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Drodzy Mieszkańcy Gminy Gole-
szów, za nami blisko trzy miesiące 
ograniczeń mających na celu zmniej-
szenie liczby zakażeń wirusem  
SARS-CoV-2. Większość z obostrzeń 
znacząco wpływających na nasze 
codzienne życie zostało zniesionych 
wraz z końcem maja. Jednym z na-
kazów, który przestał obowiązywać, 
był ten dotyczący zakrywania ust  
i nosa na otwartej przestrzeni. Zno-
szenie ograniczeń następuje jednak  
w sytuacji, gdy liczba zakażeń,  szcze-
gólnie na terenie województwa ślą-
skiego, utrzymuje się na stałym – wy-
sokim – poziomie. Dotyczy to także 
terenu powiatu cieszyńskiego, gdzie 
codziennie kolejne osoby dowiadują 
się o pozytywnych wynikach testu 
na obecność koronawirusa w ich  
organizmie.

Zwracam się zatem do Państwa  
z prośbą o niebagatelizowanie zagro-
żenia, które – mimo rozluźnienia za-
sad bezpieczeństwa – nadal istnieje  
i może mieć negatywny wpływ 
na nasze życie i zdrowie. Proszę  
o przestrzeganie podstawowych za-
sad higieny oraz unikanie dużych 
skupisk ludzi, a także zachowywanie 
bezpiecznego, tj. minimum 2-metro-

wego, odstępu od 
osób w przestrze-
ni publicznej, m.in.  
w sklepach, urzę-
dach, kościołach oraz 
środkach transportu 
publicznego. 

Wysoka liczba 
zakażeń na tere-
nie województwa 
śląskiego, w tym 
powiatu cieszyń-
skiego była jednym  
z głównych powo-
dów mojej decyzji 
o wyrażeniu zgody 
na zawieszenie do 
dnia 30 czerwca br. 
zajęć w gminnych 
przedszkolach. Po-
dejmując tę decyzję, 
miałam na uwadze 
przede wszystkim 
zdrowie najmłod-
szych mieszkań-
ców, ich rodziców, 
rodzeństwa, babć, 
dziadków, a także 
pracowników placó-
wek przedszkolnych.

Z ulgą przyjęliśmy informację  
o otwarciu granicy z Republiką 
Czeską. Nastąpiło to o północy  
z 12 na 13 czerwca. Była to długo 
wyczekiwana decyzja, istotna za-
równo dla pracujących po czeskiej 
stronie mieszkańców naszej gminy, 
jak również dla tych, którzy przez 
lata przyzwyczajeni byli do swo-
bodnego przekraczania granicy, np.  
w celach rekreacyjnych. Niestety, 
czeskie władze państwowe, z uwagi 
na wysoką liczbę zakażeń korona-
wirusem w województwie śląskim, 
ograniczyły jego mieszkańcom 
możliwość podróżowania za Olzę  
i pełne otwarcie polsko-czeskiej 
granicy nastąpiło dopiero 30 czerw-
ca. Nie rozwiązało to jednak pro-
blemu testów wymaganych od pra-

cowników transgranicznych przez 
czeskich pracodawców. W pomoc 
pracownikom transgranicznym ak-
tywnie włączyło się Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” - Euroregion Śląsk Cieszyń-
ski, którego jako gmina jesteśmy 
członkiem. Wierzę, że w najbliż-
szym czasie uda się znaleźć kom-
promis w rozmowach z przedstawi-
cielami rządów obu państw, na co  
z pewnością czekają także miesz-
kańcy naszej gminy zatrudnieni po 
czeskiej stronie granicy. 

Zagrożenie koronawirusem nie 
minęło. Poprzez odpowiednie za-
chowania możemy jednak minima-
lizować ryzyko rozprzestrzeniania 
się zakażeń. Z tego powodu nadal 
stosowane są podwyższone środki 
ostrożności w gminnych instytucjach 
samorządowych. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że obowiązujące procedury 
wymagają od mieszkańców nieco 
więcej cierpliwości. Niemniej proszę 
jednak zwrócić uwagę, że – inaczej niż  
w przypadku wielu innych instytu-
cji – Urząd Gminy Goleszów przez 
ostatnie trzy miesiące funkcjonuje,  
a wszyscy zainteresowani mieli  
i mają możliwość bezpośredniego 
kontaktu z jego pracownikami. Jed-
nocześnie przy wejściu do Urzędu 
Gminy ustawiona jest urna, do któ-
rej można wrzucać korespondencję, 
jeśli nie są Państwo zainteresowani 
bezpośrednią rozmową z pracow-
nikiem. Dokumenty są z niej wy-
ciągane kilka razy dziennie. Proszę  
o przyjęcie ze zrozumieniem ewen-
tualnych niedogodności, najważniej-
sze bowiem jest bezpieczeństwo nas 
wszystkich.

Życząc wszystkim Mieszkań-
com gminy Goleszów dużo zdrowia, 
jeszcze raz zwracam się z prośbą  
o przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, które powinniśmy 
traktować jako podstawowy warunek 
stopniowego powrotu do normalno-
ści sprzed koronawirusa.

Sylwia Cieślar  
Wójt Gminy Goleszów

W pomoc pracownikom 
transgranicznym aktywnie 
włączyło się Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regio-
nalnej „Olza” -  
Euroregion Śląsk Cieszyński, 
którego jako gmina  
jesteśmy członkiem.

Życząc wszystkim Mieszkańcom 
gminy Goleszów dużo zdrowia, 
jeszcze raz zwracam się z proś-
bą o przestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa.
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Trzy miesiące walki z pandemią koronawirusa

Na początku 2020 roku nikt nie 
przypuszczał, że jego kolejne kwar-
tały będą mijały pod znakiem obo-
strzeń związanych z obowiązkami 
zakrywania ust i nosa, dezynfekcji 
rąk, zachowania dystansu społecz-
nego aż po odbywanie kwarantan-
ny czy ograniczenia ruchu transgra-
nicznego. Rozwój sytuacji związanej  
ze światową ekspansją wirusa zasko-
czył wszystkich bez wyjątku. 

Pierwsze informacje o dotarciu 
wirusa z Wuhan na teren Polski 
zostały potwierdzone przez Mini-
sterstwo Zdrowia 4 marca 2020 r. 
Sytuacja od tego momentu zaczęła 
rozwijać się bardzo dynamicznie. 
10 marca odwołano imprezy ma-
sowe, a 12 marca zamknięte zosta-
ły wszystkie placówki oświatowe.  
W piątek, 13 marca, wprowadzono 

stan zagrożenia epidemicznego na 
obszarze całej Polski. Działania kra-
jowe wytyczyły ogólne ramy postę-
powania, wobec czego ogromną 
odpowiedzialność i ciężar zadań 
zapewniających bezpieczeństwo 
mieszkańców przejął samorząd te-
rytorialny. 

Na początku, w związku z etapo-
wym inkubowaniem choroby, głów-
nymi danymi, które wskazywały po-
ziom potencjalnego zagrożenia, były 
wskaźniki odnoszące się do liczby 
osób skierowanych na kwarantannę 
lub będących pod nadzorem epide-
miologicznym. Wykonanie testów 
dających jednoznaczny wynik in-
formujący o zakażeniu koronawiru-
sem, było zatem odsunięte w czasie.  
W takiej sytuacji kluczowe stało się 
podejmowanie działań prewencyj-

nych, ograniczających dalsze rozno-
szenie się wirusa, m.in. zamknięcie 
obiektów, w których spotykało się 
wiele osób (szkoły, biblioteki, ośrod-
ki kultury, urzędy), ograniczenie 
wyjść czy zachęcanie do zdalnego 
załatwiania swoich spraw. W gminie 
Goleszów liczba osób, które na po-
czątku epidemii zostały skierowane 
do odbycia kwarantanny lub pozo-
stawały pod nadzorem epidemiolo-
gicznym, była wysoka. Zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań i rozważne 
podejście mieszkańców na początku 
epidemii przełożyło się na oddalenie 
zagrożenia nagłego rozprzestrzenie-
nia się koronawirusa na terenie gmi-
ny. To, w jaki sposób zmieniała się 
liczebność grupy osób zagrożonych 
na przestrzeni trzech miesięcy, obra-
zuje poniższy wykres.

Trzy miesiące walki 
z pandemią koronawirusa

LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH NA KWARANTANNĘ I POZOSTAJĄCYCH  
POD NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM W GMINIE GOLESZÓW
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W gminie Goleszów bardzo szybko 
podjęto działania mające na celu zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa. Warto zaznaczyć, że wszyst-
kie decyzje podyktowane były troską  
o zdrowie mieszkańców. Jak wskazywa-
ły pierwsze statystyki przesyłane przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Cieszynie, gmina Goleszów 
znajdowała się  wtedy w grupie szcze-
gólnego ryzyka. Początkowo lokalna 
wspólnota znajdowała się w pierwszej 
trójce najbardziej zagrożonych obsza-
rów powiatu cieszyńskiego. Analizując 
dane, łatwo zauważyć, że w marcu li-
czebność grupy zagrożonej zakażeniem 
i skierowanej do odbywania kwarantan-
ny sytuowała naszą gminę jako trzecią  

w kolejności na liście monitoringowej 
prowadzonej przez cieszyński SANEPID.

W oparciu o te wskaźniki Wójt 
Gminy Goleszów podjęła 11 marca 
decyzję zobowiązującą do odwołania 
wszystkich wydarzeń i imprez zaplano-
wanych na terenie gminy. Poinformo-
wano również  organizacje pozarządo-
we o wprowadzonych ograniczeniach 
i zwrócono uwagę na konieczność 
zachowania szczególnego bezpie-
czeństwa. W porozumieniu z dyrek-
torami zawieszono zajęcia w szkołach  
i przedszkolach. Od 16 marca, w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się 
wirusa, zmienione zostały zasady re-
alizowania zadań urzędowych poprzez 
zorganizowanie w siedzibach władz 
samorządowych oraz miejscach przyj-
mowania mieszkańców punktów  
do obsługi oraz nakłanianie ich do ko-

respondencyjnego i telefonicznego 
załatwiania spraw. Z inicjatywy Wójt 
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar roz-
poczęła się również intensywna kam-
pania informacyjna dotycząca epide-
mii COVID-19. Wśród mieszkańców 
wpierw rozprowadzono broszurę o ist-
niejącym zagrożeniu, a później wydano 
specjalny numer Panoramy Goleszow-
skiej poświęcony koronawirusowi i re-
komendowanym środkom zaradczym 
ograniczającym możliwości zakażenia.

Pierwszy potwierdzony przy-
padek zachorowania na COVID-19  
w gminie odnotowano 24 marca 
(na terenie powiatu było wtedy za-
każonych już 9 osób: 3 w Dębow-
cu, 3 w Cieszynie, 2 w Ustroniu,  

1 w Brennej). Pozytywnie nastrajał 
fakt, że w gminie Goleszów obserwo-
wana była mniejsza dynamika wzrostu 
zakażeń w stosunku do pozostałych 
gmin powiatu. Był to wynik podjętych 
działań, ale również odpowiedzialnego 
podejścia mieszkańców do zagrożenia. 

W celu wsparcia mieszkańców  
w dalszych zmaganiach z korona-
wirusem Wójt Gminy zainicjowa-
ła akcję dystrybuowania maseczek. 
Przygotowywały je Gminny Ośrodek 
Kultury w Goleszowie, koła gospodyń 
wiejskich oraz szkoły z terenu gminy. 
Uszyte maseczki były przekazywane 
bezpłatnie najstarszym mieszkań-
com, należącym do grupy najwięk-
szego ryzyka. Akcję wsparły aktyw-
nie sklepy spożywcze z terenu gminy 
(Delikatesy Centrum w Puńcowie, 
Bażanowicach i Goleszowie, Sklep 

Groszek w Cisownicy, Sklep Cisownica 
Centrum, Eurosklep w Dzięgielowie, 
Sklep Spożywczy w Kisielowie, Sklep 
ABC w Puńcowie, Sklep Spożywczy  
w Lesznej Górnej). Ważną rolę  
w przeciwdziałaniu skutkom epidemii 
pełnili strażacy z miejscowych OSP. 
Poza zaopatrzaniem osób będących 
na kwarantannie, druhowie poma-
gali  także seniorom w codziennym 
funkcjonowaniu, tak aby nie nara-
żali się na dodatkowe ryzyko zara-
żenia. Strażacy wspomogli również 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w dystrybucji żywności dla osób naj-
bardziej potrzebujących. 

- Jestem wdzięczna mieszkańcom 
i przedsiębiorcom za poważne podej-

ście do zagrożenia, które niesie za-
każenie koronawirusem, a także za 
przestrzeganie nałożonych obostrzeń. 
Sytuacja wciąż wymaga od nas wszyst-
kich podejmowania sporych wysiłków  
i dostosowania się do nowej rzeczy-
wistości. Wzajemne starania i zrozu-
mienie dają nam wszystkim nadzieję 
na dalszą skuteczną walkę z epidemią 
– podkreśla Sylwia Cieślar, Wójt Gminy 
Goleszów.

Analizując wykres zakażeń, można 
zauważyć, że dynamika zachorowal-
ności na koronawirusa w ostatnich 
dwóch miesiącach utrzymuje się na 
podobnym poziomie. Pozytywną wia-
domością jest mała wartość przyrostu 
zakażeń na terenie gminy Goleszów, 
przy czym ma ona stały charakter. Lekki 
przyrost obserwowany od maja może 
być wynikiem luzowania obostrzeń  

G

G  

W oparciu o te wskaźniki Wójt Gminy Goleszów podjęła 11 marca decyzję zobowiązującą do 
odwołania wszystkich wydarzeń i imprez zaplanowanych na terenie gminy. Poinformowano również  
organizacje pozarządowe o wprowadzonych ograniczeniach i zwrócono uwagę na konieczność 
zachowania szczególnego bezpieczeństwa. W porozumieniu z dyrektorami zawieszono zajęcia w 
szkołach i przedszkolach. Od 16 marca, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zmienione 
zostały zasady realizowania zadań urzędowych poprzez zorganizowanie w siedzibach władz 
samorządowych oraz miejscach przyjmowania mieszkańców wyznaczonych punktów do obsługi oraz 
nakłanianie ich do korespondencyjnego i telefonicznego załatwiania spraw. Z inicjatywy Wójt Gminy 
Goleszów Sylwii Cieślar rozpoczęła się również intensywna kampania informacyjna dotycząca 
epidemii COVID-19. Wśród mieszkańców wpierw rozprowadzono broszurę o istniejącym zagrożeniu, a 
później wydano specjalny numer Panoramy Goleszowskiej poświęcony koronawirusowi i 
rekomendowanym środkom zaradczym ograniczającym możliwości zakażenia. 

Pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 w gminie odnotowano 24 marca (na 
terenie powiatu było wtedy zakażonych już 10 osób: 3 w Dębowcu, 3 w Cieszynie, 2 w Ustroniu, po 1 
w Brennej i Goleszowie). Pozytywnie nastrajał fakt, że w gminie Goleszów obserwowana była 
mniejsza dynamika wzrostu zakażeń w stosunku do pozostałych gmin powiatu. Był to wynik podjętych 
działań, ale również odpowiedzialnego podejścia mieszkańców do zagrożenia.  

W celu wsparcia mieszkańców w dalszych zmaganiach z koronawirusem Wójt Gminy zainicjowała 
akcję dystrybuowania maseczek. Przygotowywały je Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, koła 
gospodyń wiejskich oraz szkoły z terenu gminy. Uszyte maseczki były przekazywane bezpłatnie 
najstarszym mieszkańcom, należącym do grupy największego ryzyka. Akcję wsparły aktywnie sklepy 
spożywcze z terenu gminy (Delikatesy Centrum w Puńcowie, Bażanowicach i Goleszowie, Sklep 

LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH NA KWARANTANNĘ W MARCU 2020 R.
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W ciągu trzech miesięcy walki z pandemią w gminie Goleszów odnotowano łącznie 26 przypadków 
zakażenia koronawirusem. W tym czasie w powiecie cieszyńskim zachorowało aż 1005 osób. Gmina 
Goleszów jest drugą w powiecie pod względem najmniejszej liczby zakażeń. Porównując początkowo 
duże zagrożenie rozwojem epidemii i stan obecny, można pozytywnie ocenić skutki działań solidarnie 

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU CIESZYŃSKIEGO, U KTÓRYCH 
STWIERDZONO WYNIK DODATNI COVID-19 – STAN NA 24 CZERWCA 2020 R.

Groszek w Cisownicy, Sklep Cisownica Centrum, Eurosklep w Dzięgielowie, Sklep Spożywczy w 
Kisielowie, Sklep ABC w Puńcowie, Sklep Spożywczy w Lesznej Górnej). Ważną rolę w 
przeciwdziałaniu skutkom epidemii pełnili strażacy z miejscowych OSP. Poza zaopatrzaniem osób 
będących na kwarantannie, druhowie pomagali  także seniorom w codziennym funkcjonowaniu, tak 
aby nie narażali się na dodatkowe ryzyko zarażenia. Strażacy wspomogli również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących. - Jestem wdzięczna 
mieszkańcom i przedsiębiorcom za poważne podejście do zagrożenia, które niesie zakażenie 
koronawirusem, a także za przestrzeganie nałożonych obostrzeń. Sytuacja wciąż wymaga od nas 
wszystkich podejmowania sporych wysiłków i dostosowania się do nowej rzeczywistości. Wzajemne 
starania i zrozumienie dają nam wszystkim nadzieję na dalszą skuteczną walkę z epidemią – podkreśla 
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. 

T

T  

LICZBA OSÓB ZAKAŻONYCH W GMINIE GOLESZÓW

i powinien nas uczulić na konieczność 
dalszego zachowywania ostrożności. 
Obecna sytuacja, którą można określić 
jako stabilną, jest wypadkową podję-
tych działań zabezpieczających oraz 
rozważnego przestrzegania zasad reżi-
mu sanitarnego.

- Trzeba ciągle pamiętać, że za-
grożenie nadal jest realne, wymaga 
od nas dalszego zachowania czuj-
ności, unikania sytuacji sprzyjają-
cych zakażeniom, takich jak uczest-

nictwo w masowych wydarzeniach. 
Stale kontrolujmy swoje zdrowie  
i reagujmy na symptomy chorobo-
we, dbając tym samym nie tylko  
o siebie, ale i innych – apeluje Sylwia 
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

W ciągu trzech miesięcy walki  
z pandemią w gminie Goleszów od-
notowano łącznie 26 przypadków 
zakażenia koronawirusem. W tym 
czasie w powiecie cieszyńskim za-
chorowało aż 1005 osób. Gmina Go-

leszów jest drugą w powiecie pod 
względem najmniejszej liczby zaka-
żeń. Porównując początkowo duże 
zagrożenie rozwojem epidemii i stan 
obecny, można pozytywnie ocenić 
skutki działań solidarnie realizowa-
nych przez mieszkańców, samorząd  
i służby. Pozostańmy dalej cierpliwi  
i rozważni, by udało nam się za nie-
długo z radością ogłosić powrót do 
rzeczywistości  znanej sprzed okresu 
pandemii.
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Z obrad Rady Gminy 

Podczas majowej sesji Rady 
Gminy Goleszów dominowała pro-
blematyka odpadów komunalnych 
oraz utrzymania porządku i czysto-
ści w gminie. To sprawy niezmier-
nie trudne, zwłaszcza że związane 
są z obciążeniami finansowymi, 
które ponoszą mieszkańcy.

