów z Goleszowa
(wsparcie finansowe),
- Kargo ZPUH Karol Hławiczka z Goleszowa (chrupki kukurydziane Kargo),
- Piekarni Rejonowej Spółdzielni
Samopomoc Grzegorz Śliż z Goleszowa (ciastka),
- Polmarket Lucyna Bodak z Bażanowic (słodycze),
- Rajgum Adam Bujok, z Goleszowa
(użyczenie lawety),
- Rolniczego Kombinatu Spółdziel-
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czego Ferma Drobiu z Goleszowa
(wsparcie finansowe),
Sklepu Delikatesy Centrum z Goleszowa (soczki),
Smakosz Sp. z o. o. z Ustronia
(napoje),
Ślusarstwo Józef Niemiec z Goleszowa (wsparcie finansowe),
Teknomet Sp. z o. o. z Goleszowa
(wsparcie finansowe),
Tomasza R. (wsparcie finansowe),
Ustronianka Sp. z o. o. z Ustronia
(napoje).

Dziękujemy również Komendantowi Powiatowemu PSP w Cieszynie
bryg. Damianowi Legierskiemu za
udostępnienie samochodu drabiny
SD-30 Magirus z JRG Cieszyn oraz FHU
„Dajuka” Auto złom Józef Wiercigroch
z Dębowca za nieodpłatne przekazanie samochodu do pokazu ratownictwa technicznego.
Komendant Gminny ZOSP RP
w Goleszowie Arkadiusz Wapienik/KG
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Co słychać w GOK-u?
W ostatnią sobotę kwietnia Paulina Banaś i Jerzy Szarzec reprezentowali
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” na IV Turnieju Tańców Polskich „O Złoty Kłos
Lisiecki”, cyklicznej imprezie organizowanej pod patronatem Stowarzyszenia
– Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Fes�wali i Sztuki Ludowej CIOFF. Paulinka i Jurek przygotowywali się do swojego występu pod okiem choreograf Barbary Rybczyk w goleszowskim GOK-u.
Młodzi tancerze, po wcześniejszym udanym debiucie w Bielsku-Białej, wyruszyli na podbój Liszek. Po prawie dwugodzinnej podróży z Goleszowa dotarli
na miejsce, aby zmierzyć się z innymi uczestnikami turnieju. Łącznie w taneczne szranki stanęły 73 pary - reprezentanci Malborka, Starego Pola, Siemiatycz,
Warszawy, Dobczyc, Koła, Puław, Bielska-Białej, Łazów, Częstochowy, Klementowic, Katowic i, oczywiście, Goleszowa.
Nasza para wystartowała w kategorii I Debiut, tańcząc polkę. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy ogłoszono wyniki półfinału i okazało się, że zakwalifikowali się do
dalszych rozgrywek. Swój finałowy taniec wykonali bezbłędnie, ostatecznie plasując się na trzecim miejscu podium. Wśród aplauzu publiczności młodzi tancerze odebrali swój pierwszy zasłużony medal. W wyśmienitych nastrojach wrócili
do Goleszowa, ciesząc się ze swojego sukcesu i planując już start w kolejnym turnieju. Cieszymy się razem z Paulinką i Jurkiem, gratulujemy im osiągnięcia tak dobrego wyniku, dziękujemy choreograf za trud włożony w ich przygotowanie. GOK

fot. z archiwum GOK-u

Sukces młodych tancerzy

Zaśpiewał w Goleszowie

fot. z archiwum GOK-u

11 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył
się koncert Andrzeja Cierniewskiego. Słynie on ze wspaniałego
warsztatu wokalnego.
Publiczność miała okazję usłyszeć jego największe przeboje,
takie jak „Dwie morgi słońca”, „Albo on, albo ja” czy „Znasz-li ten
kraj”. Po ponadgodzinnym koncercie widownia nie dała tak łatwo
zejść artyście ze sceny i skandując jego imię, wywołała go ponownie, a na bis wykonał utwór „Słodka Karolino”.
Dziękujemy Grażynie Bojdzie (Kwiaciarnia „Orchidea” z GoleGOK
szowa) za ufundowanie kwiatów dla artysty.

10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się Przegląd Dorobku Kultury TON 2019. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne „Gimnastix” i „Akrobatix”, kółko teatralne w przedstawieniu „Pan Miluśkiewicz i wieloryb”,
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie recytujący wiersze, skrzypaczki, gitarzyści, pianiści, zespoły taneczne Kids Dance i Acro Dance oraz wokaliści uczący się gry i śpiewu w GOK-u.
Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”, który oprócz folklorystycznego repertuaru zaskoczył publiczność swoją nową odsłoną. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki dzieci wyrecytowały własnoręcznie napisane wierszyki dla
mam, a następnie wspólnie zaśpiewały piosenkę „A ja wolę moją mamę”, co im oraz
publiczności sprawiło wiele radości.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom wspaniałych występów!
Dziękujemy nauczycielom i instruktorom za włożony trud w przygotowanie tegorocznego repertuaru oraz publiczności za
tak liczne przybycie na to wydarzenie.
Podziękowania kierujemy również do
sponsora słodkiego upominku dla dzieci. Był
nim Ludwig Czekolada Sp. z o.o. ze Skoczowa.
GOK
12
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fot. z archiwum GOK-u

Kolejny TON za nami

Co? Gdzie? Kiedy?

NABÓR DO SEKCJI PŁYWACKIEJ
Uczniowski Klub Sportowy „Cisownica” ogłasza
nabór zawodników do sekcji pływackiej na rok szkolny 2019/2020. Wszystkich nowych uczestników proszę zgłaszać osobiście lub telefonicznie - Przemysław
Misiarz, tel. 602 154 368