Kilka lat temu media informowa-
ły o licznych pożarach składowisk 
śmieci. Żywioł trawiący tysiące ton 
odpadów niejednokrotnie był wy-
woływany przez ludzi, którzy kiero-
wali się chęcią szybkiego i łatwego 
zarobku. Przykładali w ten sposób 
rękę do niszczenia środowiska, zaś 
władze centralne w imię ogranicza-
nia nielegalnego procederu zaczęły 
stosować coraz większe restrykcje 
wobec uczciwych przedsiębiorców 
z branży śmieciowej. Dostosowy-
wanie się do przepisów wymagało 
od nich znaczących nakładów fi-
nansowych. W konsekwencji nastą-
pił radykalny wzrost cen za usługi 
związane z odbiorem i zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych.

Nie ma tygodnia, żebyśmy nie 
słyszeli o tym, że w którejś z gmin 
podwyższono opłatę za odbiór 
śmieci. Dotknęło to również na-
szą wspólnotę samorządową. Do 
przetargu na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych  
w gminie, który odbył się na początku 
roku, zgłosiły się dwa podmioty. Wy-
grała firma TROS-EKO, której oferta 
była pod względem ceny najniższa,  
i to ona przez najbliższe półtora roku 
(do końca 2021 roku) będzie odbie-
rała odpady spod naszych posesji. 
Mimo że cena przedstawiona przez 
TROS-EKO była najniższą w przetar-
gu, to i tak okazała się bardzo wyso-
ką. Od 1 lipca br. za jedną tonę od-

padów odebranych od mieszkańców 
gmina będzie musiała zapłacić aż 
855,36 zł. To jednak nie wszystko. Do-
tychczasowa umowa z firmą wywo-
zową przewidywała, że koszt odbioru 
i zagospodarowania odpadów jest 
iloczynem stawki ryczałtowej i ilości 
osób objętych gminnym systemem 
śmieciowym. Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi regulacjami ustawowy-
mi nie można już stosować stawek 
ryczałtowych. Oznacza to, że zapłaci-
my za każdy oddany kilogram śmieci. 
Zatem im więcej odpadów wypro-
dukujemy, tym więcej zapłacimy.  
A ile śmieci oddajemy? Co roku wię-
cej! W 2016 roku było to 3056 ton,  
w 2017 roku – 3875 ton, w 2018 roku 
– 4082 tony, a w ubiegłym roku już 
4275 ton.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, 
założono, że do końca 2021 roku z na-
szych nieruchomości odebrane zosta-
nie 6400 ton odpadów. To oznacza, że 
zapłacimy za nie ok. 5,5 mln zł, a żeby 
zebrać takie pieniądze, każda osoba 
figurująca w gminnym systemie śmie-
ciowym musiałaby zapłacić miesięcz-
nie ok. 27 zł. Do tego nie doliczono 
kosztów prowadzenia tego systemu, co 
również wymaga niemałych nakładów. 

Kwestia ustalenia stawki za odbiór 
śmieci jest zupełnie inna od ustalania 
wysokości podatków lokalnych. W tym 
drugim przypadku duże znaczenie ma 
wola organów gminy. Jak wielu miesz-
kańców z pewnością zauważyło, staw-
ki podatków w naszej gminie są na 
tym samym poziomie od 2019 roku.  
W przypadku opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych decyzja organów 
gminy jest uzależniona od złożonej 
oferty. Nie mamy wyjścia, za zleco-
ną usługę musimy zapłacić. Od razu 
odrzucono jednak wariant, zgodnie  

z którym każdy mieszkaniec musiałby 
płacić co miesiąc 27 zł. To byłby wzrost 
prawie o 10 zł w porównaniu do obec-
nie obowiązującej stawki. Aby w jak 
najmniejszym stopniu sięgać do port-
feli mieszkańców, zaczęto poszukiwać 
rozwiązania polegającego na przejęciu 
części kosztów przez Gminę. Po skrupu-
latnych obliczeniach i dogłębnych ana-
lizach okazało się, że samorząd może 
dołożyć maksymalnie ok. pół miliona 
złotych rocznie do systemu śmiecio-
wego. Dzięki temu stawka miesięcznej 
opłaty dla mieszkańca może być o kilka 
złotych niższa. Ostatecznie została ona 
decyzją radnych ustalona na poziomie 
24 złotych. To nie jest mało, niemniej 
jednak jest to najniższa możliwa staw-
ka. Gdyby ją jeszcze bardziej obniżyć, 
samorząd nie byłby w stanie realizo-
wać swoich podstawowych zadań,  
w tym gminnych inwestycji – tych już 
realizowanych, jak i tych planowanych. 
Nikt z nas nie lubi podwyżek cen. Taka 
jest jednak rzeczywistość, z którą mie-
rzymy się codziennie. Jednocześnie 
warto, byśmy „produkując” odpady, 
robili to coraz świadomiej. Ogranicze-
nie ilości śmieci jest w zasadzie jedy-
nym i obecnie najprostszym sposobem 
powstrzymania dalszej podwyżki sta-
wek za odbiór odpadów.

W dalszej części niniejszego nume-
ru Panoramy Goleszowskiej zamiesz-
czony został półroczny harmonogram 
odbioru odpadów (str. 38) z zamiesz-
kałych nieruchomości. Zachęcając do 
zapoznania się z nim, warto zwrócić 
uwagę, że od kwietnia do października 
odpady zmieszane i bioodpady odbie-
rane będą co dwa tygodnie (dotych-
czas dwa razy w miesiącu). Harmono-
gram dostępny jest także na stronie 
www.goleszow.pl w zakładce Odpady 
komunalne.

Zmiana stawki opłaty 
za odbiór odpadów 

komunalnych
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Z obrad Rady Gminy – podsumowania i kolejne działania

Porządek czerwcowej sesji Rady 
Gminy Goleszów był bardzo rozbu-
dowany. Na początku obrad Wójt 
Gminy, Sylwia Cieślar szczegółowo 
przedstawiła działania, które po-
dejmowała w okresie pomiędzy 
sesjami. Mimo panujących ograni-
czeń katalog zrealizowanych spraw 
okazał się nader szeroki. O swojej  
aktywności poinformował również 
przewodniczący Rady Gminy Gole-
szów, Karol Lipowczan.

W trakcie sesji radni rozpatrzy-
li sprawozdania z realizacji kilku 
gminnych programów: wspierania 
rodziny, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, przeciwdziałania narko-
manii oraz profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych. 
Działania w tych obszarach koordy-
nuje Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

Jedną z ważniejszych spraw, któ-
rą zajęła się Rada Gminy, było roz-
patrzenie Raportu o stanie Gminy 
Goleszów za 2019 rok. Jest to do-
kument, który od ubiegłego roku 
włodarze gmin zobowiązani są 
przedstawić Radzie Gminy do koń-
ca maja. Wójt Gminy Sylwia Cieślar 
w ustawowym terminie dostarczyła 
radnym taki raport. Jest to ponad 
stustronicowe opracowanie, w któ-
rym przedstawiono stan realiza-
cji gminnej polityki w 2019 roku.  

Zawiera ono zarówno analizy ilościo-
we, jak i jakościowe. Zaprezentowa-
no w nim główne kierunki rozwoju 
gminy, najważniejsze zrealizowa-
ne i przygotowywane inwestycje,  
a także inne podejmowane dzia-
łania. W oparciu o przedstawiony 
materiał i jego przegląd radni jed-
nogłośnie przyjęli uchwałę o wyra-
żeniu wotum zaufania wobec Wójta 
Gminy.

Kolejną ważną sprawą, stano-
wiącą element podsumowywa-
nia działalności Gminy Goleszów  
w 2019 roku, było przyjęcie uchwał 
odnoszących się do stanu finansów 
na koniec 2019 roku. Z przedstawio-
nych sprawozdań wynika, że sytu-
acja finansowa Gminy Goleszów na 
koniec ubiegłego roku kształtowała 
się bardzo dobrze, przede wszyst-
kim zaś charakteryzowała ją wysoka 
stabilność. Dochody budżetu gminy 
zostały w 2019 roku zrealizowane 
na poziomie 58 878 095,36 zł, zaś 
wydatki wyniosły 56 594 578,24 zł. 
Oznacza to nadwyżkę w wysoko-
ści 2 283 517,12 zł. Jednocześnie 
w 2019 roku mocno zredukowane 
zostało zadłużenie gminy. Dzięki po-
nadplanowej spłacie rat kredytów  
i pożyczek (razem 4 001 129,95 zł) na 
koniec 2019 roku zadłużenie gmi-
ny kształtowało się na poziomie 
2 315 434,34 zł, a więc niespełna 

4% dochodów wykonanych w 2019 
roku. W obliczu przedstawionych 
danych Rada Gminy jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu gminy 
za 2019 rok.

Następnie radni również jedno-
głośnie podjęli uchwałę o udziele-
niu absolutorium Wójtowi Gminy 
Goleszów. Za tą decyzją przema-
wiały: pozytywne oceny wykona-
nia budżetu wydane przez Komisjię 
Rewizyjną Rady Gminy Goleszów  
i Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Katowicach. Po podjęciu tej 
uchwały Wójt Sylwia Cieślar po-
dziękowała Radzie Gminy za po-
zytywną ocenę kierunku działań 
realizowanych przez gminę w mi-
nionym roku. Jednocześnie pod-
kreśliła duże znaczenie współpra-
cy organów gminy - rady i wójta  
w osiąganiu zamierzonych rezulta-
tów.  

Wśród wielu innych spraw bę-
dących przedmiotem obrad Rady 
Gminy Goleszów w czerwcu br. 
na uwagę zasługuje podjęcie 
uchwały w sprawie wprowadzenia  
„Goleszowskiego Bonu Żłobkowe-
go”. Szerzej na ten temat można 
przeczytać w dalszej części niniej-
szego numeru Panoramy Goleszow-
skiej (str. 10). Oprócz tego sfinalizo-
wano także trwające od 2015 roku 
prace nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Leszna Górna. Podjęcie uchwały  
w przedmiotowej sprawie było dłu-
go oczekiwane przez mieszkańców, 
którzy do tej pory napotykali pro-
blemy w realizacji swoich zamie-
rzeń i planów.

W trakcie ostatniej sesji Rada 
Gminy podjęła aż dziewiętnaście 
uchwał. Poza wyżej wspomniany-
mi sprawami dotyczyły one m.in.: 
zmian w budżecie gminy i wielo-
letniej prognozie finansowej, za-
gadnień polityki oświatowej oraz 
polityki społecznej czy zagadnień 
związanych z infrastrukturą drogo-
wą. Radni przyjęli także plany prac 
komisji na drugie półrocze 2020 
roku.fo
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Czas na kolejne gminne inwestycje

W najbliższym czasie rozpocz-
ną się prace związane z realizacją 
kolejnych gminnych inwestycji in-
frastrukturalnych. Ich skala będzie 
wyjątkowo duża, o czym świadczy 
zarówno liczba zaplanowanych 
do wykonania zadań, jak również 
wartość szacowana na kilka milio-
nów złotych.

Już niedługo we wszystkich sołec-
twach prowadzone będą prace mo-
dernizacyjne na drogach. - Od tego 
roku w naszej gminie wdrażany jest 
Fundusz Sołecki. Mieszkańcy wskazali 
drogi jako ten element lokalnej infra-
struktury, na którym zależy im najbar-
dziej i na ten cel zdecydowali się prze-
znaczyć środki z Funduszu Sołeckiego. 
W trakcie zebrań wiejskich wytypo-
wali odcinki dróg, których stan powi-
nien zostać poprawiony w pierwszej 
kolejności. Na nich już niedługo po-
winny pojawić się nowe nawierzchnie. 
Proszę zwrócić uwagę, że o inwestycji 
drogowej w sołectwie nie zdecydowali 
urzędnicy „zza biurka”, ale sami miesz-
kańcy. To jest bardzo ważne, gdyż to 
oni są rzeczywistymi gospodarzami 
swoich miejscowości, a gminne wła-
dze mają ich reprezentować. Ważna 
jest współpraca, a jednocześnie wza-
jemne zrozumienie. Jestem przekona-
na, że taka symbioza przynosić będzie 
oczekiwane przez wszystkich efekty – 
mówi Wójt Gminy, Sylwia Cieślar.

Poszczególne sołectwa w ramach 
nowoutworzonego w gminie funduszu 
otrzymały od prawie 28 do ok. 38 ty-
sięcy złotych. Takie kwoty są oczywiście 
niewystarczające do wyremontowania 
kilkusetmetrowego odcinka drogi. 
Koszt tego typu inwestycji to zazwy-
czaj kilkaset tysięcy złotych. Dlatego 
wszystkie zadania drogowe realizo-
wane w ramach Funduszu Sołeckiego 
zostaną dodatkowo dofinansowane  
z gminnej kasy. Dzięki temu tylko w tym 
roku wyremontowane zostanie ok. 5 
kilometrów dróg gminnych. Na ten cel 
zostanie przeznaczonych ponad 3 mi-
liony zł. Jednocześnie gmina pozyskała 
środki zewnętrzne na modernizację ul. 
Białej w Kozakowicach, którą miesz-
kańcy wskazali do realizacji w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Na konto gminy 
wpłynie prawie 200 tys. zł ze środków 
budżetu województwa śląskiego.

W związku z przewidywanym roz-
poczęciem w okresie wakacyjnym 
różnych prac modernizacyjnych, na 
drogach gminnych mogą pojawić się 
okresowe utrudnienia w ruchu pojaz-
dów i pieszych. Prosimy o wyrozumia-
łość, mając nadzieję, że niedogodno-
ści nie potrwają zbyt długo, a efekty 
prac je zrekompensują.

Oprócz prac drogowych w tym 
roku rozbudowana zostanie także 
sieć wodociągowa w rejonie ulic 
Astrów i Kamienieckiej w Goleszo-
wie. Dzięki temu kolejni mieszkańcy 
nie będą musieli się martwić bra-
kiem wody, której deficyt odczuwa-
ją zwłaszcza w okresach suszy. Na 
budowę sieci wodociągowej w Go-
leszowie gmina uzyskała dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. – 
To kolejny, mały sukces naszej wspól-
noty samorządowej. Warto ciężko 
pracować, by mieszkańcom żyło się 
lepiej. Powoli efekty podejmowa-
nych działań widoczne są w różnych 
obszarach działalności naszej gminy 
– komentuje Sylwia Cieślar, dodając, 
iż kolejne projekty oczekują obecnie 
na oceny instytucji zarządzających 
programami.

Na tym jednak nie koniec. Od 
kilkunastu miesięcy w gminie 
wdrażana jest polityka senioralna. 
Realizacja zamierzonych efektów 
będzie możliwa pod warunkiem 
stworzenia odpowiedniej bazy in-
frastrukturalnej. Właśnie w tym 
kierunku zmierzają obecne dzia-
łania gminnych władz samorzą-
dowych. W maju br. Wójt Gminy, 
Sylwia Cieślar podpisała umo-

wę na stworzenie klubu seniora  
w Cisownicy. Powstanie on w po-
mieszczeniach świetlicy wiejskiej, 
które zostaną przebudowane oraz 
dostosowane do potrzeb i wyma-
gań osób starszych. Dzięki pozy-
skaniu dofinansowania z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020, możliwa będzie cał-
kowita modernizacja sali głównej.  
Zaplanowano wykonanie nowej 
podłogi, a także wymianę instala-
cji elektrycznej i oświetlenia. Po-
wstanie zaplecze kuchenne wraz  
z wyposażeniem, a sanitariaty 
będą dostosowane do potrzeb 
seniorów i osób niepełnospraw-
nych. W ramach projektu zakupio-
ne zostaną również akcesoria do 
klubu seniora, m.in. laptop, pro-
jektor z ekranem oraz sprzęt do 
zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. 
- Pozyskanie środków na klub se-
niora w Cisownicy to kolejny suk-
ces naszej gminy w ramach reali-
zacji gminnej polityki senioralnej. 
W ubiegłym roku Gmina Gole-
szów otrzymała bowiem środki na 
stworzenie klubu seniora w Ba-
żanowicach. Cieszę się ogromnie, 
iż seniorzy z Cisownicy również 
będą mogli korzystać z infrastruk-
tury, która umożliwi im aktywne  
i twórcze spędzanie wolnego cza-
su – mówi Sylwia Cieślar, Wójt 
Gminy Goleszów. W najbliższym 
czasie rozpoczną się prace bu-
dowlane w cisownickiej świetlicy. 
Otwarcie klubu seniora wstępnie 
zaplanowano na przełom 2020  
i 2021 roku. 



W związku z informacjami przekazywanymi przez 
mieszkańców, chcemy przestrzec Czytelników przed 
działaniami oszustów podających się za strażaków.

Z relacji świadków wynika, iż scenariusz oszustwa jest 
podobny. Mężczyźni przedstawiający się jako funkcjona-
riusze Państwowej Straży Pożarnej, oferują zakup np. czuj-
ników dymu lub tlenku węgla w „bardzo atrakcyjnych” 

cenach. Wmawiają, że ich posiadanie jest wymagane na 
podstawie nowego rozporządzenia. W praktyce oferowane 
urządzenia sprzedawane są w mocno zawyżonych cenach, 
a wpuszczając nieuczciwych sprzedawców, podszywają-
cych się pod funkcjonariuszy straży pożarnej, ryzykujemy, iż 
dodatkowo staniemy się ofiarą kradzieży.

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Cieszynie, jednostka nie prowadzi takich dzia-
łań na terenie żadnej z gmin powiatu cieszyńskiego. W ofi-
cjalnym komunikacie wydanym przez strażaków wyraźnie 
zaznaczono, że jednostki organizacyjne Państwowej Straży 
Pożarnej nie prowadzą publicznych zbiórek pieniędzy na 
swoje cele statutowe ani nie proszą o dokonywanie prze-
lewów pieniężnych na te cele. Ponadto Państwowa Straż 
Pożarna nie współpracuje z podmiotami zajmującymi się 
sprzedażą sprzętu przeciwpożarowego ani nie autoryzuje 
tego typu działalności. Wszelkie próby powołania się na 
autorytet Państwowej Straży Pożarnej w celu zwiększenia 
zysków lub pozyskania środków pieniężnych są nielegalne. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy nie-
zwłocznie skontaktować się z Komendą Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Cieszynie (tel. 33 852 11 06) lub 
powiadomić Policję.
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Nabór uczestników do bażanowickiego Klubu „Senior+”
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Wójt Gminy Goleszów oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Goleszowie informują  
o wznowieniu naboru uczestników 
do Klubu „Senior+” w Bażanowi-
cach. Osoby zainteresowane mogą 
zgłosić chęć udziału poprzez złoże-
nie formularza wraz z załącznikami.

Klub „Senior+” w Bażanowicach 
powstał w kwietniu br. dzięki dofinan-
sowaniu pozyskanemu z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior +” na lata 2015-2020 oraz 
środkom własnym Gminy Goleszów. 
Pozwoliło to na przeprowadzenie 
niezbędnego remontu pomieszczeń 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Bażanowicach oraz zakupienie wy-
posażenia przeznaczonego na potrze-
by seniorów.

Działalność Klubu „Senior+” skie-
rowana jest do mieszkańców gminy 
Goleszów, którzy ukończyli 60. rok 
życia,̨ są osobami nieaktywnymi za-
wodowo, a poprzez twórczy sposób 
spędzania wolnego czasu chcą pomóc 
zarówno sobie, jak i innym. Oferta klu-
bu koncentró się będzie wokół zajęć́ 
o charakterze kulturalnym, rekreacyj-

nym, towarzyskim,  co umożliwi se-
niorom rozwijanie pasji i umiejętności 
oraz przyczyni się do rozwoju ruchu 
samopomocy na rzecz osób potrzebu-
jących, w tym osób starszych.

- Zachęcam mieszkańców z na-
szej gminy do zapisywania się do 
Klubu „Senior+”, który powstał  
w celu integracji i aktywizacji spo-
łecznej oraz zaspokajania po-
trzeb kulturalnych seniorów  
z gminy Goleszów. Mam nadzieję, iż̇ 
będzie on odpowiadał Państwa ocze-
kiwaniom – komentuje Sylwia Cieślar, 
Wójt Gminy Goleszów. 

Warunkiem bezpłatnego korzysta-
nia z oferty Klubu „Senior+” jest wy-
pełnienie formularza wraz z załącznika-

mi, które należy złożyć́ do 16 lipca br.,  
w siedzibie Klubu „Senior+” mieszczą-
cej się w Bażanowicach przy ul. Cie-
szyńskiej 17 (we wtorki i czwartki od 
14.30 do 17.30). Wypełnione doku-
menty można złożyć także w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gole-
szowie w godzinach jego otwarcia. 

Uwaga na naciągaczy sprzedających sprzęt przeciwpożarowy

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa 
oraz załączniki można pobrać: 

• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie przy  
ul. Cieszyńskiej 29 (w poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 7.00-15.00,  
środa: godz. 7.00-17.00, piątek: godz. 7.00-13.00); 

• w „Klubie Senior+” w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 17  
(we wtorki i czwartki od 14.30 do 17.30, do dnia 16 lipca 2020 r.);

• ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszo-
wie www.gops-goleszow.pl; 

• ze strony internetowej Urzędu Gminy w Goleszowie www.goleszow.pl, 
zakładka Senior+. 
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Goleszowski Bon Żłobkowy

Rada Gminy Goleszów 24 
czerwca odpowiednią uchwa-
łą wprowadziła „Goleszowski 
Bon Żłobkowy”, będący for-
mą świadczenia pieniężnego  
na rzecz rodzin z gminy Goleszów. 

Utworzony z inicjatywy Wójt 
Gminy Sylwii Cieślar bon ma na 
celu częściowe pokrycie kosztów 
pobytu dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym, a także wynagrodze-
nia dziennego opiekuna lub niani. 
To spora zmiana w systemie dopłat 
do opieki nad dziećmi w gminie 
Goleszów, który dotychczas obej-
mował jedynie dzieci uczęszczają-
ce do publicznych żłobków. 

Świadczenie będzie przysługi-
wało rodzicom dzieci w wieku do 
lat 3, mieszkającym na terenie gmi-
ny Goleszów, którzy są zatrudnieni  
lub wykonują inną pracę zarobkową  

i w ramach zapewnienia opieki nad 
swoim dzieckiem zawarli umowę  
z publicznym lub niepublicznym 
żłobkiem, klubem dziecięcym, 
punktem opieki dziennej lub nia-
nią. Świadczenie będzie przysłu-
giwało również rodzicom, którzy 
między innymi z powodu ciężkiej 
choroby lub niepełnosprawności, 
kontynuowania nauki w systemie 
dziennym, odbywania stażu lub 
szkolenia zawodowego nie są za-
trudnieni i nie wykonują pracy za-
robkowej. 

- Wprowadzenie Goleszow-
skiego Bonu Żłobkowego jest od-
powiedzią na oczekiwania miesz-
kańców naszej gminy, którzy 
korzystali z opieki niepublicznych 
żłobków oraz punktów opieki,  
a jednocześnie z powodu braku 
odpowiedniego rozwiązania nie 

Nabór:
od sierpnia 2020 r.

Goleszowski 
BON ŻŁOBKOWY

400 ZŁ MIESIĘCZNIE
Realizacja: 

od września 2020 r.

DOCHÓD: 
DO 2100  ZŁ/OS

mogli liczyć na finansowe wspar-
cie ze strony samorządu – wyjaśnia  
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Gole-
szów.  

Maksymalna wartość bonu żłob-
kowego wynosi 400 zł miesięcz-
nie. Pomoc będzie przyznawana  
w oparciu o  dochód rodziny dziecka  
w roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok szkolny, na który 
będzie on przysługiwać. Ważne, 
by wysokość miesięcznego do-
chodu nie przekraczała kwoty 
2 100,00 zł na członka rodziny. 
Goleszowski Bon Żłobkowy bę-
dzie przyznawany na wniosek 
rodzica na okres od 1 września  
do 31 sierpnia następnego roku. 
Wnioski o przyznanie Goleszow-
skiego Bonu Żłobkowego na nowy 
rok szkolny można składać od 
sierpnia bieżącego roku.



Panorama Goleszowska – maj-czerwiec 2020 11

fo
t.

 S
P 

G
ol

es
zo

w
fo

t.
 K

ry
sti

an
 G

rz
yb

ek

Gmina Goleszów po raz kolejny 
skorzystała z możliwości złożenia 
wniosku w naborze projektów ma-
jących na celu ułatwienie zdalnej 
nauki uczniom poprzez zakup nowe-
go sprzętu komputerowego. Zakup 
ten został w 100% dofinansowany 
ze środków zewnętrznych w ramach 
konkursu organizowanego przez Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa.

- Projekty grantowe realizowane 
we współpracy z CPPC pozwalają gmi-
nie w prosty i szybki sposób pozyskać 
dodatkowe środki na wyposażenie 
szkół w sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia zdalnych lekcji. Dzięki pozyska-
niu dodatkowych komputerów może-
my skutecznie przeciwdziałać zjawisku 
wykluczenia cyfrowego wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej gmi-

Kolejne laptopy dla uczniów z gminy Goleszów

ny, umożliwiając im równy dostęp  
do nauki. – podkreśla Sylwia Cieślar, 
Wójt Gminy Goleszów.

W ramach kolejnej odsłony pro-
jektu wsparciem objętych zostanie 
40. uczniów ze szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Goleszów, 
tj. Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzi-
cy w Cisownicy, Szkoły Podstawowej  
w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej  
w Goleszowie, Szkoły Podstawowej 
im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach.  
Co ważne, zakupiony sprzęt przekazany 
szkołom przez Gminę Goleszów będzie 
mógł im służyć również po zakończeniu 
okresu prowadzenia zajęć w formie 
zdalnej, do której zmusiła nas epidemia 
koronawirusa w Polsce.

Projekt jest finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działanie 
1.1.: „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach”.

Uczniowie klas ósmych mają już 
za sobą trwający trzy dni egzamin. 
W tym roku szkolnym – z uwagi  
na zagrożenie epidemiczne – odbył 
się on dopiero w terminie od 16 do 
18 czerwca. 

Młodzież zmierzyła się z arku-
szami z języka polskiego, matema-
tyki i języka obcego nowożytnego.  
Na ich rozwiązanie miała odpowied-
nio 120, 100 i 90 minut, natomiast 
dla uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi czas ten wy-
dłużono do 180, 150 i 135 minut. 
Wszystkie zadania obejmowały tre-
ści opisane w standardach wyma-
gań, nad którymi uczniowie praco-
wali podczas edukacji w szkole oraz 
w czasie kształcenia na odległość.

Tegoroczny egzamin – poza 
sprawdzeniem wiedzy młodzieży 
oraz realizacją działań zawartych 
w harmonogramie zamieszczonym 
w procedurach wydanych przez 
Centralną Komisję Egzaminacyj-
ną – obligował dyrektorów szkół  
do odpowiedniego przygotowania 
placówek. W tym celu – na podstawie 
wytycznych Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej  
i Głównego Inspektoratu Sanitarne-
go – zostały opracowane szczegółowe 
procedury opisujące postępowanie 

Egzamin ósmoklasisty – sprawdzianem dla wszystkich

uczniów oraz osób odpowiedzialnych 
za przeprowadzenie egzaminu od wej-
ścia na teren szkoły, poprzez zachowa-
nie w sali egzaminacyjnej, do opusz-
czenia placówki. Obejmowały też 
zasady działania w przypadku stwier-
dzenia potencjalnego zakażenia czy 
kontaktu z osobą zakażoną. Wszyst-
kie procedury miały zagwarantować 
odpowiedni reżim sanitarny i obej-
mowały m.in. zachowanie dystansu 
społecznego, dezynfekcję rąk, zało-
żenie maseczek, przygotowanie sal  
i pomieszczeń, zaopatrzenie w środki 
ochrony osobistej.

Zarówno uczniowie i ich rodzi-
ce, jak i osoby uczestniczące w eg-
zaminie bardzo odpowiedzialnie, 
z dużym zrozumieniem podeszli 

do wypracowanych przez dyrek-
torów procedur. - Ósmoklasistom  
i rodzicom przekazuję słowa uznania 
i szacunku za wykazaną cierpliwość 
wobec dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji szkolnej, niepewne losy egza-
minu oraz odpowiedzialne podejście 
do nałożonych obostrzeń. Dziękuję 
dyrektorom, członkom zespołów nad-
zorujących oraz  pracownikom obsługi 
i administracji za gotowość do pra-
cy w tych nietypowych warunkach.  
W moim przekonaniu wszyscy, którzy 
mieli swój udział w przeprowadze-
niu egzaminu ósmoklasisty, stanęli 
na wysokości zadania i zdali egzamin  
z odpowiedzialności i mądrości życio-
wej – komentuje Sylwia Cieślar, Wójt 
Gminy Goleszów. 
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Absolwenci szkół podstawowych Gminy Goleszów

SP GOLESZÓW KLASA 8 B

SP GOLESZÓW KLASA 8 A SP CISOWNICA

SP BAŻANOWICE

SP DZIĘGIELÓW

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało nieco-
dzienny charakter. Nikt nie spodziewał się, że tak dia-
metralnie zmieni się szkolna rzeczywistość. 

Pierwszy raz w historii od wprowadzenia egzaminów 
końcowych reformą z 2016 r., uczniowie ósmych klas 
uczestniczyli w nich przy zastosowaniu szczególnych 
wymogów sanitarnych. Sytuacja epidemiczna wpłynęła 
również na samo zakończenie roku szkolnego, które tym 
razem absolwenci uczcili symbolicznie w bardzo ograni-
czonych składach. Nie było wielkich akademii, występów 
czy przedstawień - było za to wiele wzruszeń, pozytyw-
nych emocji i ciepłych chwil.

W tym roku gminne szkoły podstawowe ukończyło 76 
uczniów. Z dumą prezentujemy zdjęcia absolwentów na-
szych szkół, którzy wkrótce rozpoczną nowy etap swojej 
edukacji. Życzymy Wam powodzenia i sukcesów w dalszej 
nauce.
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Tytuł artykułu

Wsparcie z programu „Posiłek w szkole i w domu”
Gmina Goleszów została objęta 

wsparciem wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”, w ramach którego wy-
remontowana i doposażona zosta-
nie kuchnia oraz stołówka w Szko-
le Podstawowej im. Jury Gajdzicy  
w Cisownicy.

Prace ruszyły wraz z początkiem 
wakacji, dzięki czemu efekty będzie 
można zaobserwować już w nowym 
roku szkolnym. Wyremontowana zo-
stanie szkolna kuchnia oraz świetli-
ca, która pełni również funkcję sto-
łówki. Zakupione będą także nowe 
urządzenia i elementy wyposażenia 
kuchennego, w tym piec konwekcyj-
no-parowy oraz zmywarka. 

Wniosek złożony przez Szko-
łę Podstawową im. Jury Gajdzicy  

w Cisownicy otrzy-
mał blisko 80 tys. zł 
dofinansowania, co 
stanowi maksymal-
ną kwotą, o jaką 
można się ubiegać  
w ramach wielo-
letniego programu 
rządowego. - Pozy-
skanie środków na 
remont i doposa-
żenie kuchni oraz 
stołówki pozwoli na 
przeprowadzenie długo oczekiwa-
nych zmian, które z pewnością do-
cenią uczniowie cisownickiej podsta-
wówki, ale także pracownicy szkoły 
odpowiedzialni za przygotowywanie 
posiłków  – komentuje Sylwia Cieślar, 
Wójt Gminy Goleszów i dodaje, iż  

w następnych latach Gmina Gole-
szów aplikować będzie o dofinanso-
wanie remontu stołówek szkolnych 
w pozostałych placówkach oświato-
wych na terenie gminy. Podjęte dzia-
łania wpisują się w realizację strate-
gii poprawy infrastruktury szkolnej.
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Grantowy sukces Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie
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Czas nietypowej sytuacji,  
w której obecnie się znajdujemy, 
nie przeszkodził Szkole Podstawo-
wej w Dzięgielowie w planowaniu 
zadań na nowy rok szkolny. Dzię-
gielowska podstawówka przystą-
piła bowiem do konkursu granto-
wego fundacji mBanku, zgłaszając 
dwa projekty mające na celu po-
pularyzację matematyki i zachę-
cenie uczniów do nauki i zabawy  
w sposób ciekawy i twórczy. 

Dzięki dofinansowaniu uzyska-
nemu w ramach programu mPo-
tęga podstawówka z Dzięgielowa 
wzbogaci się o pomoce dydak-
tyczne i sprzęt potrzebny do no-
woczesnej nauki. W ramach re-
alizacji projektu zorganizowanych 
zostanie wiele ciekawych kon-
kursów, prezentacji, zabaw oraz 
zajęć, podczas których uczniowie 
będą rozwijali swoje kompeten-
cje, pracując zespołowo nad pro-
jektami matematycznymi. 

- Nauczyciele wraz z dziećmi 
wybiorą się w starożytny świat 
greckich matematyków, poznają 
sztukę geometrycznych układa-
nek z Dalekiego Wschodu, zajmą 
się algebrą. Będą także uczyć się 
praktycznej matematyki, po-
znają tajniki inwestowania na 

giełdzie oraz będą rywalizowali  
w comiesięcznych mistrzostwach, 
w których wybierani będą mię-
dzy innymi mistrzowie rachun-
ku, praktycznej matematyki, cyfr 
rzymskich czy zadań związanych 
z geometrią. Ważnym celem re-
alizowanego projektu jest włą-
czanie rodziców do współpracy  
i rywalizacji. Będzie więc Jaskinia 
Zagadek czy pokazy sztuczek ma-
tematycznych oraz niezwykle cie-
kawe prelekcje – dodaje Katarzyna  

Bogdał, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Dzięgielowie.

Warto dodać, że złożone wnio-
ski pokonały sporą konkurencję.  
W konkursie zgłoszono bowiem 
523 projektów, z których do reali-
zacji zakwalifikowano tylko 152,  
a udział Szkoły Podstawowej  
z Dzięgielowa w konkursie granto-
wym fundacji mBanku wpisuje się 
w gminną politykę ukierunkowa-
ną na pozyskiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania.
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„Oni walczą dla nas, a my chce-
my podziękować” – ta myśl przy-
świecała konkursowi zorganizo-
wanemu przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Bażanowicach. 
Jak wyrazić wdzięczność służbom 
medycznym? Słowa, kwiaty, ob-
razki, wypieki, a nawet... puchar. 
Pomysły były przeróżne, choć 
wszyscy rozumiemy, że to wciąż 
za mało. 

W konkursie wzięło udział 20 
uczniów. Zwyciężyły: Magdalena 
Gawlas (kl. 2) doceniona za sa-

„Podarunek dla Medyka”

modzielność i pomysłowość oraz 
Kinga Czudek (kl. 4) – nagroda za 
prostotę i piękno. Wszystkie prace 
można zobaczyć na stronie facebo-
okowej szkoły.

Przedstawiamy wyjątkową pra-
cę Natalii Macury (kl. 6). Dlaczego? 
Będzie wiadomo, gdy przeczytają 
Państwo podpis... Cieszymy się, że 
nasi uczniowie są wrażliwi i pomy-
słowi! 

Organizatorki: Anna Dziedzic
Jolanta Chwastek Praca Natalii Macury

Profilaktyka czerniaka w gminnych szkołach

6

Znamiê! Znam je?  

co musisz 
wiedzieæ 

– czyli 

o czerniaku 
skóry

Czerniak jest nowotworem z³oœliwym skóry. Mo¿e pojawiæ siê na skórze, ale tak¿e 
w obrêbie ust, nosa oraz ga³ki ocznej. Czerniak charakteryzuje siê agresywnym 
wzrostem oraz mo¿liwoœci¹ tworzenia przerzutów, które s¹ trudne w leczeniu.
Tymczasem, usuniêcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, 
pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego tak wa¿ne jest szybkie 
i prawid³owe rozpoznanie tego nowotworu.                                                                    

?Czy jestem 
w grupie 

podwy¿szonego 
ryzyka

?Co to jest 
czerniak

?Na co muszê  zwracaæ uwagê

Czerniaki maj¹ wiele cech charakterystycznych, które pomagaj¹ w ich rozpoznaniu. 
Poznaj ABCDE czerniaka

Posiadasz jasn¹ karnacjê, rude lub blond w³osy, niebieskie oczy, liczne piegi
Masz du¿¹ liczbê znamion barwnikowych, znamion w miejscach dra¿nienia
Dozna³eœ oparzeñ s³onecznych, szczególnie w dzieciñstwie
S³abo tolerujesz s³oñce, opalasz siê z du¿ym trudem lub w ogóle
W rodzinie wystêpowa³y przypadki czerniaka lub inne nowotwory skóry 
Korzystasz z solarium

Zagro¿enie zachorowaniem na czerniaka wzrasta, je¿eli:

czerniak 
skóry 
mo¿e rozwin¹æ siê 
u ka¿dego...

Raz w miesi¹cu ogl¹daj swoj¹ skórê – sprawdŸ, czy Twoje znamiona nie 
zmieniaj¹ siê lub czy nie pojawi³y siê nowe  
Jeœli zauwa¿ysz, ¿e coœ podejrzanego dzieje siê z Twoim znamieniem, udaj siê 
do chirurga-onkologa
Przynajmniej raz na rok odwiedzaj dermatologa lub chirurga-onkologa 
Unikaj s³oñca w godzinach 11.00-16.00
Nie opalaj siê w solarium!
Jeœli chcesz siê opalaæ, to z g³ow¹ – pamiêtaj o stosowaniu filtrów UV,  noszeniu 
czapki i okularów przeciws³onecznych.

Czerniak skóry we wczesnym stadium jest bardzo ³atwy 
do wyleczenia poprzez proste chirurgiczne wyciêcie zmiany 
wraz z szerokim marginesem okolicznej tkanki. 

?Jak 
leczyæ 

czerniaka

Wszystkie znamiona, naroœla, pieprzyki, które mog¹ budziæ niepokój powinny zostaæ 
zbadane przez lekarza dermatologa lub chirurga-onkologa i w razie jakichkolwiek 
w¹tpliwoœci wyciête. Badanie przeprowadzane u specjalisty jest szybkie, bezbolesne 
i nieinwazyjne. Lekarz ogl¹da skórê za pomoc¹ dermoskopu, który wychwytuje 
wszelkie atypowe zmiany.                                                                                                               

Jak wygl¹da badanie skóry?

Wiêcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.akademiaczerniaka.pl

Zamieszczone zdjêcia czerniaków 
s¹ w³asnoœci¹ prof. Piotra Rutkowskiego 
- Klinika Nowotworów Tkanek Miêkkich, 

Koœci i Czerniaków, Centrum Onkologii 
- Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie.

A B C D E

asymetria 
np. znamiê 
„wylewaj¹ce” 
siê na jedn¹ 
stronê

brzegi 
poszarpane, 
nierównomierne, 
posiadaj¹ce 
zgrubienia 

czerwony, 
czarny, 
niejednolity 
kolor 

du¿y 
rozmiar, 
wielkoœæ 
zmiany 
powy¿ej 
6mm

ewolucja, 
czyli 
postêpuj¹ce 
zmiany 
zachodz¹ce 
w znamieniu

?Jak mogê 
uchroniæ siê przed 
czerniakiem

Przynajmniej 
raz na rok odwiedzaj 
dermatologa lub 
chirurga-onkologa. 

?Jakleczyæ 
czerniaka

1Raz w miesi¹cu ogl¹daj 
swoj¹ skórê – sprawdŸ, 
czy Twoje znamiona 
nie zmieniaj¹ siê 
lub czy nie pojawi³y siê 
nowe.  2Jeœli zauwa¿ysz, 

¿e coœ podejrzanego 
dzieje siê z Twoim 
znamieniem, 
udaj siê do 
chirurga-onkologa.