SPRZĄTANIE GOLESZOWA RÓWNI
Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie zapraszają
8 czerwca na wspólne sprzątanie Goleszowa Równi.
Nie bądź obojętny wobec problemu śmieci. Weź rodzinę,
przyjaciół, sąsiada i dobry humor - mówią organizatorzy.
Zbiórka o godz. 10.00 przy Domu Ludowym. Worki i jednorazowe rękawiczki do pobrania na miejscu.
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8 maja w Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się
oficjalne ogłoszenie wyników XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”.
Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie i poszerzanie
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko
rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym
ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej,
a także zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające
nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie
w nim zachodzą.
Konkurs posiada długą tradycję i cieszy się wielką
popularnością wśród uczniów z Polski, Słowacji i Czech.
Głównym organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek
Kultury w Świnnej k/Żywca.
W tegorocznej edycji laureatami zostali m. in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.
II miejsce w kategorii „Nicą malowane” (13-15 lat) zajęła
Dominka Chrapek, która przygotowała pracę pod opieką
Beaty Pieńkowskiej, zaś III miejsce w kategorii „Rysunek,
malarstwo” (10-12 lat) osiągnęła Nadia Sikora za pracę
przygotowaną pod okiem Agnieszki Choińskiej. Mieszkankom naszej gminy nagrody (ufundowane przez wójta
Sylwię Cieślar) wręczył zastępca wójta Rafał Glajcar, który jednocześnie podziękował wszystkim uczestnikom i ich

fot. K. Grzybek

Nagrodzono uczniów z cisownickiej szkoły

Zastępca wójta Rafał Glajcar, Dominika Chrapek,
Klaudia Brańka, Nadia Sikora

opiekunom za udział w konkursie i pogratulował talentów
artystycznych oraz uzyskanych wyników.
Oprócz nagród uczniom cisownickiej szkoły przyznano
wyróżnienia, które otrzymali: Najmila Brudny, Wiktor Brudny i Jędrzej Gajdzica. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy, a organizatorom życzymy dalszych edycji
tego wyjątkowego wydarzenia.		
KG

Wręczono nagrody w konkursie plastycznym

Dziękuję uczniom za udział w konkursie oraz nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie całości. Słowa
podziękowania kieruję do Jana Machały,
który od dziewięciu lat koordynuje to wydarzenie z ramienia cieszyńskiego PTTK-u
– powiedział przewodniczący rady gminy
Karol Lipowczan, który wręczył nagrody
ufundowane przez wójta Sylwię Cieślar.
W okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 r.
uczniowie szkół podstawowych z terenu
naszej gminy mieli możliwość nadsyłania
swoich prac (format A3) do organizatora konkursu – PTTK-u Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie. Następnie jury w składzie: Jan Machała (przewodniczący), Sabina
Firkowska i Piotr Stebel wyłoniła najlepsze prace.
Klasy III-V
1. Klara Składeczek, SP w Goleszowie, tytuł pracy „Cieszynianka”, 2. Kinga Polok, SP w Cisownicy, „Cis”, 3. Zuzanna
Kłoda, SP w Goleszowie, „Zawilec”, 4. Najmila Brudny, SP
w Cisownicy, „Zimowity”
Wyróżnienia: Maja Kurlanc, SP w Cisownicy, „Zimowity”;
Martyna Bylica, SP w Cisownicy, „Storczyk”; Marta Samosiuk, SP w Cisownicy „Przylaszczki”.
Nagrody specjalne: Błażej Wlazło, SP w Goleszowie,
„Jesion”; Urszula Wałach, SP w Cisownicy, „Przebiśniegi”;
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fot. T. Lenkiewicz

14 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym
„Poznajemy środowisko przyrodnicze
w gminie Goleszów”.

Uczestnicy ceremonii wręczania nagród

Klasy VI-VIII
1. Cedryk Lipowczan, SP w Cisownicy, „Lilia”; 2. Oliwier
Rygiel, SP w Goleszowie, „Cis”; 3. Paulina Tomica, SP w Goleszowie, „Salamandra”; 4. Michalina Świerkosz, SP w Goleszowie, „Śnieżyczka”.
Wyróżnienia: Zuzanna Lipowczan, SP w Cisownicy,
„Cisy”; Nadia Sikora, SP w Cisownicy, „Storczyk”; Martyna
Tomica, SP w Goleszowie, „Borsuk”.
W konkursie wzięli udział przedstawiciele goleszowskiej
i cisownickiej podstawówki, zaś opiekunami z ramienia tych
szkół byli Tomasz Beczała i Beata Pieńkowska. Wszystkie 24
prace można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie do końca bieżącego roku szkolnego. T. Lenkiewicz
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Występy przedszkolaków
10 maja w GOK-u w Goleszowie
odbyła się pierwsza edycja Międzyprzedszkolnego Przeglądu Tańców
Regionalnych „Tańce regionalne moja miłość, moje korzenie”.
W konkursie wzięły udział
przedszkolaki z Goleszowa, Baża-

nowic, Dzięgielowa i Cisownicy.
Konkurs odbył się pod patronatem
Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar.
Z uwagi na bardzo wysoki poziom
artystyczny występów jury zdecydowało, że wszystkie przedszkola
zajęły ex aequo pierwsze miejsce.

Wydarzenie zorganizowało Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz
z jego oddziałami.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu znajdującego się na stronie
internetowej www.goleszow.pl.
T. Lenkiewicz

Przedszkolaki z Dzięgielowa

Przedszkolaki z Bażanowic

Przedszkolaki z Goleszowa

fot. T. Lenkiewicz

Przedszkolaki z Cisownicy

Pamiątkowe zdjęcie
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cd. z poprzedniego numeru PG
Sukcesy dzieci są wynikiem zarówno ich predyspozycji, jak i możliwości, jakie w szkole stwarzamy dla rozwoju tych młodych talentów. Uczniowie otrzymują pomoc
i rozwijają swoje zainteresowania w trakcie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, w ramach kółek przedmiotowych takich, jak: plastyczne, przyrodnicze, muzyczne,
matematyczne, teatralne, kółko języka angielskiego oraz
udział w zajęciach „Akademii Umysłu”, Szkolnego Klubu
Sportowego i Szkolnego Klubu Turystycznego. Warto
dodać, że szkoła nasza promuje zdrowy, sportowy tryb
życia, dbając o aktywność fizyczną naszych dzieci także
w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Z pasji naszych nauczycieli rodzi się pasja dzieci do turystyki, wędrowania, do
podróży. Wzięliśmy udział aż w 32 rajdach na 50 dotychczas zorganizowanych przez PTTK w Cieszynie. Zostało to
dostrzeżone i docenione. W dowód uznania nasza szkoła otrzymała puchar w kategorii szkół podstawowych za
najczęstszy udział w rajdach organizowanych przez PTTK.
Rozbudzając zamiłowanie do aktywnego sportu i do
turystyki, zaszczepiamy w dzieciach chęć pokonywania
własnych rekordów, uczymy reguł zdrowej rywalizacji,
zachęcając jednocześnie do tego, aby własna przyjemność jednocześnie służyła czemuś dobremu. Cieszymy się,
że uczniowie tak chętnie przyłączają się do takich dobroczynnych akcji. W minionym roku, pod opieką Beaty Pieńkowskiej, aż piętnastu uczniów naszej szkoły zdobywało
„Szczyty dla hospicjum”. Mateusz Sikora i Artur Wantulok
z kl. 6 zdobyli w tej akcji brązowe medale. Pasję podróży
nie ograniczamy tylko do wędrówek górskich. Staramy
się dawać dzieciom możliwości zwiedzania także innych
miejsc, organizując szkolne wycieczki.
Mając na względzie potrzeby wszystkich dzieci, chcąc
dawać szansę także uczniom wymagającym dodatkowego
wsparcia, nasza szkoła realizuje różne projekty, szukając
wraz z samorządem źródeł finansowania także w funduszach unijnych. W tym roku szkolnym, od października