4Unikaj s³oñca 
w godzinach 
11.00-16.00 5

Plakat powsta³ przy wsparciu

Nie 
opalaj siê 
w solarium!

 www.facebook.com/znamieznamje 

3Jeœli chcesz siê 
opalaæ, to z g³ow¹ 
– pamiêtaj 
o stosowaniu filtrów 
UV,  noszeniu czapki 
i okularów 
przeciws³onecznych.

W ramach współpracy wszyst-
kie szkoły z terenu gminy Goleszów 
otrzymały scenariusze zajęć wraz  
z całą obudową dydaktyczną. Dzięki 
nim możliwe było przeprowadzenie 
zajęć, w których wzięło udział blisko 
300 uczestników. Poprzez przystą-

W związku z przystąpieniem Gminy 
Goleszów do współpracy ze Studenc-
kim Kołem Naukowym „Onkoma” przy 
Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie w gminnych jednostkach 
oświatowych rozpoczęła się realizacja 
programu profilaktyki czerniaka.

pienie do ogólnopolskiego progra-
mu profilaktyki czerniaka uczniowie 
z gminy Goleszów zwiększyli swoją 
świadomość na temat tej choroby, 
czynników ryzyka oraz metod sku-
tecznego zapobiegania powstawaniu 
nowotworów skóry.
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Elwira Kaczmarczyk laureatką konkursu literackiego

fo
t.

 S
P 

D
zi

ęg
ie

ló
w

Z ogromną radością przeka-
zujemy informację o kolejnym 
literackim sukcesie uczennicy 
klasy VII Szkoły Podstawowej  
w Dzięgielowie Elwiry Kaczmar-
czyk, która została laureatką te-
gorocznej XI edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Literackiego  
z cyklu „Zostań pisarzem z...” pod 
nazwą „Zwierzyniec”. 

Organizatorem konkursu była 
Biblioteka Miejska w Cieszynie, 
która zaprosiła do udziału uczniów 
szkół podstawowych. Ich zadaniem 
było napisanie utworu literackie-
go na temat zwierząt. Uczniowie 
naszej szkoły pisali swoje teksty 
pod opieką Sylwii Macihorskiej. 
Na konkurs przesłano dziewięć 
prac o bardzo ciekawej treści.  
Elwirka Kaczmarczyk napisała 
opowiadanie zatytułowane „Za-
miana miejsc”. To niezwykły obraz 
literacki pokazujący, co wydarzyło-
by się, gdyby zamienić rolami ludzi  
i zwierzęta. Poniżej prezentujemy 
tekst i zachęcamy, by zastanowić się 
nad tym, jak my ludzie traktujemy 
zwierzęta. Praca Elwiry Kaczmarczyk 
jest również udostępniona na stro-
nie internetowej Szkoły Podstawo-
wej w Dzięgielowie. 

Cieszymy się bardzo, że pasja 
tworzenia rozwija się wśród na-
szych uczniów.

SP Dzięgielów

„ZAMIANA MIEJSC”

Była to chyba… druga…, a może 
trzecia nad ranem. Usłyszeliśmy 
głuchy łomot. Ktoś walił w drzwi. 
Pamiętam, że popatrzyłem na mój 
zegarek. Dostałem go na moje 
13 urodziny. Na tarczy widniało 
moje imię - Kilian. Nie widziałem 
dokładnej godziny (bo w końcu 
dopiero co się obudziłem). Po-
tem jednak zobaczyłem coś, co 
mnie zdziwiło. Nad moją głową, 
w ciemności, ujrzałem niewyraźny 
kontur. Mógłbym przysiąc, że była 
to gałąź. Tak, tak. Duża i ciężka 
gałąź. Nie zdążyłem nawet pomy-

śleć, co to może znaczyć, bo na-
gle… gałąź spadła.

Poczułem smród zwierzęcej 
skóry. Leżałem na trawie. Odwró-
ciłem głowę na tyle, ile mogłem.  
Od razu tego pożałowałem. Wbi-
łem wzrok w dwa żółte, ogromne 
ślepia. Cofnąłem się. Dookoła  
mnie stało stado wilków. 

- Wreszcie się obudził - powie-
dział jeden.

- Daj reszcie sygnał, że wyru-
szamy - następnie zwrócił się do 
mnie.

- Rusz się! Ileż można czekać!? 
Na szyi byłem obwiązany powro-
zem. Jak jakiś pies! Po 20 minutach 
marszu zobaczyłem coś, co mi zmro-
ziło krew w żyłach. Na dużej polanie 
zostali zgromadzeni wszyscy miesz-
kańcy miasta. Mieli na sobie jedynie 
piżamy, a wiał zimny wiatr. Każdy, 
podobnie jak ja, miał sznur na szyi. 
Dookoła nich biegały dzikie koty, do-
mowe psy, wilki, rysie, a nawet niedź-
wiedzie! Zobaczyłem swoją mamę. 
Była wystraszona. Nagle największy  
z niedźwiedzi oznajmił:

- Zgromadzeni! Wreszcie nastał 
ten dzień! My, zwierzęta zbyt długo 
już byłyśmy nękane. Prowadzone na 
smyczy, z kagańcami na pyskach. Od-
bierane rodzinom, bliskim…, samot-
ne i wystraszone. Nadeszła pora, aby 
ludzie odczuli ból, który towarzyszył 
każdemu zwierzęciu, dzień i noc. Kto 
jest ze mną?!

- Hurra! - głośne ryki rozległy się 
na polanie. Po chwili załadowano 
nas na ciężarówki. Nie mam poję-

cia, kto je prowadził. Pod naszymi 
nogami wiły się węże. Tak na wy-
padek, gdyby komuś zachciało się 
uciec. Po dwóch godzinach jazdy 
zatrzymaliśmy się. Z tego, co usły-
szałem, jeszcze będąc na polanie, 
zwierzęta całkowicie przejęły kon-
trolę nad miastem. Wysiadając, 
zobaczyłem po dwóch stronach 
dwa tygrysy. Wszyscy zostaliśmy 
brutalnie zmuszeni do chodze-
nia na czworakach. Zobaczyłem 
za sobą małe dziecko. Nie umiało 
całkiem samodzielnie chodzić, bo 
normalnie poruszało się na wóz-
ku. Tygrys spytał niedźwiedzia, co 
mają z nim zrobić. Zamiast tego 
odezwał się duży bernardyn.

- Zostawcie je tutaj. Tak jak mnie 
porzucił właściciel, tylko dlatego że 
jestem kaleką.

Na to jednak nie mogłem pozwo-
lić. Spojrzałem błagalnie na niedźwie-
dzia. Błagałem o litość dla dziecka. 
Ostatecznie zwierz się zgodził na to, 
aby któryś z dorosłych mężczyzn niósł 
dziecko.  

Poprowadzono wszystkich do 
wielkiego głazu. Tam dwie sowy od-
słoniły bluszcz. W skale ukazała się 
ciemna brama. Ustawiono nas (ludzi) 
gęsiego, po czym weszliśmy do gro-
ty. Przeszliśmy ciemny korytarz. Na 
jego końcu ujrzeliśmy… trudno mi 
było w to uwierzyć… wielką arenę! 
Oświetlona była licznymi pochodnia-
mi. Usłyszeliśmy głos niedźwiedzia. 
Orzekł, że na razie zostaniemy tutaj, 
pod ich czujnym okiem.

Staliśmy upchnięci jeden koło 
drugiego, tak gęsto, że trudno było 
ręką poruszyć. Przepchnąłem się 
jednak między wszystkimi i dosta-
łem do mojej mamy. Objąłem ją. 
Nastał wieczór. Każdy ze zgromadzo-
nych na arenie dostał jeden podar-
ty koc do spania. Następnego dnia 
przywódca zwierząt zakomunikował 
nam, że posiłki będziemy dosta-
wać dwa razy w ciągu dnia (a już to 
było jak na niego za dużo). Zoba-
czyłem mojego sąsiada. Koło niego 
stał jego pies. Pamiętam,  jak by-
łem młodszy, to widziałem, jak ten  
mężczyzna z uśmiechem na twarzy 
bije swojego psa. Teraz jednak to pies 
warczał na dawnego Pana.
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- Kto się teraz śmieje, co?- zawył 
pies i spojrzał srogo na właściciela. 
Na co on odpowiedział:

- Hektorze, proszę cię! Obiecuję 
że następnym razem…

- Nie będzie następnego razu! 
- przerwał Hektor, po czym od-
wrócił się i odszedł, uderzając  
z  pogardą siedzącego mężczyznę  
w twarz swoim ogonem. 

Następne kilka dni były męką 
dla nas - ludzi. Zwierzęta, które wy-
dawały mi się kiedyś takie  łagodne 
i bezbronne, pokazały drugą stronę 
siebie. Te ogromne bestie zmusi-
ły najmądrzejszych z nas do wyna-
lezienia mikstury, która sprawi, że 
wszyscy obywatele staną się im po-
słuszni. Nie brzmiało to zbyt zachę-
cająco… Pierwsza próba okazała się 
niepowodzeniem. Weszli pewnego 
dnia i rozdali nam małe buteleczki  

z zielonobrązową breją. Musieliśmy 
je opróżnić do dna. Zrobiliśmy to  
z niechęcią. Nic się nie wydarzyło. 
Druga próba, podobnie jak i pierwsza, 
skończyła się klapą. Trzecia, czwarta, 
piąta… Dni mijały, a my tylko czuli-
śmy się coraz gorzej,  słabiej. Nie 
podobało mi się to. Czułem się tak, 
jakby ktoś przeprowadzał na mnie 
eksperymenty. Pomyślałem z goryczą  
o tych wszystkich niewinnych zwie-
rzątkach, które cierpiały na skutek  
badań na nich, lekką dłonią przepro-
wadzanych… 

Minął miesiąc, odkąd byli-
śmy na arenie. Wybiła godzina 22,  
a ja szykowałem się do spania. 
Już miałem zamknąć oczy, kie-
dy na plac weszły lwy z niedźwie-
dziem na czele. Przywódca trzymał  
w  ręku naczynie, w którym było 
mnóstwo fiolek z płynem. 

– O nie… - wiedziałem, co to ozna-
cza. Każdy z ludzi dostał buteleczkę  
i ją odkorkował. 

– Na zdrowie - powiedzia-
łem, po czym przechyliłem fiolkę  
i przełknąłem substancję. Z niezrozu-
miałych powodów zemdlałem…

Coś mnie łaskotało w nos. Poczu-
łem coś mokrego na moim policzku. 
Otworzyłem oczy. Byłem w domu. 
Spojrzałem na mojego wiernego pie-
ska. Myślałem, że zaraz coś powie. 
Coś nader niemiłego. Lecz on tylko 
stał i patrzył się na mnie badawczym 
spojrzeniem.

- Rafik! Słyszysz mnie? - mrukną-
łem. - Moja psinka. Powiedz coś! 
- lecz Rafik tylko zamerdał ochoczo 
ogonem i wtulił swój ciepły pyszczek 
w moje dłonie.

Elwira Kaczmarczyk
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Rozpoczął się dyżur wakacyjny w goleszowskim przedszkolu

Wraz z początkiem lipca rozpo-
czął się dyżur wakacyjny w Przed-
szkolu Publicznym w Goleszowie. 
Wakacyjna opieka w placówce 
zlokalizowanej przy ul. Grabowej 
35 skierowana jest do dzieci, któ-
re w roku szkolnym 2019/2020 
uczęszczały do przedszkoli, punk-
tów i oddziałów przedszkolnych 
funkcjonujących na terenie gmi-
ny Goleszów, a których rodzice 
nie mają możliwości zapewnienia 
im opieki podczas wakacji.

Decyzja o otwarciu tylko jednego 
przedszkola w okresie wakacyjnym 
była poprzedzona wnikliwą analizą, 
a następnie została skonsultowana 
z dyrektorami gminnych placówek, 

którzy – w trosce o zdrowie najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy,  
a także bezpieczeństwo i zdrowie 
rodzin posyłających swoje dzieci do 
gminnych przedszkoli oraz ich pra-
cowników – zaproponowali taki kie-
runek działań. Dyrektorzy zwrócili 
uwagę, iż w obliczu istniejącego wciąż 
zagrożenia otwarcie wszystkich jed-
nostek mogłoby spowodować wzrost 
liczby zakażeń koronawirusem wśród 
mieszkańców naszej gminy.

Uruchomienie opieki nad dziećmi 
wiąże się z przestrzeganiem, zarów-
no przez placówkę oświatową jak 
i rodziców, wszystkich wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministerstwa Zdrowia oraz Minister-

stwa Edukacji Narodowej, które mają 
na celu zapewnienie bezwzględnego 
bezpieczeństwa dzieci podczas ich 
pobytu w przedszkolu. Przed rozpo-
częciem udziału dziecka w zajęciach 
wakacyjnych, rodzice poproszeni zo-
stali o podpisanie stosownych zgód 
i oświadczeń, w tym np. na pomiar 
temperatury dziecka przed wejściem 
do placówki oświatowej. W przed-
szkolu m.in. zostały wyznaczone 
specjalne strefy zabaw i miejsca do 
dezynfekcji, ustawiono pojemniki na 
zabawki do dezynfekcji, zdezynfeko-
wane i do kwarantanny oraz wyzna-
czono izolatorium.

Opieka wakacyjna potrwa do  
31 sierpnia 2020 r. 
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Nietypowy koniec roku szkolnego

fo
t.

 S
P 

Ba
ża

no
w

ic
e

Zakończenie roku szkolnego 
to zawsze czas podsumowań.  
W mediach wiele opinii, zesta-
wień, prognoz, niepewności co 
do formy nauki od września, do-
niesień o planowanym proteście 
rodziców, którzy domagają się 
powrotu uczniów do szkoły. Nie-
zwykle trudno ocenić ten rok,  
a zwłaszcza ostatnie trzy miesią-
ce nauki zdalnej.

Początki były okropne. Chaos, 
chaos i jeszcze raz chaos. Dzie-
siątki stron internetowych, które 
przewertowałam w poszukiwa-
niu czegoś odpowiedniego dla 
uczniów. Maile i telefony od ro-
dziców i uczniów. Słabe możliwo-
ści sprzętowe... Masa problemów. 
Przede wszystkim należało ustalić, 
kto co ma w domu, z czego można 
korzystać. Zresztą, sama jestem 
rodzicem i też wciąż dzwoniłam, 
dopytywałam... 

W końcu okrzepliśmy. Wszy-
scy: uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele. Moi uczniowie wiedzieli, że 
otrzymają pracę domową według 
ściśle określonych reguł i o to cho-
dziło – by wprowadzić rutynę. To 
było ważne, bo dawało poczucie 
bezpieczeństwa i namiastkę nor-
malności. W szkole też wszystko 
dzieje się według ustalonego po-
rządku. Oczywiście, ten porządek, 
ta szkolna rutyna były pozorne, 
ale uczeń musi wiedzieć, czego się 
trzymać i nauczyciele starali się, 
jak mogli, by w całym tym chaosie 
codzienności zapanował jakiś mi-
nimalny ład.

Wielu rodziców stanęło przed 
niesamowitym wyzwaniem: zor-
ganizować sprawne funkcjonowa-
nie domu, przy założeniu, że trze-
ba pracować zdalnie, „ogarniać” 
edukację dzieci i wykonywać co-
dzienne domowe obowiązki. Spo-
ro rodziców pracowało – i robi to 
nadal – w znacznie trudniejszych 
warunkach niż dotychczas, a po 
pracy siadali z dziećmi do lekcji... 
Naprawdę podziwiałam ich i sta-
rałam się zrozumieć, gdy komuni-
kowali, że nie dają rady. 

My, nauczyciele, mówiliśmy 
jednym głosem: zróbcie tyle, ile 

możecie. Nie sądzę, by po powro-
cie do szkoły komuś z nas przy-
szło do głowy, by szczegółowo 
rozliczać uczniów (a tym samym 
ich rodziców) z wykonanej pracy. 
Przede wszystkim chodziło o to, 
by uczniowie – przyzwyczajeni 
do tej pory do pracy od-do – nie 
odzwyczaili się od codziennych 
szkolnych obowiązków, by próbo-
wali samodzielnie rozwiązywać 
problemy, tak jak potrafią, a my, 
nauczyciele, chcieliśmy weryfiko-
wać ich pracę na tyle, na ile było 
to możliwe. Zakładam, że gdy 
tylko się spotkamy, wrócimy do 
przerobionego w domu materiału 
i wyjaśnimy wątpliwości.

Co do organizacji pracy, też 
jestem za rutyną, za pracą w wy-
znaczonych godzinach, za podzia-
łem na lekcje trudniejsze (i zaczy-
naniem od nich) i łatwiejsze, ale 
wiem, że nie w każdym domu było 
to możliwe, a czynników, które na 
to wpływają było wiele: od braku 
sprzętu, poprzez większą liczbę 
dzieci w domu, po pracę zdalną 
rodzica, którą musiał wykonać  
w ustalonych godzinach czy nie-
obecność rodzica, który był  
w pracy. To czas, w którym rodzic 
musiał być nauczycielem-omnibu-
sem, ale też psychologiem i peda-
gogiem w jednym. I wielu rodzi-
com udawało się to połączyć...

Codziennie otrzymywałam od 
uczniów sms-y i maile. Wzrusza-
ła mnie solidność wielu z nich: te 
podkreślone tematy, staranne pi-
smo, wykonane ćwiczenia – nawet 
te tylko dla chętnych... Przykładali 
się bardziej niż w szkole. Na do-
datek niektórzy wysyłali mi swoje 
zdjęcia podczas pracy, choć tego 
nie wymagałam. To niezwykłe! 
Starałam się na bieżąco komento-
wać każdy wpis, każde zdjęcie, bo 
też mi ich brakowało.

Kiedy trzeba było wystawić 
oceny zachowania, przyszedł mi 
do głowy pewien pomysł: popro-
siłam rodziców, by ocenili zacho-
wanie swoich pociech w domu – 
wszak byli wychowawcami przez 
1/3 roku szkolnego. Oto jedna  
z opinii...

„Myślę, że te trzy miesiące 
dużo ich [dzieci] nauczyły. Przede 
wszystkim pracy samodzielnej. 
Czytania tekstów zadania domo-
wego i ich realizacji. Na początku 
pandemii trzeba ich było prawie 
siłą zaciągać do robienia lekcji. Te-
raz praca idzie płynnie, samodziel-
nie, bez nacisków z naszej [rodzi-
ców] strony. Wypracowaliśmy 
system (...). Sporadycznie pytają 
o poradę lub pomoc. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie wszystko ro-
bią dobrze, że czasami tematy ich 
przerastają, ale specjalnie daję im 
przestrzeń do tego, żeby to była 
jak najbardziej samodzielna pra-
ca. (...) Uważam to za wielki ich 
sukces. Uważam, że bardzo doj-
rzeli”. Czy nie o to właśnie chodzi 
w edukacji? 

Rok szkolny zakończyliśmy nie-
typowo: online. A ja już bardzo się 
cieszę na spotkanie z moimi sa-
modzielnymi uczniami. Mam dwa 
miesiące na to, by zastanowić się, 
jak efektywnie tę cechę wykorzy-
stać...

Zdrowych wakacji!

Jolanta Chwastek
SP Bażanowice



Po długich oczekiwaniach i mało 
komfortowym stanie niepewności 
28 czerwca odbyła się pierwsza 
tura wyborów prezydenckich. 

Żaden z kandydatów nie uzy-
skał ponad pięćdziesięcioprocen-
towego poparcia, dlatego dopiero 
12 lipca ostatecznie zdecydujemy, 
kto będzie pełnił urząd Prezyden-
ta RP przez najbliższe pięć lat –  
Andrzej Duda czy Rafał Trzaskow-
ski. Ci kandydaci uzyskali bowiem 
najwyższe poparcie w pierwszej 
turze, zdobywając odpowiednio 
43,50% i 30,46% głosów. Tym sa-
mym zdominowali rywalizację 
wyborczą. Swoje głosy na tych 
dwóch polityków oddało pra-
wie 3/4 Polaków uczestniczących  
w wyborach. A jak przebiegały wy-
bory w gminie Goleszów i jak gło-

sowali mieszkańcy poszczególnych 
sołectw? 

Prawo głosowania w pierwszej tu-
rze tegorocznych wyborów prezydenc-
kich miało nieco ponad 30 milionów 
Polaków. W gminie Goleszów upraw-
nione do głosowania były 10  403 oso-
by, które z czynnego prawa wyborcze-
go mogły skorzystać w 12 punktach 
rozlokowanych we wszystkich miej-
scowościach gminy. Nad prawidłowym 
przebiegiem głosowania czuwało bli-
sko stu członków obwodowych komisji 
wyborczych. W każdej z nich pracowało 
od 5 do 9 osób.  Warto podkreślić, że –  
w związku z sytuacją epidemiczną  
w kraju – część wyborców skorzystała 
z możliwości głosowania koresponden-
cyjnego.

Głosowanie rozpoczęło się zgod-
nie z planem o godz. 7.00 i trwało do 

godz. 21.00. W tym czasie na tere-
nie gminy nie odnotowano żadnych 
incydentów związanych z wybora-
mi. Wszystko przebiegało zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, co 
warto podkreślić, mając na uwadze 
doniesienia o różnych nieprawi-
dłowościach i naruszeniach prawa  
w innych częściach kraju.

O urząd Prezydenta RP ubiegało 
się jedenastu kandydatów. Ośmiu  
z nich deklarowało przynależność 
partyjną, a trzech wskazało, że nie 
należy do żadnej partii politycz-
nej. Najmłodszym kandydatem 
był Krzysztof Bosak, który dwa 
tygodnie przed wyborami ukoń-
czył 38 lat, zaś najstarszym sześć-
dziesięciosześcioletni Waldemar 
Witkowski. Średnia wieku kan-
dydatów to prawie 50 lat (49,8).  

Kandydat

Obwody wyborcze – liczba głosów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Robert Biedroń 20 14 15 23 11 4 11 19 14 24 9 1

Krzysztof Bosak 75 65 45 46 28 38 31 71 58 69 28 2

Andrzej Duda 213 187 145 155 119 146 70 192 309 189 105 21

Szymon Hołownia 216 173 156 149 90 78 65 209 229 228 55 15

Marek Jakubiak 3 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3
Władysław Kosiniak-
Kamysz 23 19 16 7 11 3 6 24 20 34 10 1

Mirosław Piotrowski 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0

Paweł Tanajno 1 1 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0

Rafał Trzaskowski 349 333 179 231 141 95 96 239 256 345 73 25

Waldemar Witkowski 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1

Stanisław Żółtek 1 1 2 0 3 0 1 2 3 1 2 0

Liczba uprawnionych 1346 1282 827 962 586 574 487 1074 1337 1406 431 91

Głosy ważne 904 797 561 615 409 366 280 758 891 893 284 69

Głosy nieważne 1 4 1 0 0 1 0 3 1 4 0 1
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WYNIKI PIERWSZEJ TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH  
W OBWODACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY GOLESZÓW

Numery obwodów: 1 – Goleszów Dolny, 2 – Goleszów Górny, 3 – Goleszów Równia, 4 – Bażanowice, 5 – Kozakowice, 6 – Kisielów, 7 – Godziszów,  
8 – Dzięgielów, 9 – Puńców, 10 – Cisownica, 11 – Leszna Górna, 12 – Dzięgielów (Dom Opieki „EMAUS”, Diakonat Żeński „EBEN-EZER”).
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Pierwsza tura wyborów prezydenckich w gminie Goleszów



Co ciekawe, najbliżsi średniej 
wieku kandydata okazali się dwaj 
główni pretendenci do prezy-
dentury. Andrzej Duda i Rafał  
Trzaskowski są bowiem równolat-
kami – urodzili się w 1972 roku. 
Czterech kandydatów legitymo-
wało się średnim wykształceniem. 
Siedmiu pozostałych wskazało, że 
posiada dyplom wyższej uczelni. 
Czterech spośród nich może po-
chwalić się uzyskaniem stopnia na-
ukowego – trzech doktora i jeden 
doktora habilitowanego. 

Biorąc pod uwagę miejsce za-
mieszkania kandydatów, tego-
roczną rywalizację zdominowali 
przedstawiciele województw ma-
zowieckiego (sześć osób) i mało-
polskiego (trzy osoby). Pozostali 
dwaj kandydaci jako miejsce za-
mieszkania podali Lublin (lubel-

skie) i Poznań (wielkopolskie).  
W tegorocznych wyborach zabra-
kło więc przedstawiciela woje-
wództwa śląskiego.

Wyniki wyborów w gminie  
Goleszów wskazują na to, że najwięk-
szą popularnością wśród wyborców 
– podobnie jak w wielu innych regio-
nach kraju – cieszyli się Andrzej Duda 
i Rafał Trzaskowski.  Urzędujący pre-
zydent uzyskał najlepszy wynik spo-
śród wszystkich kandydatów w trzech 
obwodach (w Kisielowie, Puńcowie  
i Lesznej Górnej). W pozostałych 
dziewięciu najwyższym poparciem 
cieszył się polityk Platformy Obywa-
telskiej. Co ciekawe, w czterech ob-
wodach Andrzej Duda uzyskał dopie-
ro trzeci wynik, przegrywając nie tylko  
z Rafałem Trzaskowskim, ale także  
z Szymonem Hołownią (Goleszów 
Dolny, Goleszów Równia, Dzięgielów  
i Cisownica). 

Rozstrzygnięcia wspólnoty 
lokalnej w tegorocznych wybo-
rach prezydenckich pokrywają się  
z „gminnymi” wynikami ubiegło-
rocznych wyborów do Sejmu RP.  
W obwodach, w których w 2019 
roku najlepszy wynik uzyskało 
Prawo i Sprawiedliwość, zwycięz-
cą okazał się Andrzej Duda. Tam, 
gdzie przed niespełna rokiem 

Wynik
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sukces wyborczy odniosła Platfor-
ma Obywatelska, zwyciężył Rafał  
Trzaskowski. 

Ostateczny wynik pierwszej tury 
wyborów prezydenckich na tere-
nie gminy Goleszów odbiega za-
sadniczo od rezultatu głosowania 
w skali kraju. Wynik ogólnopolski 
wskazuje na bezapelacyjne zwycię-
stwo Andrzeja Dudy, który uzyskał 
o 13,04 % wyższe poparcie od swo-
jego głównego konkurenta. Z kolei 
osoby głosujące w gminie Goleszów 
zdecydowanie chętniej opowiadały 
się za Rafałem Trzaskowskim niż za 
ubiegającym się o reelekcję kandy-
datem obozu rządzącego w Polsce. 
Odnotowana różnica jest znaczna. 
Andrzej Duda uzyskał w gminie  
Goleszów poparcie niższe niż w ska-
li kraju o 16,39%. Odwrotnie było  
w przypadku Rafała Trzaskowskie-
go, którego „gminny” wynik oka-
zał się lepszy od ogólnopolskie-
go o 4,14%. Nie można pominąć 
także bardzo dobrego rezultatu  
Szymona Hołowni, który na terenie 
goleszowskiej wspólnoty samorzą-
dowej cieszył się aż o 10,49% wyż-
szym zaufaniem niż w kraju.

Czytelnicy interesujący się pol-
ską polityką i analizujący wyniki 
wyborów powszechnych z pew-

Sz. Hołownia; 24%

R. Trzaskowski; 35%
K. Bosak; 8%

Pozostali kondydaci; 6%

A. Duda; 27%
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nością nie są zaskoczeni. Warto 
przypomnieć wybory prezydenckie 
z 2005 roku. Głównymi preten-
dentami do urzędu Prezydenta RP 
byli wówczas Donald Tusk i Lech 
Kaczyński. Ostatecznie zwycięzcą 
okazał się ten drugi, ale w gminie 
Goleszów w pierwszej turze nie tyl-
ko nie wygrał, ale z poparciem na 
poziomie 19,09% zajął trzecie miej-
sce. Wyprzedził go D. Tusk (45,81%)  
i Marek Borowski (19,50%). Dziesięć 
lat później zwycięzca wyborów pre-
zydenckich, Andrzej Duda, w gmi-
nie Goleszów również nie wygrał 
i, podobnie jak dekadę wcześniej  
L. Kaczyński, w pierwszej turze uzy-
skał dopiero trzeci wynik (17,81%). 
Wyprzedzili go Bronisław Komo-
rowski (49,14%) i wchodzący wów-

czas na ogólnopolską arenę politycz-
ną Paweł Kukiz (21,63%).

Frekwencja w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich w latach 

2000-2020

Analizując wyniki pierwszej tury 
wyborów prezydenckich w 2020 
roku, nie można pominą wysokiej 
frekwencji wyborczej. Zdążyliśmy 
się już do tego przyzwyczaić. Trend 
wzrostowy można było bowiem za-
obserwować nie tylko w ubiegło-
rocznej elekcji parlamentarnej, ale 
także w rywalizacji samorządowej 
sprzed dwóch lat. Zresztą w wy-
borach prezydenckich Polacy biorą 
udział szczególnie chętnie.

Zainteresowanie mieszkańców 
gminy Goleszów pierwszą turą te-
gorocznych wyborów prezydenc-
kich było wysokie. Frekwencja wy-
niosła 65,78%, a więc była bliska tej 
z roku 2000, gdy udział w wyborach 
prezydenckich wzięło bez mała 70% 
mieszkańców gminy. Uczestnictwo 
w elekcji z 28 czerwca wypada szcze-
gólnie imponująco na tle doświad-
czeń z przeszłości. Na wykresie 
pokazano frekwencję w gminie na 
tle danych ogólnopolskich w pierw-
szych turach elekcji prezydenckich  
z lat 2000-2020.

Frekwencję w pięciu ostat-
nich wyborach prezydenckich 
charakteryzuje stosunkowo duża 
zmiennoś.Widać jednak pewną 
prawidłowość. Kiedy w wyborach 
prezydenckich zwyciężał kandydat 
środowiska socjaldemokratycz-
nego bądź liberalnego „frekwen-
cja gminna” była zawsze wyż-
sza od partycypacji wyborczej  
w skali kraju. Odwrotną relację 
można było zaobserwować, gdy 
zwyciężał kandydat obozu kon-
serwatywnego – wówczas miesz-
kańcy gminy Goleszów mniej 
chętnie uczestniczyli w głoso-
waniu powszechnym. Czy tak 
samo będzie także tym razem?  
O tym przekonamy się już 12 lipca – 
to moment ostatecznego rozstrzy-
gnięcia, kto będzie pełnił urząd naj-
wyższego przedstawiciela państwa 
przez najbliższe pięć lat – Andrzej 
Duda czy Rafał Trzaskowski.

samorządowej sprzed dwóch lat. Zresztą w wyborach prezydenckich Polacy biorą udział szczególnie 
chętnie. 
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28 czerwca  wypada szczególnie imponująco na tle doświadczeń z przeszłości. Na wykresie pokazano 
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środowiska socjaldemokratycznego bądź liberalnego „frekwencja gminna” była zawsze wyższa od 
partycypacji wyborczej w skali kraju. Odwrotną relację można było zaobserwować, gdy zwyciężał 
kandydat obozu konserwatywnego – wówczas mieszkańcy gminy Goleszów mniej chętnie 
uczestniczyli w głosowaniu powszechnym. Czy tak samo będzie także tym razem? O tym przekonamy 
się już 12 lipca – to moment ostatecznego rozstrzygnięcia, kto będzie pełnił urząd najwyższego 
przedstawiciela państwa przez najbliższe pięć lat – Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski.
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Wójt Gminy Goleszów in-
formuje, że rozpoczynają się 
prace przygotowawcze nad 
budżetem gminy na rok 2021. 

W związku z tym mieszkań-
cy gminy, organizacje, związki 
wyznaniowe i inne podmioty 
z terenu gminy mogą składać 
wnioski do projektu budżetu. 
Należy to uczynić do 10 wrze-
śnia 2020 r. w biurze podaw-
czym Urzędu Gminy Goleszów  
(ul. 1 Maja 5).

Rozpoczynają się prace nad budżetem gminy



Rok 2020 całkowicie zmienił 
nasze postrzeganie codziennego 
życia pełnego prostych i oczywi-
stych spraw. Zagrożenia i zmiany, 
które przyniosła  pandemia ko-
ronawirusa SARS-CoV-2, jeszcze 
kilka miesięcy temu wydawały się 
zupełnie niewyobrażalne. 

Sytuacja ta się znaleźliśmy, do-
tknęła mieszkańców,  przedsiębior-
ców, jak i instytucje publiczne. Za-
chowanie odpowiedzialnej postawy 
i przestrzeganie zaleceń ograniczyły 
szybki wzrost zachorowań. W szcze-
gólnej sytuacji znaleźli się włoda-
rze gmin, których priorytetem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnych.

 – Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców i przedstawicieli wielu 
instytucji publicznych udało się 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
COVID-19. Podejmowane decyzje  
i starania w wielu przypadkach były 
niezwykle trudne, wymagały prze-
prowadzenia wielu analiz, jednak 
jestem przekonana, że wymiernie 
przełożyły się na bezpieczeństwo 
nas wszystkich – podkreśla Sylwia 
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Stopniowo znoszone obostrze-
nia pomagają ograniczyć negatyw-
ne skutki epidemii, która odcisnęła 
swoje piętno na realiach społecznych  
i gospodarczych. Zanim sytuacja 
zostanie całkowicie opanowana, 
upłynie jeszcze sporo czasu. Cie-
szy fakt, że aktualne statystyki nie 
wykazują znacznego wzrostu w za-
kresie rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa. Trzeba pamiętać jednak, 
że zagrożenie jest ciągle obecne. 
Biorąc pod uwagę szerokie moż-
liwości przenoszenia się choroby, 
niezachowanie ostrożności i nie-
przestrzeganie zaleceń mogą ne-
gatywnie wpłynąć na dalszy rozwój 
wydarzeń. 

– Stale monitorujemy sytuację 
epidemiczną w gminie i powiecie. 
Nie wykluczam, że uda się zorgani-
zować jeszcze wydarzenia zaplano-
wane na ten rok, natomiast obec-
ne warunki związane z organizacją 
imprez kulturalnych i sportowych 
są niezwykle utrudnione i wiążą 
się ze znacznymi ograniczeniami 

oraz wielką odpowiedzialnością za 
zdrowie uczestników – podsumo-
wuje wójt Sylwia Cieślar.

Zgodnie ze stanowiskiem rzą-
du dozwolona jest organizacja 
zgromadzeń, a także koncertów 
plenerowych, w których udział 
bierze maksymalnie 150 osób,  
z zastrzeżeniem, że uczestnicy 
będą zasłaniać usta i nos lub za-
chowywać 2-metrowy dystans 
od siebie. Dodatkowo, zgodnie  
z rekomendacjami Sanepidu, więk-
sze imprezy i koncerty plenerowe  
w dalszym ciągu nie powinny się 
odbywać, choć ostateczna decyzja 
należy do właściwej jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że w tym roku przypada-
ła 30. rocznica powstania samo-
rządu gminnego, którą znacząca 
większość jednostek, w tym nasza 
Gmina, zdecydowało się jedynie 
symbolicznie zaakcentować, po-
mimo że pierwotne plany były 
znacznie bogatsze. Odwoływanie 
imprez, które są nieraz bardzo wy-
czekiwane, jest niezwykle trudne. 
- Analizując obecną sytuację, na 
pierwszy plan wysuwają się bezpie-
czeństwo i zdrowie mieszkańców. 
Ciągle zmieniająca się sytuacja 
i brak jednoznacznych prognoz 
eksperckich w zakresie trwającej 
epidemii nie pozwala na podjęcie 
racjonalnie uzasadnionej decyzji  
w zakresie kontynuowania organi-
zacji dużych imprez. W dobie na-
dal trwającej epidemii, w trosce 

o zdrowie mieszkańców, podjęli-
śmy decyzję o nieorganizowaniu  
w gminie Goleszów dużych imprez, 
takich jak coroczne pikniki, festyny 
czy nasze Dożynki Gminne – Dni 
Gminy Goleszów. Mam nadzieję, 
że ze zrozumieniem przyjmą Pań-
stwo tę decyzję – tłumaczy Sylwia 
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Warto zaznaczyć i przypo-
mnieć, że takie wydarzenia jak 
Dożynki Gminne – Dni Gminy Go-
leszów są imprezą masową, a ich 
przygotowanie wymaga uzyska-
nia wielu zgód, pozwoleń, opinii 
i zawarcia umów przedwstępnych  
z artystami. Przy jasno określo-
nych warunkach i bez stanu za-
istnienia dodatkowych zagrożeń 
zewnętrznych wymagają one pod-
jęcia wielu wcześniejszych dzia-
łań, które przekładają się także 
na zapewnienie bezpieczeństwa 
ich uczestnikom. Obecne warunki 
nie dają jednak żadnej gwarancji 
zniwelowania do akceptowalnego 
poziomu zagrożenia dla zdrowia 
osób, które zdecydowałyby się  
w nich brać udział.

Dalsze informacje w sprawach 
gminnych wydarzeń kulturalnych 
i sportowych będziemy Państwu 
przekazywać na bieżąco. Mamy 
nadzieję, że po ustabilizowaniu 
się sytuacji epidemicznej znów 
będziemy mogli wspólnie uczest-
niczyć we wszystkich, zaplanowa-
nych w kalendarzu gminnym, im-
prezach.
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W piątek, 8 maja 2020 r., Wójt 
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Gole-
szów Karol Lipowczan złożyli kwia-
ty pod pomnikiem osób poległych  
w II wojnie światowej, upamiętnia-
jąc w ten sposób obchody Narodo-
wego Dnia Zwycięstwa.

Z uwagi na obecne ograniczenia 
związane z epidemią uroczystość 
miała symboliczny charakter. Przed-
stawiciele gminy Goleszów złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicz, by upa-
miętnić czas zakończenia tragicz-
nych walk toczących się pod koniec 
I połowy XX wieku.

Druga wojna światowa zakończyła 
się 8 maja 1945 r. podpisaniem przez 
Niemcy bezwarunkowej kapitulacji. 
Przerwanie działań wojennych nastąpi-
ło dokładnie o godzinie 23.01. Od 2015 
roku Narodowy Dzień Zwycięstwa ob-
chodzony jest 8 maja.

Warto również wspomnieć, że 
zgodnie z zapisami w Księdze Pamiąt-
kowej Gminy Goleszów pierwsze po-
wojenne posiedzenie Wydziału Gmin-
nego w Goleszowie odbyło się 7 maja 
1945 r. (wojna wtedy w zasadzie jesz-
cze oficjalnie się nie zakończyła – choć 
faktycznie, 7 maja 1945 r. we fran-
cuskim Reims podpisano kapitulację 

Uczczono Narodowy Dzień Zwycięstwa
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W związku z zaplanowanym na ten rok Po-
wszechnym Spisem Rolnym, który odbędzie się  
w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
Wójt Gminy Goleszów informuje, iż do 8 lipca br. 
przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowa-
nych pracą w charakterze rachmistrza terenowego. 