fot. SP Cisownica

Z życia szkoły podstawowej w Cisownicy cz. 2

2018, przystąpiliśmy do projektu „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”. Dzieci od najmłodszych klas,
aż po klasę VIII uczestniczą w zajęciach z origami, logopedycznych, rewalidacyjnych, wyrównawczych, rozwijających inteligencję emocjonalną, zdolności matematyczne
i językowe.
Staramy się też poszerzać ich horyzonty, organizując
turnieje, gry i zabawy tematyczne, nie pozostając w tyle
za modą i tym, co młodzież w sposób szczególny interesuje poza szkołą. Tegoroczny turniej gier planszowych
i interaktywnych, zorganizowany dzięki wsparciu z unijnych funduszy, w połączeniu z pokazem i nauką układania
kostek Rubika cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów wszystkich roczników. Dzieci chętnie - mimo
okresu tuż przed feriami - wzięły udział w tej inicjatywie,
przychodząc do szkoły z własnej woli w godzinach popołudniowych. To świadczy o tym, że nasza szkoła jest dla nich
przyjazna i dobrze się w niej czują.
cd. w następnym numerze PG
SP w Cisownicy

Inauguracja sezonu

fot. z archiwum A. Klimczaka

27 kwietnia członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi
Goleszowskiej zainaugurowali nowy sezon turystyczny. Wiosenną wycieczkę rozpoczęli od zwiedzenia ogrodnictwa „Mariola”
w Ustroniu Nierodzimiu, gdzie zrobili drobne zakupy. Kolejnym
punktem było gospodarstwo ogrodnicze państwa Mleczków
w Wilamowicach.
Miejsce to charakteryzuje się uprawą roślin leczniczych takich,
jak: „stewia” dla cukrzyków, „czystek” broniący nasz organizm
przed nazbieranymi przez lata toksynami albo „żyworodka” prawie
na wszystko i wiele innych roślin. Właściciel oprowadzał nas po
szklarniach, tłumacząc sposób uprawy interesujących nas sadzonek, szczególnie tych, których jeszcze nie znamy. Po zaczerpnięciu
nowej wiedzy i załadowaniu do autokaru nowych roślin pojechaliśmy do Pisarzowic, gdzie odwiedziliśmy dwa gospodarstwa ogrodnicze – państwa Kubiczków i Pudełków.
cd. w następnym numerze PG
Albin Klimczak
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Kolarze rywalizowali w Dzięgielowie
- Centrum Misji i Ewangelizacji za
udostępnienie terenu, na którym
odbyła się rywalizacja najmłodszych kolarzy,
- właścicielom gruntów, po których
rywalizowali najstarsi kolarze,
- członkom gminnych ochotniczych
straży pożarnych z terenu naszej
gminy, którzy zabezpieczali przejazdy zawodników przez drogi,
- SRiWR „Olza” z Cieszyna za przekazanie materiałów promocyjnych,
- OSP, KGW, szkole podstawowej

oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.
Sponsorami byli: Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Jerzy Franek
z Dzięgielowa, firma JERZY z Dzięgielowa, Wiredot.
Patronat medialny objęli: OX.
PL, Głos Ziemi Cieszyńskiej, www.
goleszow.pl, Panorama Goleszowska.
Fotoreportaż znajduje się na www.
goleszow.pl.
T. Lenkiewicz

Rywalizacja na najdłuższych trasach

fot. K. Grzybek

11 maja w Dzięgielowie odbyła
się kolejna edycja zawodów w kolarstwie górskim CROSS X BIKE.
Do naszej gminy przyjechali
sportowcy m. in. z Krakowa, Katowic,
Gliwic, Tarnowskich Gór, Mikołowa
i Żywca. Na dzięgielowskich trasach
nie zabrakło kolarzy z Goleszowa,
Cisownicy, Bażanowic i, oczywiście,
z Dzięgielowa.
Sobotnie wydarzenie rozpoczęło
się od rywalizacji dzieci i młodzieży.
Mieli do pokonania 60, 80, 400, 800
lub 1200 m. Na najkrótszym dystansie
wystartowało dwóch chłopców i jedna dziewczynka, którzy reprezentowali rocznik 2019 – 2016. W dziecięcych
zmaganiach sportowych wzięło udział
prawie 70 kolarzy. Najmłodszym
sportowcom nagrody wręczała Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar wraz
z przedstawicielami Stowarzyszenia
Miłośników Dzięgielowa, organizatora
tego wydarzenia.
O godzinie 12.00 na trasę wyruszyło prawie 80 zawodników, którzy
mieli do pokonania dystans 11, 22 lub
33 km.
Pomimo słonecznej pogody
trasa w kilku miejscach była grząska
i błotnista. Podjazdy i zjazdy, trasa
trudna technicznie, ale udało się –
jestem na mecie – mówi z uśmiechem
jeden z uczestników.
Wśród mężczyzn dystans 11 km
najszybciej pokonał Maciej Pricop,
a kobiet Amelia Szymeczek. Szymon
Bochenek i Dorota Serafinowska byli
najlepsi na dystansie 22 km, zaś na
najdłuższym dystansie bezkonkurencyjny był Piotr Andrzejewski.
Puchar dla najlepszej mieszkanki
i mieszkańca gminy Goleszów trafił
w ręce Anny Mikołajek z Bażanowic
i Janusza Nieborasa z Dzięgielowa, zaś
Agata Orszak z Dzięgielowa otrzymała nagrodę w kategorii Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze.
Wyniki z zawodów dostępne są na
www.mktime.pl.
Zawody sportowe odbyły się
dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Goleszów oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Organizatorzy serdecznie dziękują:

Wójt Sylwia Cieślar i przedstawiciele organizatora wręczali nagrody
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Wiemy, jak cenna jest umiejętność posługiwania się językami obcymi – nowe znajomości,
podróże bez barier, perspektywa lepszej pracy. Tak więc uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Goleszowie postanowili pogłębić umiejętności posługiwania się językiem obcym za granicą
i wybrali się na warsztaty językowe do Hiszpanii.
Oprócz praktycznego wykorzystania języka, którego używali na co dzień, nasi podróżnicy zdobywali wiedzę historyczną, krajoznawczą oraz
kulinarną tego regionu.
Nasza podróż rozpoczęła się od zwiedzania
Padwy i Wenecji, a następie przemieściliśmy się
do słonecznej Hiszpanii, na wybrzeże Costa Brava. Jest to jeden z najbardziej znanych rejonów
śródziemnomorskiego wybrzeża. Piaszczyste plaże, dzikie i skaliste zatoczki, bujna roślinność oraz
zespół nowoczesnych hoteli i centrów rozrywkowych to wymarzone miejsce dla młodych, ciekawych życia ludzi. My zawitaliśmy do miejscowości
Lloret de Mar. Tu króluje słońce i dobry humor. Przemierzaliśmy krótkie trasy ładną piaszczystą plażą,
wzdłuż której ciągną się palmowe aleje.
W trakcie wyprawy po Wenecji – bo tam rozpoczęła się nasza przygoda w trakcie warsztatów
- zwiedziliśmy Bazylikę św. Antoniego, Piazza Della
Erbe, Uniwersytet. Odbyliśmy krótki rejs tramwajem wodnym po Canale Grande do Placu Św. Marka,
widzieliśmy Pałac Dożów oraz wieżę zegarową Campanile, a także Most Westchnień i most Rialto.
Hiszpania przywitała nas słońcem. Po przyjeździe odbyliśmy krótki spacer do Ogrodów Św. Klotyldy i, oczywiście, na zakończenie poszliśmy plażą
zobaczyć morze.
Kolejny dzień to rejs statkiem wzdłuż Costa Brava do średniowiecznej Tossy. Następnym punktem

fot. SP Goleszów

Warsztaty językowe w Hiszpanii

była Barcelona, gdzie zwiedziliśmy Dzielnicę Gotycką – Katedrę Św. Eulalii, spacerowaliśmy po najstarszej i najpiękniejszej
dzielnicy Barcelony – Ramblas. Kolejny zabytek to Katedra
Sagrada Familia, o której się mówi, że to Biblia wyrzeźbiona
w kamieniu. To arcydzieło Antonia Gaudiego, katedra, która
stała się symbolem Barcelony. Byliśmy też w Parku Guell, niezwykłym parku, gdzie w fantastyczne budynki Gaudiego wplata się egzotyczna przyroda. Siedzieliśmy na najdłuższej ławce
świata. W Barcelonie zwiedzaliśmy Dzielnicę Portową ze statuą Krzysztofa Kolumba. Byliśmy też w oceanarium, otoczeni
ze wszystkich stron przez wodę, obserwując podwodne życie
Morza Czerwonego. Na zakończenie byliśmy na górze Montserrat.
Dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów za wspaniałą
atmosferę i udaną wyprawę.
Dorota Wisełka SP Goleszów

Zaproszenie na zawody wędkarskie w TON-ie
8 czerwca (sobota) „XXI Dziecięco - Młodzieżowe Zawody Wędkarskie” z okazji Dnia Dziecka

Zawody przeprowadzone zostaną w godz. 10.00-12.00 w dwóch grupach wiekowych: do 12 lat oraz od 13
do 16 lat. Chętni do wzięcia udziału w zawodach proszeni są o zgłoszenie się wraz z opiekunami w dniu zawodów o godz. 9.00 na terenie łowiska. Udział w zawodach jest bezpłatny.
22 czerwca (sobota) „XX Świętojańskie Zawody Wędkarskie Par Mieszanych”

Zawody przeprowadzone zostaną w godz. 16.00-19.00, wpisowe 50 zł od pary. Zgłoszenia wraz z wpisowym
przyjmowane będą w dniach 17 – 20 czerwca, w godz. 18.00 – 20.00, na terenie łowiska.
6 lipca (sobota) „XXVIII Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie”
Zawody przeprowadzone zostaną w godz. 16.00-19.00, wpisowe od drużyny (3-osobowej) 90 zł, zbiórka
w dniu zawodów o godz. 15.00. Zgłoszenia wraz z wpisowym w dniach 1 – 4 lipca, w godz. 18.00 – 20.00,
na terenie łowiska. UWAGA: w drużynie 3-osobowej minimum 2 zawodników musi być mieszkańcami gminy
Goleszów lub członkami TW „TON”.

Uczestnicy wszystkich zawodów winni we własnym zakresie zaopatrzyć się w sprzęt wędkarski. Dla uczestników zawodów i osób towarzyszących przygotowane zostaną punkty gastronomiczne ze smażoną rybką.
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Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas podsumowań pracy i osiągnięć uczniów, którzy od jesieni
rywalizowali na kolejnych szczeblach konkursów i zawodów sportowych.
W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie geograficznym GEO-PLANETA. Wyniki tego konkursu poznaliśmy
w marcu. Sukces osiągnęła uczennica klasy 7 Karolina
Smolik, uzyskała ona wynik bardzo dobry.
W marcu i kwietniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kilku ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki, a teraz
z przyjemnością prezentujemy najważniejsze osiągnięcia.
W ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego
OLIMPUS czworo uczniów uzyskało tytuł laureata- uczniowie Ci wykazali się sporą wiedzą językową i czujnością
w przypadku tak zwanych podchwytliwych pytań. Nasi
laureaci w tym konkursie to: Oliwia Kaczmarczyk z klasy 8
oraz Tymoteusz Pustówka, Dominik Kłoda i Kornel Witoszek – wszyscy z klasy 4.
W OLIMPUSIE z języka polskiego tytuł laureata uzyskała uczennica klasy 8 Zuzanna Łodzińska. Zuzia ma na
swoim koncie już sporo sukcesów w różnych konkursach.
Jej największe osiągnięcia to dwukrotny tytuł laureata
w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego w latach 2016 i 2018. Dzięki tym sukcesom została
zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z tego właśnie przedmiotu.
W marcu kilkanaście osób z naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym
KANGUR. Zadania zawsze są podchwytliwe i wymagają
sporych umiejętności matematycznych oraz ogromnego skupienia i logicznego myślenia. Czwórka naszych
uczniów została wyróżniona w tym konkursie- jesteśmy
z nich dumni. Ci uczniowie to: Mateusz Dziubek z klasy
1, Dominik Kłoda z klasy 4, Jan Lipiński z klasy 6 i Bartosz
Lipiński z klasy 8.