Kandydat na rachmistrza terenowego, dokonują-
cego spisu na terenie gminy Goleszów, powinien być 
osobą pełnoletnią, zamieszkującą na terenie Gminy 
Goleszów, posiadającą co najmniej średnie wykształce-
nie, biegle posługującą się językiem polskim w mowie  
i piśmie, a także nieskazaną prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Ponadto kandydat na rachmistrza tereno-
wego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, 
w ramach którego uzyska wiedzę z zakresu podstaw 
statystyki publicznej, tajemnicy statystycznej, o zakre-
sie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego  
i sposobach wykonywania poszczególnych czynności  
w ramach wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilne-
go wyposażonego w oprogramowanie do przeprowa-
dzenia ankiety (spis rolny przeprowadzany będzie wy-
łącznie na urządzeniach mobilnych). 

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca Woje-
wódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testo-
wego, kierując się kolejnością na liście kandydatów  
na rachmistrzów terenowych. 

Osoby zainteresowane pracą w charakterze rach-
mistrza terenowego proszone są o dokonanie odpo-
wiedniego zgłoszenia, złożenie oświadczenia o nieka-
ralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych RODO 
(wymagane formularze dostępne są w urzędzie gminy 
oraz na stronie internetowej www.goleszow.pl). Doku-
menty można składa do 8 lipca 2020 r. osobiście w biu-

Nabór rachmistrzów terenowych do spisu rolnego

rze podawczym Urzędu Gminy Goleszów lub przesłać pocztą (liczy 
się data wpływu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza 
terenowego” na adres Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 
Goleszów.

Niemiec, którą sygnowano dwa razy). 
Zapis w kronice wskazuje również, że 
samo „oswobodzenie” Goleszowa na-
stąpiło 3 maja 1945 r.  
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W środę, 27 maja br. obchodzona 
była 30. rocznica przeprowadzenia 
pierwszych demokratycznych wybo-
rów do rad gmin. Na pamiątkę tego 
wydarzenia od 2000 roku, w tym wła-
śnie dniu, obchodzony jest Dzień Sa-
morządu Terytorialnego.

Chociaż wielu z nas trudno sobie 
wyobrazić brak samorządu terytorial-
nego, to jego historia w Polsce nie jest 
zbyt bogata. Wniosek taki wydaje się 
uprawniony, nawet biorąc pod uwa-
gę to, że samorząd istniał w różnym 
zakresie i pod różnymi postaciami już  
w okresie zaborów, a bezpośrednio po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku wydawało się, że idea 
samorządności stanowić będzie jeden  
z fundamentów młodej, polskiej de-
mokracji. Wskazywały na to m.in. prze-
pisy Konstytucji marcowej z 1921 roku, 
w której przypisano samorządowi 
szeroki zakres działania i daleko idącą 
samodzielność. Jednakże już parę lat 
później, po 1926 roku obóz rządzą-
cy zaczął promować i wdrażać wizję 
władzy scentralizowanej. W sposób 
najbardziej pełny została ona urzeczy-
wistniona w Konstytucji kwietniowej  
z 1935 roku.

Po drugiej wojnie światowej za-
częto sięgać po radzieckie wzorce 
ustrojowe. W konsekwencji w 1950 
roku zniesiono samorząd terytorialny, 
wprowadzając w to miejsce system 
rad narodowych jako terenowych 

organów jednolitej władzy państwo-
wej. Ten system potwierdzony został 
w Konstytucji PRL z 1952 roku i prze-
trwał z kilkoma modyfikacjami do roku 
1990. Powoli, acz systematycznie, pró-
bowano wykorzenić ze świadomości 
Polaków ideę samorządności. Zabiegi 
te nie były w pełni skuteczne, o czym 
świadczyło m.in. to, że w latach osiem-
dziesiątych coraz częściej pojawiały się 
w przestrzeni publicznej różnorodne 
koncepcje wskazujące na zasadność 
utworzenia samorządu terytorialnego. 
Początkowo postulaty tego typu po-
jawiały się w gronie intelektualistów.  
U progu transformacji, w negocjacjach 
między przedstawicielami obozu rzą-
dzącego i opozycji demokratycznej 
kwestie samorządności pozostawały 
na marginesie rozważań. Dopiero pod 
koniec 1989 roku zyskały one należne 
miejsce w debacie publicznej, czego 
odzwierciedleniem było wpisanie do 
konstytucji pod koniec grudnia 1989 
roku zasady udziału samorządu tery-
torialnego w sprawowaniu władzy. 
Później sprawy przyspieszyły i 8 marca 
1990 roku uchwalono ustawę o samo-
rządzie terytorialnym.

Nadszedł czas przeprowadzenia 
wyborów. Było oczywiste, że muszą 
być one demokratyczne, wolne i mają 
zapewniać rzeczywistą reprezentatyw-
ność organów wybieralnych. Obywate-
le wybierali radnych w 2383 gminach. 
W skład poszczególnych rad, w zależ-

ności od liczby mieszkańców gminy, 
wchodziło od 15 do 100 radnych. Łącz-
nie do obsadzenia było 52 037 man-
datów, o które ubiegały się 147 193 
osoby. 

O ile rady gmin miały status or-
ganów stanowiących i kontrolnych, 
o tyle wybierane przez nie zarządy 
były organami wykonawczymi. Na 
czele zarządu stał przewodniczą-
cy, którym był wójt. Aż do 2002 
roku był on wybierany przez radę 
gminy. Od tamtej pory o wyborze 
wójta rozstrzygają bezpośrednio 
mieszkańcy.

Początkowo przeprowadzenie 
pierwszych demokratycznych wy-
borów do rad gmin planowano na 
koniec kwietnia 1990 roku, później 
termin ten przesunięto na 6 maja, 
by ostatecznie odbyły się 27 maja. 
Te wybory zostały zapamiętane 
przede wszystkim jako czas wiel-
kiej, społecznej aktywizacji. Wiele 
lokalnych społeczności pokazało, 
jak wielki tkwił w nich potencjał. 
To wówczas ludzie, dotychczas 
pozostający na uboczu spraw pu-
blicznych, odkrywali w sobie spo-
łecznikowski zapał. Byli tacy, któ-
rzy wówczas rozpoczęli polityczne 
kariery czy zostawali liderami 
lokalnych ruchów i inicjatyw spo-
łecznych. Wielu ludzi po prostu za-
częło interesować się sprawami lo-
kalnymi. I chociaż to obywatelskie  
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przebudzenie okazało się zjawi-
skiem przejściowym, to nie moż-
na o nim zapominać, stanowiło 
bowiem początek długiej drogi do 
upodmiotowienia społeczeństwa. 
Jak wspominali nieco ponad de-
kadę temu współtwórcy współcze-
snego samorządu terytorialnego w 
Polsce, profesorowie Jerzy Regulski  
i Michał Kulesza, „Pracując nad od-
budową samorządu, wierzyliśmy 
mocno, może trochę naiwnie, że 
całe społeczeństwo będzie zawsze 
pracować dla wspólnego dobra. 
Bez takiej wiary nie moglibyśmy 
poświęcić tylu lat naszego życia 
dla tej sprawy. Nie mamy jednak 
żalu, że nie wszystko potoczyło się 
zgodnie z naszymi zamierzeniami. 
Jeśli się osiąga jedynie część tego, 
czego się chciało, to i tak dobrze. 
Bo gdyby się nic nie robiło, wów-
czas na pewnego niczego by nie 
osiągnięto”.

Część Czytelników Panoramy 
Goleszowskiej z pewnością pamię-
ta ostatni tydzień maja 1990 roku 
i wybory samorządowe w gminie 
Goleszów. Wybraliśmy wówczas 22 
radnych. W tych historycznych wy-
borach mandaty zdobyli:

1) Janusz Gabryś
2) Wiesław Lisowski
3) Edward Pala
4) Wanda Bereżańska 
5) Gustaw Broda
6) Piotr Brudny
7) Grażyna Foltyn-Skutek
8) Tadeusz Gąsior
9) Halina Kowalczyk
10) Janusz Kożdoń
11) Andrzej Kołder
12) Jan Krzok 
13) Jan Morys
14) Bogdan Rymorz
15) Jerzy Sikora
16) Jan Słowiok
17) Karol Stanieczek
18) Bogusław Sztefka
19) Jan Sztwiertnia
20) Karol Szymański
21) Jan Śliwka 
22) Jerzy Urbaczka

Pierwszym przewodniczącym Rady 
Gminy Goleszów został Janusz Gabryś, 
który funkcję tę pełnił przez trzy kaden-

cje (do 2002 roku). Zastępcami prze-
wodniczącego Rady Gminy w 1990 
roku zostali Wiesław Lisowski i Edward 
Pala. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami Rada Gminy wybrała Zarząd Gmi-
ny, na którego czele – jako Wójt Gminy 
Goleszów – stanął Jan Sztwiertnia. Na 
tym stanowisku pozostał do 2001 roku, 
gdy w wyborach parlamentarnych uzy-
skał mandat poselski.

Co ciekawe, wśród radnych Rady 
Gminy Goleszów I kadencji był Piotr 
Brudny, który jest radnym również w 
bieżącej kadencji. - Początki nie były 
łatwe. Wszyscy uczyliśmy się samorząd-
ności. Wówczas Rada Gminy mierzyła 
się z innymi problemami niż dzisiaj, 
chociaż część wyzwań jest oczywiście 
wciąż taka sama. W ciągu 30 lat na-
sza gmina zmieniła się, a oczekiwania 
mieszkańców również są inne niż kie-
dyś. Wówczas ludzie dowiadywali się  
o decyzjach władz gminnych od rad-
nych bądź na zebraniach wiejskich. 
Dzisiaj mogą na bieżąco śledzić obrady 
sesji. Rozwój technologiczny zapewnia 
o wiele większą niż kiedyś społeczną 
kontrolę działań Rady Gminy – zauważa 
Piotr Brudny.

Jubileusz jest okazją nie tylko do 
wspomnień, ale również podziękowań. 
- Samorządowcom, którzy przez 
ostatnie 30 lat pracowali na rzecz 
rozwoju naszej gminy, pragnę ser-
decznie podziękować. Przedstawi-

cielom mieszkańców, którzy obecnie 
wypełniają powierzony im mandat 
społeczny, życzę siły i determinacji 
w podejmowaniu nowych wyzwań 
oraz realizacji założonych celów. Sło-
wa podziękowania składam również 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy i gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, którzy swoją profesjo-
nalną postawą i zaangażowaniem 
wspierają samorządowców w wy-
pełnianiu przypisanych im zadań – 
dziękowała Sylwia Cieślar, Wójt Gminy 
Goleszów.

Obecnie w Polsce funkcjonu-
je prawie dwa i pół tysiąca gmin,  
z czego najmniejszą pod względem 
liczby ludności jest Krynica Morska,  
z nieco ponad tysiąc trzystu miesz-
kańcami. Największą (nie licząc miast 
na prawach powiatu) jest Piaseczno  
z prawie osiemdziesięcioma tysiącami 
mieszańców. Nasza gmina nie należy 
do najmniejszych. Zamieszkuje ją około 
trzynastu tysięcy osób. 

W ciągu minionych 30 lat wiele się 
zmieniło w obszarze samorządności. 
Nadal jednak sporo spraw wymaga 
przedyskutowania. W niektórych ob-
szarach widoczne są ustawowe prze-
regulowania, co znacznie utrudnia 
podejmowanie decyzji na poziomie lo-
kalnym. Nie zmienia to faktu, że samo-
rząd gminny stanowi ważną część życia 
wspólnoty lokalnej.



Jak często brakuje mi słów? Jak 
często szukam odpowiednich okre-
śleń, żeby opisać to, co widzę, jak 
często szukam słów, żeby ktoś mógł 
zrozumieć, co chcę wyrazić? Jeste-
śmy atakowani zewsząd obrazami, 
wychowujemy się, patrząc, lektury 
oglądamy, a nie czytamy, tak krót-
ko można opisać epokę obrazkową,  
w której żyjemy. 

Era pośpiechu, czyli dzisiejsze 
zabiegane czasy skłaniają, nie tylko 
młode pokolenie, do oglądania za-
miast czytania, bo tak można szyb-

ciej przyswoić treść. Żaden obraz 
nie może obejść się bez słowa. Film, 
ruchome obrazy, nawet w epoce 
kina niemego też potrzebował sło-
wa. Film zwany dziesiątą muzą, łą-
czy wszystkie muzy, jak to bywało 
podczas świąt dionizyjskich, „z ca-
łym rozmachem dramatu i poetycką 
rozmaitością: taneczną, muzyczną, 
słowną” (Eugeniusz Kabatc, Vinum 
sacrum et profanum: wino w kul-
turze, wino w naturze, wino na na-
szym stole, 2003). Zatem, słowo 
było na początku i z niego i dzięki 

niemu wszystko powstało. Słowa są 
nośnikiem informacji. Czynią oczy-
wistym (oczom widocznym). Słowa 
opisują i czynią (po)znanym, a to, co 
znane, nie budzi lęku, więc szukamy 
słów, żeby poczuć się bezpiecznie. 
A kiedy poznamy już wszystkie sło-
wa, to bywa, że z przymrużeniem 
oka stwierdzimy, że „im mniej słów, 
tym lepiej” (jeden z cytatów z mojej 
ulubionej, angielskiej komedii „Pan 
wzywał Milordzie?”). Jednak, żeby 
mieć taki wybór, najpierw musimy 
mieć z czego wybierać. Jak zdobyć 

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30. Rezerwacje telefoniczne:  

33 479 05 22 oraz mailowe: gbp.goleszow@onet.eu;

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie - filia w Puńcowie czynna jest 
w godzinach od 8.00 do 12.00 (poniedziałek i wtorek) oraz od 14.00 do 18.00 

(środa, czwartek, piątek). Rezerwacje telefoniczne: 33 852 96 98;

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie - filia w Cisownicy czynna jest 
w godzinach od 8.00 do 12.00 (poniedziałek i wtorek) oraz od 14.00 do 16.00 

(środa, czwartek, piątek). Rezerwacje telefoniczne: 33 858 61 35.

Godziny otwarcia
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Biblioteka ponownie otwarta

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Goleszowie oraz jej filie w Puń-
cowie i Cisownicy wznowiły swoją 
działalność. To dobra wiadomość dla 
wielu mieszkańców, którzy z powo-
du koronawirusa nie mogli korzystać  
z bogatego, gminnego księgozbioru. 

W związku z tym, że zagrożenie 
zakażeniem jeszcze zupełnie nie mi-
nęło, w pomieszczeniach biblioteki 
obowiązują specjalne środki ostroż-
ności. Mimo to warto odwiedzić 
bibliotekę. - Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych do korzystania ze 
zbiorów. Pracownicy zrobią wszyst-
ko, by Czytelnicy byli zadowoleni  
z odwiedzin w bibliotece. W każdym 
punkcie, w Goleszowie, w Cisownicy 
i w Puńcowie, przygotowaliśmy spe-
cjalne stanowiska, przy których Czy-
telnicy będą obsługiwani. Póki co, ze 
względów bezpieczeństwa między 
regałami z książkami mogą poruszać 
się jedynie pracownicy – informuje 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, Alicja Danel-Ozga. 

Czytelnicy odwiedzający biblio-
tekę powinni pamiętać o konieczno-
ści zakrywania ust i nosa, założeniu 
jednorazowych rękawiczek, a także 
zachowaniu minimum dwumetro-
wej odległości od innych osób. By 
maksymalnie skrócić czas oczeki-
wania na dostarczenie książek przez 
pracownika, osoby zainteresowane 
mogą dokonywać telefonicznych re-
zerwacji. Posiadając kartę bibliotecz-
ną można wypożyczyć maksymalnie 
5 książek na okres jednego miesiąca. 

Po zwrocie książki będą poddawane 
pięciodniowej kwarantannie.

Wakacje i urlop są doskonałą 
okazją do nadrobienia czytelni-
czych zaległości. Zapraszamy za-
tem wszystkich mieszkańców do 
odwiedzenia gminnych punktów 
bibliotecznych. Umberto Eco na-
pisał kiedyś, że „Kto czyta książki, 

żyje podwójnie”, ktoś inny zaś do-
dał „Książka - to mistrz, co darmo 
nauki udziela, kto ją lubi - doradcę 
ma i przyjaciela, który z nim smut-
ki dzieli, pomaga radości, chwilę 
nudów odpędza, osładza cierpko-
ści”. Zatem odwiedźmy bibliotekę!  
Z pewnością każdy znajdzie tam ja-
kąś ciekawą książkę.

Miłośnik dziesiątej muzy zachęca do czytania



to bogactwo słownika? Sięgając do 
skarbca, w którym jest mnogość 
słów. Tak. Mam na myśli książki. 
„Najlepszymi książkami są te, które 
mówią nam to, co już sami wiemy”. 
Czy tak jest? Na pewno takie stwier-
dzenie znajdziemy w książce Geor-
ga Orwella „Rok 1984”. Ta wydana 
w 1949 roku, futurystyczna, jak na 
owe czasy, powieść zawiera wiele 
aktualnych twierdzeń, jak choćby 
to, że „najgroźniejszym wrogiem 
człowieka jest jego układ nerwowy”.  
Nie będę zdradzać fabuły, ale może 
zachętą do zgłębienia tej lektury 
będzie jedna z refleksji, jaką prze-
czytamy na kartach tej powieści: 
„Może to, czego człowiek pragnie 
najbardziej, to nie tyle by być kocha-
nym, ile rozumianym”.  Można się  
z tym nie zgodzić, ale najpierw trzeba 
przeczytać, żeby o tym dyskutować. 
Teraz wracam do wytłumaczenia, 
dlaczego miłośnik dziesiątej muzy 
zachęca do czytania. Otóż, dlatego, 
że w 1956 roku oraz w 1984 powsta-
ły filmowe adaptacje tej powieści. 
Najbardziej znana jest ta ostatnia,  
w reżyserii Michaela Radforda.  
W tym filmie Richard Burton zagrał 
swoją ostatnią rolę. 

Podążając tropem dziesiątej 
muzy, dotarłam jeszcze do innych 
lektur, które warto zgłębić bez 
względu na to, czy już oglądaliśmy 
ich adaptacje filmowe, czy nie.  

I chociaż adaptacja to nie wierne 
odtworzenie treści książki (bo to 
zwyczajnie niemożliwe…, ale to 
temat na inną dyskusję), to warto 
przeczytać książkę, na podstawie 
której powstał film. Szczerze mó-
wiąc, ja najpierw obejrzałam filmy 
i z całą pewnością mogę przyznać, 
że film nie może oddać bogactwa 
treści, jakie są zawarte w książ-
kach, a to z tej przyczyny, że brak 
mu tego ogromnego zasobu słów, 
jakie znajdziemy w dziełach lite-
rackich. Język filmu to głównie 
obraz, który nie zawsze jest zdolny 
pomieścić tyle treści, co słowa za-
warte w powieściach.   

Żeby się o tym przekonać, war-
to przeczytać powieść „Lśnienie” 
Stephena Kinga, wydaną w 1977 
roku, na podstawie której w 1980 
roku Stanley Kubrick nakręcił film 
pod tym samym tytułem. „Reży-
ser odrzucił jednak wiele (jego 
zdaniem) zbędnych elementów 
powieści i zostawił sam trzon, co 
nie spodobało się autorowi pier-
wowzoru. Film obronił się jednak 
znakomitą realizacją i genialnym 
kunsztem aktorskim Jacka Nichol-
sona, a klimat skrajnego niepoko-
ju, jaki stworzył Kubrick, sprawił, 
że »Lśnienie« to jedna z najlep-
szych adaptacji filmowych, jakie 
kiedykolwiek powstały” (Zwier-
ciadło, kwiecień 2020). Film oglą-

dałam, ale po takim wpisie muszę 
przeczytać książkę, żeby poznać te 
zbędne elementy, które odrzucił 
Kubrick.