fot. SP Dzięgielów

Sukcesy dzięgielowskich uczniów

Laureaci OLIMPUSA z języka polskiego i angielskiego

Nasze uczennice osiągnęły także wspaniale wyniki w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Biblijnym JONASZ, którego finały odbyły się w Bielsku-Białej 7 i 10 maja. W tym konkursie
Karolina Smolik z klasy 7 zdobyła III miejsce, Zuzanna Łodzińska
z klasy 8 uzyskała tytuł laureata, a Wiktoria Hanzel z klasy 5 tytuł
finalisty.
Spory sukces odnieśli także nasi dzięgielowscy młodzi lekkoatleci. Na zawodach gminnych 25 kwietnia w czwórboju lekkoatletycznym obie drużyny (dziewcząt i chłopców) zdobyły
pierwsze miejsca i awansowały do etapu powiatowego. Na zawodach na szczeblu powiatowym, które odbyły się 9 maja w Wiśle
na stadionie STARTU, zespół chłopców w składzie Klaudiusz Żbel,
Mikołaj Kojs, Szymon Mielcarek, Olaf Siąkała, Aleksander Lorek
i Samuel Matuszny zdobył 3. miejsce.
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wychowanków, serdecznie gratulujemy sukcesów dzieciom oraz rodzicom. Życzymy dalszego rozwoju i wielu wspaniałych wyników w nauce i sporcie.
SP Dzięgielów

Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 4
cd. z poprzedniego numeru PG
Okolice Sieny
Zwiedzając Toskanię, oprócz wizyty we Florencji
i w Sienie, trzeba zobaczyć okolicę tej ostatniej z miastem San Gimignano czy rejon Chianti (ale te omówię
w osobnym felietonie). Tu jednak opiszę mniejsze perełki prowincji takie, jak: Pienze, Montepulciano na południu czy Monteriggioni na północnym zachodzie.
PIENZA
To niewielkie miasteczko z ka-miennymi i ukwieconymi uliczkami, a rozpościerają się z niego widoki jak
marzenie. Starówka w tym miasteczku ma swój indywidualny urok i pomimo ograniczenia do jednej ulicy i kilku
krótkich bocznych zdecydowanie jest najciekawsza. To
przede wszystkim bardzo bogate dekoracje kwiatowe,
które nie tylko podnoszą walory wizualne, ale również
zapachowe. Historyczne centrum Pienzy wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasteczko
Panorama Goleszowska maj 2019

jest odzwierciedleniem utopijnych marzeń jego twórcy Enea
Silvio Piccolominiego – Papieża Piusa II. Tu produkuje się znany
na całe Włochy ser owczy Pecorino. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć można: XV-wieczną Katedrę Santa Maria
Assunta, ratusz miejski z lodżią na parterze i salami posiedzeń
rady na piętrze - Palazzo Comunale (przypominający słynny
florencki Palazzo Rucellai), renesansowy pałac rodziny Piccolominich (Palazzo Piccolomini), bramę miejską Porta al Prato,
pałac Biskupi (Palazzo Vescovile), klasztor Sant’Anna in Camprena, pałac Borgia (obecnie siedziba episkopatu) oraz znajdujący
się na obrzeżach miasta XI-wieczny kościół Pieve di Corsignano. Trattoria w rynku serwuje nie tylko włoskie makaronowe
i serowe specjały, ale również całkiem dobrą, jak na Włochów,
pizzę. Pienza zlokalizowana jest, podobnie jak inne miasteczka
Toskanii, na wzgórzu, co niewątpliwie jest kolejnym atutem,
dzięki któremu można zachwycać się panoramą Val d’Orci.
cd. w następnym wydaniu PG
Zenon Sobczyk
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Skoczkowie rywalizowali w Wiśle

fot. K. Grzybek

2 maja w Wiśle odbył się Międzynarodowy Konkurs
Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Memoriał im.
Leopolda i Władysława Tajnerów”. Głównym organizatorem zmagań był Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”
Goleszów.
Turniej młodych miłośników skoków narciarskich
odbył się w pięknej aurze, choć początkowe prognozy
pogody nie były optymistyczne. W słońcu i przyjemnej
temperaturze rywalizowali zawodnicy przybyli z Polski,
Czech i Słowacji. Wydarzenie odbywało się na kompleksie
skoczni narciarskich (HS-10, HS-20, HS-40) usytuowanym
w centrum Wisły.
Wśród publiczności obserwującej wyczyny młodych
sportowców obecni byli m.in.: Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner,
Dyrektor ds. sportowych PZN Marek Siderek, Prezes LKS
„Olimpia” Goleszów Piotr Waszek, sponsorzy, członkowie
klubów rywalizujących podczas zawodów oraz sympatycy narciarstwa.
Po oficjalnym otwarciu zawodów przystąpiono do
rywalizacji. Było naprawdę sporo emocji. Zawody były
wspaniałą okazją, by zobaczyć wspaniałe i dalekie skoki
wykonywane przez młodych sportowców.

Marek Siderek, Piotr Waszek, Sylwia Cieślar,
Apoloniusz Tajner, Wojciech Bobak, Wiktor Sosna,
Kornel Kwiatkowski
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Oczywiście, nie brakowało również zaplecza gastronomicznego, które kusiło zapachami i wyglądem oferowanych smakołyków. Chętnych, by skosztować lokalnych
specjałów, przygotowanych przez działaczy LKS „Olimpii”
Goleszów, było wielu. Konkurs zakończył się około godziny
14.00.
W konkursie wzięło udział prawie 130 zawodników.
Skoki sklasyfikowano w 7 kategoriach. Z goleszowskich
skoczków na podium znaleźli się: Wiktor Sosna (1. miejsce,
Chłopcy rocznik 2012 i młodsi), Antoni Orawski (3. miejsce,
Junior D - Chłopcy rocznik 2006-2007), Maciej Staszewski
(1. miejsce, Chłopcy OPEN +)
Laureaci zostali uhonorowani pucharami, dyplomami
oraz nagrodami, które wręczane były zawodnikom przez
Apoloniusza Tajnera, Marka Siderka, Sylwię Cieślar oraz
Piotra Waszka.
Po wręczeniu nagród Wójt Gminy Goleszów pogratulowała wszystkim zawodnikom osiągnięć, determinacji
i odwagi, która widoczna była w oddawanych przez nich
skokach. Fotoreportaż z zawodów dostępny jest na www.
goleszow.pl.
Zawody dofinansowali: Gmina Goleszów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe
w Cieszynie, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Polski
Związek Narciarski, Śląskie Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Bank Spółdzielczy w Cieszynie.
LKS „Olimpia” Goleszów składa również podziękowania
sponsorom, którymi byli: Hurtownia „ARTCHEM” Ustroń,
Hurtownia MEGA SPORT Bielsko-Biała, Firma FAMEKS
Goleszów, Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., Zakłady
Mięsne „Jurgast” Wisła, Piekarnia Cukiernia Bethlehem
Pierściec, „Trumpf Mauxion Chocolate” Skoczów, Zakład
Produkcyjny „Sobik” Skoczów, Firma Handlowa AmiPol Sp.
Jawna Polok & Polok Cieszyn, Restauracja „Beatris” Wisła,
Firma „Kargo” Goleszów, RKS Goleszów, Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna, Agencja Dziennikarska 4future
Paweł Sikora.
LKS „Olimpia” Goleszów/KG
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Kto jako dziecko nie chciał znaleźć się w wiosce Smerfów? Zapewne
każdy chciał. Co, jeżeli powiem Wam,
że to po części możliwe? W miejscu,
gdzie na mapie Włoch rozpoczyna się
„obcas”, w rejonie zwanym Apulia,
leży miasteczko Alberobello wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. To właśnie tam znajdziecie
dwie smerfowe dzielnice, gdzie czystą przyjemnością jest zagubić się
w wąskich i krętych uliczkach.
Mowa oczywiście o domkach trulli, czyli małych, zbudowanych na planie koła, najczęściej z wapienia, bez
zaprawy, zwieńczonych stożkowatym
dachem z kamieni, przez wielu nazywanych właśnie domkami Smerfów.
Najczęściej są białe, a na dachach znajdują się różne symbole religijne lub
zodiakalne. Takich budynków nie znajdziecie nigdzie indziej w całej Europie,
za to w Alberobello jest ich około 1500.
Jedna z teorii mówi, iż mieszkańcy
starali się w ten sposób uniknąć płacenia podatków, których nie trzeba było
uiszczać za budynki niewykończone.
Tak więc w razie urzędowej kontroli
bez wysiłku można było rozebrać dach
i udowodnić, że jest on niedokończony,
a później złożyć go na nowo. Inna teoria sugeruje, że jest to przykład pomysłowości chłopów apulijskich. W XV
w. Ferdynand I Aragoński wychodził
z założenia, że chłopów można przenosić tam, gdzie są najbardziej potrzebni i zakazywał im budowania stałych
domostw. W razie faktycznych przenosin czy kontroli domy postawione
z kamieni, bez zaprawy nie były uważane za stałe. Można je było bez problemu rozebrać.
Największe skupisko trulli (około 1000) znajduje się w okolicach

fot. z archiwum autorki tekstu

Podróże ze Stokłosą. W wiosce Smerfów

ulicy Largo Martellotta, w dzielnicy
Rione Monti - to właśnie tego miejsca najlepiej szukać lub o nie pytać.
Niestety, obecnie w większości trulli znajdują się restauracje, bary oraz
sklepy z pamiątkami, co, moim zdaniem, trochę odbiera temu miejscu
uroku, ale wystarczy zejść z głównych
uliczek, aby cieszyć się domkami bez
przeszkód. W dzielnicy tej znajduje się
Trullo Siamese, czyli trullo syjamskie,
które zbudowane jest na planie elipsy. Według legendy, mieszkali w nim
dwaj bracia, którzy zakochani byli w tej
samej dziewczynie. Obiecana była ona
pierworodnemu, jednak zakochała
się w młodszym, z którym się związała. Początkowo wszyscy mieszkali
pod jednym dachem, jednak w końcu
młodszy rozbudował dom i oddzielił
się od brata, nadając domowi obecny
kształt. Nietypowy jest także Kościół
Sant’Antonio di Padova - zbudowany

w 1927r. tak, aby nawiązywał do sąsiadujących z nim trulli. Kościoła o takiej
architekturze nie spotkacie nigdzie
indziej.
Druga dzielnica, nieco mniejsza,
położona po przeciwnej stronie Largo
Martellotta to Rione Aia Piccola. To
tutaj znajdziemy punkty widokowe
na większą dzielnicę oraz dwa oryginalne trulli. Jedno to Trullo Sovrano,
czyli jedyne dwukondygnacyjne trullo
w całym Alberobello, drugie to Casa
D’Amore – trullo z balkonem.
W rejonie Apulii znajduje się
znacznie więcej atrakcji, o których
przeczytacie w następnych artykułach.
Jeżeli chcecie zobaczyć te miejsca na
własne oczy, to 3 razy w tygodniu za
mniej niż 200 zł (a jeżeli upolujecie
okazję, to mniej niż za 100 zł) „złapiecie” różowy samolot do Bari z Katowic
lub Krakowa.
Sylwia Stokłosa

Wyniki wyborów
26 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Poniżej przedstawiamy wyniki z wszystkich 12
obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na
terenie gminy Goleszów.
• Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL
SLD .N Zieloni - 2548 (liczba głosów)
• Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 1304
• Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 237
• Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin
Braun Liroy Narodowcy – 208
Panorama Goleszowska maj 2019

• Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 – 154
• Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 50
• Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia
Razem, Unia Pracy, Rss – 49
Z terenu Śląska Cieszyńskiego europosłem został tylko
Jan Olbrycht z Cieszyna.
Więcej informacji: www.wybory.gov.pl
TL
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„Hań downi na muzyce”
Niewątpliwie na przyjemne oglądanie miało wpływ przygotowanie
wizualne sceny oraz aktorów, którzy odziani byli w stroje regionalne,
odpowiednie do odgrywanych ról.
Można było obejrzeć zarówno piękne
odświętne stroje kobiet i mężczyzn,
„roboczy” strój gospodzkiego, jak
i nawet mundur gajowego.
Cała akcja działa się w karczmie, przy suto zastawionych stołach
i dobrze wyposażonym w rozmaite
trunki barze. Z uwagi na okoliczności
nie brakowało wesołych przyśpiewek
barowych, opowieści, monologów czy
licznych tańców przy akompaniamencie kapeli, która konsekwentnie dbała, by biesiadnicy nie zapomnieli o jej
okresowym wynagradzaniu. Publiczność chętnie włączała się w śpiew znanych jej utworów takich, jak „Płyniesz
Olzo” czy klaskała rytmicznie do tańczonego „Ostrawskiego”, „Jawornickiego” czy „Mietlorza”. Przedstawienie
trwało prawie 2 godziny, ale sądząc
po uśmiechach i nastrojach panujących wśród publiki, czas ten upłynął
w mgnieniu oka.
Nie zabrakło również niespodzianki w postaci wizyty gości, którzy
„przypadkiem” odwiedzili wypełnioną
karczmę. Do sali zawitał Zespół Pieśni
i Tańca z Kęt oraz Zespół Regionalny
Porąbczanie. Scena wypełniła się przybyłymi biesiadnikami, którzy również
nie omieszkali dać popisu na goleszowskim wydarzeniu. Zaprezentowali

oni charakterystyczne dla swoich terenów tańce, a kulminację całości stanowił góralski „Hajduk” wykonany przez
młodzież z Porąbki. Akrobacje wykonane na scenie tak ucieszyły publiczność, że oklaski trwały długo jeszcze
po zakończeniu przedstawienia.
Prezes Stowarzyszenia Miłośników
Folkloru i Tradycji „Joniczek” Barbara
Romaniuk podziękowała wszystkim
za wspólnie spędzony czas i wsparcie
w przygotowaniu wydarzenia. Podziękowania i gratulacje dla organizatorów
złożyła Wójt Gminy Goleszów Sylwia
Cieślar – Dziękuję za piękne przygotowanie widowiska. Mam nadzieję, że
za rok znowu się spotkamy i liczę na
kontynuację tak wspaniałej inicjatywy,
która ma na celu zachowanie pamięci
o naszych przodkach, zwyczajach i tradycjach.
Wyrazy uznania przekazał też
przewodniczący rady Karol Lipowczan, podkreślając, jak wiele można
się dowiedzieć dzięki takim wydarzeniom. Życzenia i gratulacje wygłosili
również reprezentanci czeskiej Wędryni, którzy byli pod wielkim wrażeniem
przygotowanego programu.
Dbałość o zachowanie dawnych
tradycji i zwyczajów to bardzo ważny
element tworzenia naszej tożsamości
i poczucia przynależności do małej
ojczyzny. Z nadzieją liczymy na kolejne
trafione pomysły i życzymy dalszych
sukcesów w prowadzonej działalności.
Redakcja

fot. K. Grzybek

Niedziela, 28 kwietnia pomimo
pochmurnej aury okazała się niezwykle wesoła i barwna dla uczestników
wydarzenia, które rozpoczęło się
o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Goleszowie.
Odbywało się tam bowiem drugie z kolei już widowisko regionalne
pt. „Hań downi na muzyce”. Ciekawe
przedstawienie z dużą ilością muzyki, tańców i solidną dawką humoru
zostało przygotowane przez członków
Stowarzyszenia Miłośników Folkloru
i Tradycji „Joniczek”, przy wsparciu
i honorowym patronacie Wójta Gminy
Goleszów Sylwii Cieślar.
Widowisko było swoistym powrotem do świata przeszłości i dawnych
zwyczajów z nim związanych. Zostało opracowane w oparciu o archiwalne scenariusze Jana Wałaskiego
„Po naszymu” i „Wesele cieszyńskie”.
Była to żywa opowieść o życiu ludzi,
którzy mieszkali w naszym regionie,
o tym, jak spędzali oni czas wolny, jak
się bawili. W rolę biesiadników wcielili się aktorzy-amatorzy, działający na
rzecz stowarzyszenia.
Wydarzenie przyciągnęło do sali
widowiskowej szerokie grono publiczności. Wśród zgromadzonych obecni
byli m.in. wójt Sylwia Cieślar, przewodniczący rady gminy Karol Lipowczan,
radni gminy, wicestarosta Wędryni
Bohuslav Raszka oraz przewodniczący
rady Wędryni David Peprnik.
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Wspomnienia z Indochin. Zwiedzamy Hanoi

fot. z archiwum A. Klimczaka

cd. z poprzedniego numeru PG
Po śniadaniu udajemy się do Mauzoleum Ho Chi Minha, które usytuowane jest na bardzo rozległym terenie.
Jest to monumentalna budowla ulokowana na placu Ba
Dinh w Hanoi, gdzie spoczywa wietnamski przywódca,
twórca Demokratycznej Republiki Wietnamu. W bocznej
bramie pilot kupuje bilety, oddajemy do specjalnej siatki
wszelki sprzęt fotograficzny i filmowy, w zamian otrzymujemy numerki do odbioru sprzętu.
Po wyjściu na plac – przerażenie, ogromna, co najmniej
kilometrowa kolejka, a w niej przeważnie grupy dzieci,
zdyscyplinowanych, ustawionych po dwie osoby, w ciszy,
milczeniu, skupieniu. My również ustawieni po dwóch
w ciszy, z zakrytymi ramionami i kolanami, jak do świątyń,
oczekujemy z boku kolejki już jakiejś 200 przed wejściem
do budynku. Nie wiem, na co liczymy! Jednak nasz pilot
z pewnością wie, bo rzeczywiście po niedługim czasie oczekiwania jeden z funkcjonariuszy wstrzymuje przesuwanie
kolejki i wpuszcza w jej ciąg naszą grupę. Do tej pory nie
mam pojęcia, na czym to polegało – czy przekupstwo, czy
też może zostaliśmy potraktowani jako WIP-y, a może po
prostu jako „białasy”.
Wchodzimy tu pojedynczo do środka z należytą powagą. Chociaż minęło ponad 30 lat od śmierci wodza, za szybą jak żywy, ale jakby tylko zasnął na chwilę, leży obrońca
przed Francuzami, chcącymi do końca skolonizować Półwysep Indochiński. Viet Minh, tak nazywał się od dziecka, twórca komunizmu na tej ziemi, chciał rozprawić się
z wszystkim, co kojarzyło się z kolonializmem. Wprowadził
między innymi zakaz uprawiania prostytucji, hazardu, palenia opium, a nawet picia likieru.
Jednak popełnił też błędy, jak reforma rolna, pozbawiająca majątków właścicieli ziemskich. Narastała przemoc, poczucie strachu, nieufność, donosicielstwo. Ho Chi
Minh jest nazywany przez Wietnamczyków Ojcem narodu,
bo przyczynił się do odzyskania niepodległości. Wietnamczycy są z niego bardzo dumni i wyrażają mu wielki szacunek. Celem Ho było zjednoczenie narodu, o co apelował,
podróżując po kraju i rozmawiając ze zwykłymi ludźmi. Tak
też uzasadniał konieczność istnienia jednej partii. Ho dbał
jednak o to, by nie być postrzegany jako władca absolut-