Kolejną książką, jaką polecam, 
jest „Oskar i Pani Róża” napisana 
przez Érica-Emmanuela Schmitta 
(2002). To niezwykle mądra lektura, 
pełna refleksji o życiu, które autor tak 
streszcza: „...życie to taki dziwny pre-
zent. Na początku się je przecenia: 
sądzi się, że dostało się życie wieczne. 
Potem się go nie docenia, uważa się, 
że jest do chrzanu, za krótkie, chcia-
łoby się niemal je odrzucić. W końcu 
kojarzy się, że to nie był prezent, ale 
jedynie pożyczka. I próbuje się na nie 
zasłużyć.” Pisarz stworzył też film, 
przyznam, nie oglądałam, ale pole-
cam spektakl Teatru Telewizji z 2005 
roku w reżyserii Marka Piwowskiego, 
pod tym samym tytułem. 

Przed nami okres wakacji, kiedy 
nareszcie możemy zwolnić tempo. 
Bez pośpiechu możemy spędzić 
nasz wolny czas. Od nas zależy, jak 
go wykorzystamy. Warto na pew-
no skłonić się do lektury, poświę-
cić  trochę czasu na przeczytanie 
książki. Samo czytanie to inwesty-
cja wzbogacająca nasz skarbiec 
danych o nowy zasób słów, a zysk 
z niej będzie stale procentował…, 
a na filmy znajdziemy chwilę (oko-
ło 120 min), kiedy powrócimy na 
start w naszym codziennym biegu.
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Zmniejszenie zakresu obostrzeń 
pozwoliło na ponowne otwarcie obiek-
tów sportowych w gminie Goleszów. 
Wszyscy zainteresowani ruchem na 
świeżym powietrzu mogą już korzystać 
z gminnych boisk „Orlik” w Goleszowie 
oraz kompleksu sportowego w Kisie-
lowie. Miłośnicy tenisa, siatkówki pla-
żowej oraz piłki nożnej mogą również 
udać się na kort i boiska w Puńcowie, 
którymi zarządza LKS Tempo Puńców. 
Zawodnicy klubów piłkarskich z Gole-
szowa oraz Puńcowa wrócili także do 
realizacji zajęć szkoleniowych na peł-
nowymiarowych boiskach.

Korzystanie z obiektów ogólno-
dostępnych wiąże się z dodatkowymi 
wymogami. Szczegółowo określają je 
opracowane na potrzeby aktualnej 

sytuacji dodatkowe regulaminy, któ-
re wywieszone są przy wejściu boiska  
i kortów. W trakcie uprawiania sportu 
nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 
Z uwagi na własne bezpieczeństwo 
należy jednak zadbać o zachowanie 
niezbędnych zasad sanitarnych. Na bo-
iskach pamiętajmy o obowiązku dezyn-
fekcji rąk i unikaniu zbędnego kontaktu 
fizycznego. Środki odkażające są udo-
stępnione przy wejściach na obiekty. 

W trakcie rozgrywania meczów su-
geruje się rezygnację ze zwyczajowego 
„podawania sobie ręki” po zakończo-
nej grze na rzecz innych gestów podzię-
kowania, niewymagających kontaktu 
fizycznego. Zaleca się, by pomiędzy 
grupami korzystającymi z obiektu - 
wchodzącymi i wychodzącymi z niego 

- został zachowany 15-minutowy od-
stęp. Po zakończeniu gry powinno się 
opuścić niezwłocznie teren rozgrywek, 
tak by uniknąć zbędnego gromadzenia 
się osób. 

Warto pamiętać, że do odwołania 
wyłączona jest możliwość korzystania  
z szatni i węzłów sanitarnych, poza 
toaletą – zawodnicy muszą przyjść na 
obiekt w stroju sportowym. 

„Orlik” w Goleszowie czynny bę-
dzie codziennie w godzinach od 13.00 
do 21.00. Z kolei boiska sportowe  
w Kisielowie są otwarte od świtu do 
zmierzchu. Z kortu tenisowego, boiska 
do siatkówki oraz niepełnowymiaro-
wego boiska do piłki nożnej będących 
pod opieką LKS Tempo Puńców moż-
na korzystać całodobowo.
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Obiekty sportowe ponownie dostępne
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W dniach 6-7 czerwca br.,  
w Więcławicach koło Krakowa, 
przeprowadzono pierwsze w tym 
roku zawody łucznicze na torach 
otwartych. I Runda Pucharu Polski 
w Łukach Bloczkowych była okazją 
do sprawdzenia swoich możliwości 
przez czołowych polskich łuczni-
ków, którzy spotkali się po dłuższej 
przerwie. 

W zawodach w Więcławicach 
wystartował zawodnik LUKS ORLIK 
Goleszów Przemysław Konecki, któ-
ry kwalifikacje w pierwszym dniu 
imprezy zakończył na 5. miejscu. 
Drugi dzień to pojedynki w systemie 
pucharowym – przegrywający odpa-
dał z dalszej rywalizacji. Celnie strze-
lający mieszkaniec Cisownicy poko-
nał swoich rywali w 1/8 i 1/4 finału.  
W pojedynku o wejście do finału za-
wodów w szranki stanęli Przemysław 
Konecki oraz aktualny Mistrz Polski 
w Łucznictwie Bloczkowym i jedno-

cześnie członek Kadry Narodowej 
– Łukasz Przybylski. Stojący na bar-
dzo wysokim poziomie pojedynek 
zakończył się remisem. O awansie 
zadecydował strzał barażowy – bli-
żej środka tarczy wylądowała strzała 
Łukasza i to on awansował do finału. 
Przemysław Konecki ostatecznie sta-
nął na trzecim stopniu podium. Ser-

Sukces łucznika z Cisownicy w I Rundzie Pucharu Polski

decznie gratulujemy osiągniętego 
sukcesu na zawodach stojących na 
bardzo wysokim poziomie i życzmy 
kolejnych celnych strzałów w nad-
chodzących turniejach!

Następna Runda Pucharu Polski 
odbędzie się w dniach 11-12 lipca 
br. w miejscowości Brzoza (powiat 
bydgoski).



Dwa kluby sportowe z Goleszo-
wa otrzymały ministerialne wsparcie  
w ramach programu „KLUB”, umoż-
liwiające im realizację dodatkowych 
szkoleń sportowych oraz zakup 
sprzętu. Sekcja piłki nożnej LKS Gole-
szów otrzymała na ten cel 10 tys. zł, 
a narciarze i siatkarze reprezentujący 
LKS Olimpia Goleszów 15 tys. zł.

O wsparcie z programu „KLUB” mo-
gły ubiegać się organizacje mające na 
celu rozwijanie sportu poprzez wspie-
ranie przedsięwzięć z zakresu upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzie-
ży. Na wnioskowane działania kluby 
jednosekcyjne, tj. prowadzące zajęcia 
z jednej dyscypliny, mogły uzyskać do-
finansowanie w kwocie 10 tys. zł, zaś 
wielosekcyjne w wysokości 15 tys. zł.

- Doceniam aktywną postawę 
wykazaną przez nasze kluby, która 
przełożyła się na wymierny sukces  
w konkursie. Cieszę się, że organi-
zacje działające na terenie gminy 
skutecznie pozyskują środki również  
spoza budżetu samorządu i dbają 
o zapewnienie wysokiego poziomu 
realizowanych przez siebie zadań. 
Dziękuję zarządom za zaangażowa-
nie i podjęte działania wzbogacają-

ce ofertę sportową i zakres zadań 
oferowanych przez kluby, z których 
korzystają w największej mierze 
mieszkańcy gminy – komentuje Syl-
wia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Dzięki pozyskanym środkom klub 
piłkarski z Goleszowa zamierza roz-
szerzyć zakres zajęć prowadzonych 
wśród najmłodszych grup. Planowa-
ny jest również zakup dodatkowego 
sprzętu szkoleniowego dla młodych 
piłkarzy reprezentujących gminę Go-
leszów, m.in. piłek oraz strojów spor-
towych. Z kolei LKS Olimpia Goleszów 

pozyskane środki przeznaczy na dzia-
łalność dwóch sekcji. Reprezentanci 
klubu w skokach narciarskich mogą 
liczyć na uzupełnienie wyposażenia 
o nowe narty oraz realizację dodat-
kowych godzin ćwiczeń. Klub planuje 
również prowadzenie nowych zajęć  
z zakresu siatkówki, organizację tur-
niejów i zawodów oraz doposażenie 
infrastruktury boisk w tablice wyni-
ków, znaczniki pola gry oraz ochra-
niacze na słupki. Działania podjęte  
w ramach programu będą realizowa-
ne do końca 2020 roku.
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Powszechnie wiadomo, że „ruch 
to zdrowie”, a zachęcając do wpro-
wadzenia tej myśli w życie, Gmina 
Goleszów złożyła wniosek w ramach 
ogólnopolskiego naboru o wspar-
cie organizacji zajęć sportowych na 
miejscowym „Orliku”. Instytut Spor-
tu – Państwowy Instytut Badawczy 
obsługujący konkurs w ramach mini-
sterialnego projektu, zakwalifikował 
do dofinansowania działania zapla-
nowane na kompleksie boisk wie-
lofunkcyjnych w naszej gminie. 

Gmina Goleszów złożyła w ra-
mach naboru wniosek o dofinanso-
wanie zatrudnienia animatora spor-
tu, który będzie prowadził zajęcia na 
goleszowskim „Orliku”. - Przedsta-
wiona przez nas propozycja prowa-
dzenia zajęć przez doświadczonego 
trenera uzyskała aprobatę organiza-
torów naboru. Zatrudniony instruk-
tor będzie organizował zajęcia na 

Lokalny Animator Sportu poprowadzi zajęcia na goleszowskim „Orliku”

naszych boiskach do 30 listopada. Li-
czę, że poprawi to dostępność obiek-
tu, urozmaici zakres prowadzonych 
zajęć, a także pozytywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo całego komplek-
su – komentuje Sylwia Cieślar, Wójt 
Gminy Goleszów.

W ramach zadania dofinansowa-
nego przez Ministerstwo Sportu na 
goleszowskim „Orliku” organizowa-
ne będą różne zajęcia sportowe i re-
kreacyjne w okresie od 15 czerwca do  
30 listopada 2020 r.
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Goleszowskie kluby sportowe z dofinansowaniem
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Kaprysy pogodowe dziś i dawniej

Od kilku lat obserwujemy zna-
czące zmiany klimatu. Susze, ulew-
ne deszcze i nawałnice coraz częściej  
dotykają Europę, w tym nasz kraj. 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
przesyła na nasze telefony komórko-
we alerty o prognozowanych inten-
sywnych opadach deszczu, burzach  
z gradem czy silnych wiatrach.  
W wielu regionach służby ogłaszają 
np. pogotowia przeciwpowodziowe. 

Trąby powietrzne, do tej pory 
znane wyłącznie z filmów katastro-
ficznych, coraz częściej niszczą doro-
bek życia wielu rodzin. Przykładem 
może być Kaniów koło Bielska-Białej, 
gdzie na początku czerwca taki ży-
wioł w około 30 sekund (!) zniszczył 
ponad 20 domów. 

Na terenie Śląska Cieszyńskie-
go, w tym naszej gminy, coraz czę-
ściej zdarzają się również przypadki 
uszkodzeń budynków przez silne, 
porywiste wiatry. W związku z ano-
maliami pogodowymi coraz więcej 
interwencji odnotowuje straż pożar-
na. Wielokrotnie jest tak, że np. pod-
czas intensywnych opadów deszczu 
strażacy, zarówno zawodowi jak  
i ochotnicy, kilka razy w jednym dniu 
wyjeżdżają, by ratować mienie i ży-
cie ludzkie.

Zmiany klimatu niestety są rów-
nież zagrożeniem ekonomicznym 
i ekologicznym dla współczesnego 
świata. Ich negatywne skutki nisz-
czą infrastrukturę i powodują straty  
w różnych sektorach gospodarki. Su-
sze, ulewne deszcze, huragany czy 
szkodniki mają bezpośredni wpływ 
na rolnictwo, zaś zniszczone uprawy 
mają przełożenie na większe ceny 
płodów rolnych. W niektórych rejo-
nach świata panuje głód, a według 
międzynarodowych organizacji pro-
blem ten będzie narastał.  

W czasach współczesnych ano-
malie pogodowe są prognozowane, 
a później rejestrowane przez odpo-
wiednie instytucje. Rozwój techno-
logiczny pozwala nam wszystkim fo-
tografować czy filmować telefonem 
komórkowym przebieg oraz skutki 
zmian klimatu. Tym samym może-
my po jakimś czasie odtworzyć np.  
w Internecie nagrany film i pokazać 
go swoim dzieciom lub wnukom.  

Jak wynika z Kroniki Goleszowa 
nasi przodkowie również zmagali się  
z problemami, tj. z suszą, powodziami, 
głodem, chorobami a nawet z trzęsie-
niem ziemi. W minionych wiekach 
relacje z tego typu zdarzeń oraz życia 
danej społeczności były przekazywa-
ne ustnie z pokolenia na pokolenie 
odnotowywane w domowych kalen-
darzach, relacjonowane w gazetach 
lub spisywane przez kronikarzy. Dzięki 
ich pracy możemy dziś przenieść się  
w czasy naszych pradziadków i dowie-
dzieć się, z czym się borykali.

Poniżej prezentujemy zapiski z go-
leszowskiej kroniki spisanej przez Jana 
Wałaskiego, dotyczące anomalii po-
godowych. Fragmenty prezentujemy 
z zachowaniem oryginalnej pisowni.

„Rok 1805 był bardzo wilgotny, 
żniwo się bardzo opóźniło, a na owies 
spadł śnieg.

W 1806 r. panowała wielka cho-
roba, w styczniu, w lutym i marcu tak, 
że w tych trzech miesiącach zmarło  
w Goleszowie około 100 ludzi.

W roku 1807 była wielka droży-
zna. Kopa słomy w kwietniu tego roku 
kosztowała 40 florenów austriackich, 
a za 6 lat powtórzył się bardzo mo-
kry rok, było dużo deszczu i powodzi  
w sierpniu tak, że zboże bardzo porosło i 
dużo się zniszczyło.

W następnych latach 1846 i 1847 
panowała straszna nędza głodu a na 
wiosnę 1847 r. liczne rodziny „komor-
ników” żyły tylko ugotowaną trawą. 
W tym też czasie nawiedziła Goleszów 
straszliwa epidemia tyfusu.

Rok 1854 był bardzo mokry, od poło-
wy czerwca aż do września ustawicznie 
deszcze padały i zboże nie tylko na roli, 
ale i w stodołach pozostało, będąc mo-
kre sprzątnięte. Po deszczach nastąpiła 
ostra zima 1854/55 aż do końca marca 
trwająca. Nędza dokuczliwa znowu za-
panowała. Nie było ziemniaków, więc 
gotowano kukurydzę sprowadzaną aż 
z Węgier.

Z polecenia starostwa musiała ży-
wić gmina Goleszów 12 najuboższych 
osób, aby ich od śmierci głodowej oca-
lić w ten sposób, że siedlak co czwar-
ty dzień, zagrodnik co szósty dzień  
a chałupnik w jedenasty dzień jednego  
z nich wiktował.

8 lutego 1858 o godzinie 9-tej wie-
czorem przeżył Goleszów takie trzęsie-
nie ziemi, że popękały częściowo mury 
kościoła i fary obu kościołów. W następ-
nym roku wybuchła wojna austriacko-
-włoska i wielu goleszowian na tą wy-
prawę poszło i z niej nie powróciło.

Rok 1862 przyniósł rolnikom Gole-
szowa obfite żniwo, chleba było pod 
dostatkiem, ale na to miejsce brako-
wało wody, bo przez dwa miesiące 
wrzesień i październik deszcz wcale nie 
padał. Bogate źródło „w zimnych wo-
dach” pod drogą górniową, wyschło 
(obecnie przy Szwarcowi) 7 grudnia 
był już niesłychany brak wody. W dru-
gim z kolei roku była jeszcze większa 
posucha. Dnia 14 sierpnia 1863 r. 
wójt Badura wozi wodę w beczkach 
do studni na placu kościoła ewang.- , 
aby ludzie w następnym dniu mogli 
się napić. Wodę wożono przeważnie  
z „Ławek” obok dworca kolejowego, bo 
było już tak sucho, że prawie wszystkie 
studnie w Goleszowie wyschły.

Rok 1864 był natomiast znowu mo-
kry i nadzwyczaj zimny. W jesieni nie 
można było siać ani ziemniaki kopać. 
Do 6 października stoją po Równi owsy, 
a góry są śniegiem pokryte. Śliwki się 
dopiero zapalają i są bardzo kwaśne.    

5 sierpnia 1880 r. nawiedziły Śląsk 
Cieszyński wielkie powodzie, większe od 
powodzi w 1831 i 1813 r”.
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Tytuł artykułuApel myśliwych z terenu gminy Goleszów 

Od dłuższego czasu przyrost dzi-
ków kształtuje się na poziomie 400-
500%, co w praktyce oznacza, iż jeśli 
liczba dzików wynosi obecnie ok. 40 
sztuk, to jesienią będzie ich ponad 
200. W celu zredukowania populacji 
dzików oraz ochrony pól uprawnych 
prowadzony jest odstrzał na terenie 
naszej gminy przez Koło Łowieckie 
„Bażant” Dzięgielów oraz Koło Ło-
wieckie Goleszów. 

W minionym sezonie łowieckim 
członkowie obu kół upolowali ponad 
200 sztuk dzików na terenie całej 
gminy Goleszów, w tym kilkadziesiąt 
na zlecenie powiatowego lekarza 
weterynarii w ramach odstrzału sa-
nitarnego. W celu ograniczenia szkód 
w uprawach apelujemy o ogrodzenie 
swoich posesji pastuchami elektrycz-
nymi oraz doglądanie upraw w cią-
gu nocy, tj. pomiędzy godziną 23.00  
a 3.00, kiedy to dziki najczęściej je 
atakują. Jeśli zauważą Państwo wata-
hę dzików, proszę powiadomić myśli-
wego o miejscu obserwacji i kierun-
ku, w którym dziki się udały. 

Myśliwi z terenu gminy Goleszów
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Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze”
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Od 15 maja br. można składać 
wnioski w nowej odsłonie programu 
„Czyste Powietrze”, realizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. 

Nowa wersja programu zakła-
da wiele ułatwień dla potencjal-
nych wnioskodawców, a wśród nich 
uproszczenie i skrócenie procesu 
aplikacyjnego oraz zmianę kryteriów 
dochodowych (rezygnację z powią-
zania intensywności dofinansowania  
z siedmioma grupami dochodowymi 
– na ich miejsce wprowadzone zosta-
ły dwie grupy dochodowe). Dopusz-
czono również możliwość ubiegania 
się o dotacje na realizację zadań 
związanych z ociepleniem budynku, 
wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej dla osób, które wcześniej zdecy-
dowały się na wymianę źródła ciepła. 

Łatwiejszy w wypełnieniu jest tak-
że wniosek o dotację – obecnie ba-

zuje on głównie na oświadczeniach 
wnioskodawcy. Pojawiła się również 
możliwość składania dokumentów 
online poprzez serwis www.gov.pl. 
Dodatkowo skrócono okres ocze-
kiwania na rozpatrzenie wniosków  
o dofinansowanie. Aktualnie decyzję  
o przyznaniu pomocy otrzymuje się do 
30 dni od daty złożenia dokumentów.

Nabór do programu „Czyste Po-
wietrze” zintegrowany został także  

z programem „Mój Prąd”, dzięki 
czemu istnieje możliwość uzyskania 
dotacji na montaż instalacji fotowol-
taicznej bez konieczności składania 
dwóch osobnych wniosków.