W Muzeum Literatury
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Pałac Ho Chi Minha

ny, co mogłoby wywołać negatywne skojarzenia. Dystans
z narodem miało także zmniejszyć jego drugie imię – Wujek
Ho. W dalszym zwiedzaniu posiadłości przywódcy państwa
dowiadujemy się o jego skromności. Oglądamy i podziwiamy wspaniały pałac prezydencki, w którym jednak nie
mieszkał, a tylko przyjmował ważne delegacje zagraniczne.
Mieszkał w skromnym, drewnianym budynku, obok garażu
z trzema samochodami, którymi intensywnie podróżował
po kraju. Najlepiej jednak czuł się w słynnym domku na
palach, gdzie znajdowało się jego skromne biuro, w którym
odbywały się wszelkie narady i były podejmowane ważne
decyzje. Widzimy także przez oszkloną ściankę pomieszczenie z łóżkiem, widocznie chętnie tutaj również odpoczywał.
Pod budynkiem znajduje się również wejście do solidnego schronu widocznego z boku budynku. Idziemy do
świątyni jednej kolumny. To cesarz dynastii Li wybudował
Pagodę w miejscu, gdzie ujrzał kwiat lotosu zwiastujący
zdrowie i płodność. Zwiedzamy małą replikę dawnej świątyni – jest unikatowa. Udajemy się również do Świątyni
Literatury. Już przy wejściu do kompleksu budynków Świątyni, zbudowanej w 1070 roku przez króla Lu Thanh Tonga,
zachwyciła nas architektura o niespotykanych ozdobnych
szczegółach. Wewnątrz tego kompleksu również przepych
figur i elementów ozdobnych elewacji.
Świątynia ta wybudowana została z przeznaczeniem
na kształcenie urzędników państwowych zgodnie z zasadami konfucjanizmu. Drewniany pawilon Khue Van Cac
na czterech ozdobnych kamiennych filarach, pomalowany na czerwono jest jak logo lokalnej telewizji. Spotykamy
tutaj również młodą parę z druhnami w czasie realizacji
sesji zdjęciowej, co również może świadczyć o uroku tego
miejsca.
Ostatnią atrakcją, jaką zgotował nam pilot, to powrót
do hotelu rowerowymi rikszami, których właściciele urządzili sobie wyścigi z nami na pokładzie.
Albin Klimczak
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Bieganie jest jego pasją

fot. z archiwum zawodnika

Czy masz już jakieś sukcesy?
W pierwszych sezonach nie było
wielkich sukcesów, miejsca w pierwszej „10” i kilka w „3” w kategorii.
Pierwsze zwycięstwo w kat. M30
na „Beskidku” w Bielsku-Białej
01.05.2003 r., a pierwsze zwycięstwo
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w generalce to półmaraton Burg
(Niemcy) 17.04.2005 r. W następnych sezonach na podium gościłem
coraz częściej, mam na koncie zwycięstwa w kilku krajach - Czechy, Słowacja, Szwajcaria, Niemcy, Włochy,
Łotwa, ale najbardziej jestem dumny
ze zwycięstwa w IRONRUN w Krynicy
w 2013 roku.
Gdzie biegasz i na jakich
dystansach?
Biegam praktycznie wszystko –
od mili po maraton, po ulicy, crossy,
biegi górskie i na bieżni, ale najbardziej pasują mi biegi uliczne na 10 km
lub półmaraton. Moje „życiówki” na
ulicy: maraton 2:35 36”; półmaraton
1:14 04”; 10 km 32:20”.
Mówi się, że życie zaczyna się po
„40” i w moim przypadku to się zgadza, teraz biega mi się najlepiej. Już
5 lat startuję w kat. M40 i w 199 biegach 175 razy byłem „1”, 21 razy „2”
i 3 razy „3”.
W tym sezonie zaliczyłem kilka udanych startów - 08.05. Stara
Bistrica (Słowacja) półmaraton - 1:16
38” i 2. miejsce generalnie - 10.06.
1 Wizzair 1/2 M Katowice - 1:18 42”
i 3. miejsce generalnie.
Po chyba 10 latach znów spróbowałem swoich sił na schodach
– wystartowałem w Mistrzostwach
Polski w biegu po schodach na SKY
TOWER we Wrocławiu (49 pięter,
1142 schody). Wyszło super, bo

zostałem mistrzem Polski mężczyzn
po 40-stce (czas: 6 min 31,33”).
Czy masz jakieś plany na przyszłość?
Bieganie dla mnie jest już trochę
jak narkotyk i dopóki zdrowie pozwoli, to będę biegał, a i cele też jeszcze
sie znajdą. Chciałbym wystartować
kiedyś w mistrzostwach świata weteranów, np. w biegach górskich i dalej
utrzymywać się w czołówce 40-latków.

fot. I. Franek

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda
z bieganiem?
To już będzie jakieś 21 lat mojej
przygody z bieganiem.
Wszystko zaczęło się od startu
na 800 m na olimpiadzie młodzieży
ewangelickiej w Tomaszowie Mazowieckim, tam wygrałem pierwszy
bieg w życiu. Rok później olimpiada
była w Cieszynie i tam zająłem 5. czy
6. miejsce i ta porażka zmotywowała mnie do systematycznego trenowania biegania. Na początku było to
bieganie po kilku trasach i porównywanie czasów, potem trochę trenowałem wg planów treningowych dla
biegaczy górskich, potem wg swoich
własnych pomysłów, a teraz już znowu trenuję, idąc po prostu pobiegać.
Dla mnie najważniejsza w treningu
jest systematyczność, staram się 5-6
razy w tygodniu biegać po ok. 10 km.
Początek moich startów w biegach to 2000 rok.

fot. z archiwum zawodnika, Eliminator 2017

Tomasz Wróbel
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