Szczegółowe informacje, w tym 
regulamin oraz niezbędne załączniki 
znajdują się na stronach Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
www.wfosigw.katowice.pl 

Telefony kontaktowe do myśliwych z terenu gminy Goleszów:

Tomasz Pieczonka (Koło Łowieckie „Bażant” Dzięgielów), sołectwa: 
Cisownica, Dzięgielów, Leszna Górna, Puńców – tel. 509 613 049

Andrzej Czyż (Koło Łowieckie Goleszów), sołectwa: Bażanowice, 
Kozakowice, Goleszów (Dolny, Górny, Równia), Godziszów – tel. 512 315 445
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Tytuł artykułuAnomalie pandemii

Grzecznie stoimy w kolejce do 
kasy w odległości dwóch metrów 
od siebie, więc kolejka raczej długa. 
Wykładam nieliczne zakupy na ta-
śmę kasy, przede mną klient płaci, to 
czekam. Pusty kosz zakupowy odno-
szę pod drzwi i wracam, przechodząc 
obok płacącego, co nie spodobało się 
kasjerowi: „Proszę zachować odle-
głość!” – zgromił mnie. 

„Przepraszam…”. Zwróciło to 
uwagę kupującego, który był już przy 
drzwiach. Odwrócił się i poznał mnie, 
ja, niestety, jego nie. Podchodzi do 
mnie: „Cześć, Al”. Wyciąga rękę na 
powitanie – jeszcze wtedy nie trzeba 
było nosić rękawiczek, ale zalecane 
było witanie się dotykaniem łokci,  
a nie tradycyjnie uściskiem dłoni 
(podobno koronawirus nie lubi łok-
ci). Zerkam błyskawicznie na kasjera, 
tym razem żadnej reakcji. Chyba czuł 
respekt przed słuszną posturą mego 
kolegi. 

Innym razem siedzę sobie w sa-
mochodzie, słucham radia, rozwiązu-
jąc krzyżówki. Żona już w maseczce 
i rękawiczkach po zaostrzeniu prze-
pisów. Odkaża płynem ręce, wózek 
i dokonuje zakupów. Zaciekawiony 
sportową wersją samochodu pod-
chodzi do mnie facet. Uchylam okno, 
wita się tradycyjnie. Jest bez maski, 
ja w samochodzie też. Rozmawia-
my o parametrach i osiągach auta, 
bo to były mechanik samochodo-
wy i lata temu nawet naprawiał mi 
któryś z poprzednich samochodów. 
Stoi nad moją głową i rozmawiając 
głośno (prawdopodobnie nawet po 
piwku), świetnie „częstowałby” mnie 
wirusem, gdyby go miał – chyba nie 
miał, bo ciągle żyję. Zresztą, akurat 
Minister Zdrowia powiedział publicz-
nie w telewizji, że  maseczki nic nie 
dają, ponieważ „korona” ma takie 
minimalne rozmiary, że swobodnie 
przedostaje się przez siateczkę mase-
czek. Co prawda, za tydzień ogłasza, 
że koniecznie musimy nosić masecz-
ki, bo inaczej czekają nas ogromne 
kary finansowe. Wydaje mi się, że 
one zakrywają tylko usta i nos, a oczy 
są odsłonięte i przez nie mikromgieł-
ka, na której usadowił się wirus, swo-
bodnie może się przedostać do orga-
nizmu. Co innego przyłbice (po wielu 

poszukiwaniach udało mi się taką ku-
pić) – oddycha się znacznie łatwiej,  
a zakrywa całą twarz. 

Obecnie jest więcej czasu, więc 
okazja, aby uzupełnić zaległości  
w prowadzonych kronikach. Brak paru 
zdjęć, a najbliższy zakład fotograficzny 
w Ustroniu. Telefonicznie sprawdzam, 
czy jest szansa na wykonanie paru 
zdjęć z pendrive’a. Owszem zrobią 
tych parę sztuk stałemu klientowi. 
Aby upiec dwie pieczenie przy jednym 
ogniu, zabieram z sobą Amora (to nasz 
pupil rasy shih tzu), by z nim pójść na  
i tak przymusowy spacer, ale tym ra-
zem w przyjemnym plenerze, jakim 
jest promenada nad rzeką Wisłą.  
W czasie jazdy zastanawiam się, co 
powiem policji, gdyby mnie zatrzyma-
ła. Przecież nie wolno się poruszać bez 
celu. W oczekiwaniu na wykonanie 
odbitek spacerujemy nad rzeką, wcho-
dząc momentami w alejki parkowe. 
Uświadamiam sobie z przestrachem, 
że przecież jest zakaz wkraczania do 
parków. W tym momencie, rozgląda-
jąc się, myślę co Polacy musieli od-
czuwać w czasach łapanek ulicznych. 
Co prawda, osobiście też przeżyłem 
namiastkę tego w czasie stanu wo-
jennego , na szczęście, miałem wtedy 
zezwolenie na poruszanie się nocą 
wydane przez Naczelnika Miasta Wi-
sła. Uciekamy z parku do samochodu  
i jazda do domu. 

Z kolei, kiedy włosy na mojej gło-
wie przypominały już coś bardzo dziw-
nego (chociaż jestem już w fazie ich 
systematycznego redukowania), kom-
binowałem, jakby tu jednak ten chaos 

na głowie uporządkować. Zakłady fry-
zjerskie, oczywiście, nieczynne, więc 
telefonicznie szukam oparcia w rodzi-
nie. Jest! Znalazłem moją elektryczną 
maszynkę do strzyżenia. Odwiedzamy 
się w maseczkach. Sterylizacja rąk  
i pierwsza próba – niestety, nieudana, 
więc podejmujemy decyzję i pierwszy 
raz w życiu jestem ostrzyżony „na gla-
cę”. Robię sobie zdjęcie pamiątkowe 
dla potomnych i jest OK.

Mało tego – żonę rozbolał ząb trzo-
nowy. Dzwonimy po wszystkich gabi-
netach w pobliskich miejscowościach, 
odnajdując numery w Internecie. Od-
powiadają nam głuche telefony. Zno-
wu od rodziny dowiadujemy się, że 
istnieje w Bielsku Prywatne Pogoto-
wie Dentystyczne, działające w czasie 
pandemii – ceny usług również pan-
demiczne. Jednak po odczekaniu paru 
dni na tabletkach i trzech wizytach 
sprawa bólu zęba została definitywnie 
zakończona. 

Prawie puste ulice potęgowały 
uczucie osamotnienia, natomiast jaz-
da samochodem tworzyła uczucie 
pewnego luksusu. Jestem sam, nie 
muszę cały czas koncentrować uwagi 
na innych pojazdach. Myślę, że uczu-
cie to sprawiało, iż (szczególnie u mło-
dzieży) prawa stopa stawała się bar-
dzo ciężka i sporadyczne samochody 
mknęły po ulicach jak torpedy. 

Obecnie powoli, ale – mam na-
dzieję – wracamy do normalności. 
Jednak to wciąż wielka niewiadoma 
i przezornie ufundowałem już nam  
z żoną nagrobek.

Albin Klimczak
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Poniżej prezentujemy kolejny 
odcinek ogrodniczych porad Ada-
ma Krzywonia, który zauważa, 
iż trwa obecnie pełnia wegetacji 
roślin, a co się z tym wiąże także 
pełnia prac, by uzyskać zadawala-
jące efekty z tego, co rośnie nam 
w ogrodzie.

SZKODNIKI ROŚLIN – tych nigdy 
nie brakuje, tym bardziej obecnie, 
gdy coraz bardziej zachwiana jest 
równowaga biologiczna w środowi-
sku owadów i innych zwierząt. Ja nie 
prowadzę ochrony chemicznej, zaś 
do ochrony stosuję naturalne środki 
pochodzenia roślinnego, jak: wywa-
ry, wyciągi z pokrzywy i mniszka itp. 
(bliższe informacje w Internecie). 
Pragnę tylko dodać warunek, który 
w istotny sposób wpływa na sku-
teczność – otóż takie opryski należy 
wykonać trzykrotnie w odstępach 
ok. trzydniowych, a to dlatego, że 
są różne fazy rozwojowe szkodnika, 
a w związku z tym i jego podatność 
na oprysk. 

CHOROBY GRZYBOWE – to ko-
lejny problem, z którym musimy 
sobie poradzić, i znów dodam, że 
nie stosuję chemicznych środków. 
Warunkiem ograniczenia chorób 
jest niedopuszczanie do sytuacji 
umożliwiających ich swobodny roz-
wój poprzez prześwietlenie roślin, 
odchwaszczanie i częsta kontrola 
stanu roślin. Tutaj sprawdzonym 
środkiem jest oprysk rozcieńczonym 
wywarem ze skrzypu polnego. Po-
dam sprawdzony sposób jego przy-
gotowania. Wybrany do celu sporzą-
dzenia płynu ochronnego pojemnik 
należy wypełnić do 2/3 jego objęto-
ści rozdrobnionym zielem skrzypu 
i zalać do pełna wodą deszczówką 
lub kranówką (po uprzednim jej 
odstaniu przez 24 godziny). Ten za-
lew pozostawiamy przez dobę, po 
czym zawartość należy w pojemni-
ku emaliowanym zagotować, czyli 
doprowadzić do wrzenia i w lekkim 
wrzeniu przetrzymać przez 25 mi-
nut (uwaga – lubi „wyskipieć”). Po 
ostudzeniu, przecedzeniu przez gę-
ste sito wywar rozcieńczamy 1:3 do 
1:5 (wywar – woda) i jest gotowy do 
użycia. Nadmieniam, że pozostały, 
nieużyty, przecedzony wywar można 

przechowywać przez dwa tygodnie 
w szczelnym pojemniku i w ciem-
nym miejscu. Ten fakt pozwala znów 
na dwu- lub trzykrotny wskazany 
oprysk bez konieczności każdorazo-
wego przygotowania wywaru. 

Dobrym, sprawdzonym materia-
łem do ochrony przed szkodnikami 
i chorobami jest przesiany popiół 
drzewny, którym opylamy lub po-
sypujemy rośliny (można zapobie-
gawczo). Ostatnio zaś stosuję też 
(polecam) do oprysków oraz pod-
lewania wyselekcjonowane mikro-
organizmy (można je nabyć). Takie 
opryski znacząco ograniczają choro-
by i szkodniki, a nadto wzmacniają 
rośliny uprawowe. Podstawowym 
warunkiem zdrowego rozwoju roślin 
jest zapewnienie im odpowiednich 
warunków glebowych i odżywczych 
pochodzenia naturalnego. Dlatego 
też gorąco namawiam do komposto-
wania wszelkich odpadów organicz-
nych (oprócz odpadów mięsnych  
i kości – te przyciągają gryzonie).  
O walorach kompostu wielokrotnie 
pisałem, bowiem jest to – jak ktoś 
powiedział – „złoto dla ogrodu”. Do-
brze wiedział, o czym mówił, a o tym 
wiem, bo ponad 40-letnie coroczne 
kompostowanie wiele mnie nauczy-
ło. Dodam jeszcze, że wszelkie pozo-
stałości na sicie z przygotowanych 
wywarów czy wyciągów roślinnych 
stanowią bardzo dobry materiał do 
kompostu, podobnie jak wspomnia-
ny popiół drzewny. Bardzo dobrym 
środkiem przyśpieszającym kompo-

stowanie są specjalne szczepy mi-
kroorganizmów.

Ostatnio występuje groźna cho-
roba RDZA GRUSZY – ma ona dwóch 
żywicieli: jałowiec płożący i gruszę – 
na którym zimuje, po czym wiosną 
przenosi się na drzewo owocowe  
i ten cykl się powtarza. Ważnym wa-
runkiem jej ograniczenia jest unie-
możliwienie do jej przezimowania 
i rozsiewania zarodników choroby. 
Dlatego też należy wiosną kilkakrot-
nie wykonać przegląd jałowców (do 
wnętrza krzewów), bowiem choroba 
ta zimuje na pędach, gdzie wiosną 
rozwija się w postaci galaretowatej, 
brązowej substancji – pędy takie na-
leży wyciąć, zaś krzew opryskać MIE-
DZIANEM. 

Jeszcze parę słów o świerkach 
Conica, które podczas suchej i cie-
płej pogody atakuje przędziorek, do-
prowadzając często do ogołocenia  
z igieł. Podczas takiej pogody należy 
świerk mocno przelać strumieniem 
zimnej wody (szkodnik nie lubi wil-
goci), a czynność warto powtarzać 
(o środkach chemicznych nie wspo-
mnę!). 

Szanowni Państwo, pragnę do-
radzić, by sałatę, a także inne wa-
rzywa, które uprawiamy, zbierać 
do spożycia w godzinach połu-
dniowych, bowiem stwierdzono, 
że wówczas jest w nich najmniej 
azotanów, które w nadmiarze są 
dla naszego zdrowia bardzo szko-
dliwe.

Adam Krzywoń

Dobre rady ogrodnicze



• Urząd Gminy w Goleszowie

Godziny pracy: 
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, 
środa: 7.00-17.00, 
piątek: 7.00-13.00.
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 10
www.goleszow.pl, www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl

• Redakcja Panoramy Goleszowskiej 

ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 10 wewn. 85

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Godziny pracy: 
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, 
środa: 7.00-17.00, 
piątek: 7.00-13.00.
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl

• Gminny Ośrodek Kultury

ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 21,
www.goleszow.com.pl

• Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com

• Gminne Centrum Informacji 
Punkt Informacji Turystycznej

ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 99 28 wewn. 18,
gcigoleszow@gmail.com

• Numer alarmowy: 112
• Policja: 997
• Straż pożarna: 998
• Pogotowie Ratunkowe: 999
• Pogotowia: energetyczne: 991, gazowe: 992, 
wodociągowe: 994
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XXI Świętojańskie Zawody Wędkarskie Par Mieszanych

W sobotę, 27 czerwca, w upal-
ne popołudnie, 18 par przystąpiło 
do rywalizacji w ramach XXI Świę-
tojańskich Zawodach Wędkar-
skich Par Mieszanych na zbiorniku 
TON w Goleszowie.

Na 18 par biorących udział  
w zawodach ostatecznie sklasyfi-
kowano tylko 5. Pierwsze miejsce 
zdobyli Gabriela Cieślar i Maciej 
Rucki (7860 pkt.), drugie Katarzyna 
i Mariusz Kral (4510 pkt.), trzecie 
Magdalena Herzyk i Leszek Sład-
czyk (4420 pkt.), czwarte Bożena  
i Krzysztof Nytra (2520 pkt.), a piąte 
Daria i Marcin Sztefek (1430 pkt.)

Pierwsze trzy pary otrzymały 
puchary, dyplomy i nagrody. Pozo-

stałe punktujące pary nagrodzone 
zostały dyplomami.

Zarząd Towarzystwa Wędkar-
skiego TON w Goleszowie ser-
decznie zaprasza na kolejne lip-
cowe zawody, tym razem XXIX 
Gminne Drużynowe Zawody 
Wędkarskie. Odbędą się w sobo-
tę, 11 lipca. Zgłoszenia 3-osobo-
wych drużyn przyjmować będą 
członkowie Zarządu TW TON  
w dniach od 6 do 9 lipca, w godzi-

nach od 18.00 do 20.00, również 
w Rybaczówce. Obowiązuje wpi-
sowe 100 zł.

Organizatorzy informują, że 
na terenie łowiska obowiązuje 
nakaz zachowania społecznego – 
minimum 2-metrowego dystansu 
lub zakrywanie ust i nosa. Wię-
cej informacji na temat zawodów 
znajduje się na stronie organiza-
tora zawodów www.twton.pl
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Z dziejów gminy

Historia jest nauczycielką ży-
cia – w myśl tej znanej sentencji 
prezentujemy rubrykę zawierają-
cą fakty i historie dotyczące gmi-
ny Goleszów. W krótkie, nostal-
giczne podróże, mające miejsce 
w naszej małej ojczyźnie, zabio-
rą nas teksty archiwalnych arty-
kułów Panoramy Goleszowskiej 
oraz unikatowej, ręcznie zapi-
sanej kroniki. Towarzy-
szyć będzie nam często 
gwara i tradycje ludowe. 
Zamieszczane historie 
będziemy starali łączyć 
się z aktualnymi wyda-
rzeniami. 

Pierwsza zamieszczo-
na propozycja zainspi-
rowana została wiado-
mościami o wzmożonym 
trendzie oszczędzania 
wśród Polaków, do któ-
rego zmotywowała nie-
pewna sytuacja gospodarcza.  
O wartości pieniądza w dawnych 
czasach wspomina również go-
leszowska kronika w pewnej hu-
morystycznej historii (fragment  
w oryginalnym zapisie):

„Jeszcze jeden przykład cha-
rakteryzujący nasz lud, ale niech 
to będzie w gwarze.

Kjesi hań downi ludzie strasz-
nie szporowali. Każdy grajcar był 
zocny i jak się go mjało ze szrajto-
fle wydać, to się musiało dobrze 
narozmyślać. Zaś nikierzi to nad 
miare byli dychciwi i łakomi na ty 
piniądze, żeby – jako to je staro 
powiadaczka – za grajcar wesz po 
ścierniu do Wjydnia gnali. 

Ros f sobote, chciał się jedyn 
chłop s Kamjyńca ze sfojóm ba-
bóm wybrać do miasta. Zaprzągli 
fczas rano krowy do wózka, do 
zatku chynyli pore prosiąt i przi-
chynyli drabinkóm, a na przodek 
ciepli wielkóm słóme łowieśnóm, 
na kjeróm se łoba fajnie siedli, 
zawjókali na bydło, smignyli jim 
biczym kole rogów i pojechali do 
Cieszyna na tork. 

Prosięta ros dwa dobrze sprze-
dali i pojechali do miasta. Krowy 
zostawili na drzewiannym rynku, 
słomy jim pot pyski chynyli a po-

tym chłop siągo do kapsy po szt-
fiorok, za kjery se mjeli kupić po 
pleciónce. Naros robi straszeczny 
krawal, że tu na rynku wylecioł 
mu s kapsy nowiućki sztfiorok. 
Schledali się łoba kany jyny po 
rynku, ale piniądza nie naszli i jusz 
sie myślóm do chałupy brać, asz 
tu widzóm przet sobóm austriac-
kigo szandara. 

Jak chłop go łuwidzioł, to se 
głośno łotchrząknył, na babe sie 
miłosiernie podziwoł, nos se do 
czysta palcami wyforskoł, a potym 
czopke z głowy sjył i łubożuchnie 
tak sie z prośbóm do szandara 
łotzywo „Panie szandar, bedom 
tak dobrzi a nie gniywajóm sie na 
mje – na jo tu kańsi na rynku po-
zbył sztfiórok, jakby go tak kiedy 
panoczku naszli, to by mi go jisto 
na po drugi ros, jak zaś tu bedym 
łoddali – strasznie bych jim był za 
to powdziączny!” 

Za jakiś czas f Cieszynie za-
czyli kopać dziury na wodociąg 
i drzewianny rynek tesz cały ro-
skopali. Chłop z babóm są zaś w 
mieście na tym rynku i widzóm, 
że tu fszycko roskopane na capart  
a tym som szandar stoi jakisi 
smutny przi mętelófce, chłop go 
widzi i wros z babóm zabyło jim 
go żol, potym przychodzóm do 
niego i tak mu prawióm: „Nó, dar-
mo, stało się panoczku i jusz się 
isto nie wróci! Ale to bych my se 
nigdy na nich nie pomyśleli, że  
ś nich je taki porządny człowiek, 
co by asz cały rynek kozać rosko-
pać – skyrs naszygo sztfióroka!” 

O źródle: W latach od 1961 do 
1980 Jan Wałaski pisał Kronikę 

Goleszowa. Był to pierwszy tom, 
który zawiera 500 stron ręcznie 
zapisanych w zeszycie formatu 
A3 (tom drugi pisany w kolejnych 
latach miał już nieco zmienioną 
strukturę). W słowie wstępnym 
znajdujemy taki zapis:

„Dzięki inicjatywie i zrozu-
mieniu Prezydium Rady Naro-
dowej w Goleszowie z przewod-

niczącym Ludwikiem 
Heczko zostałem upo-
ważniony w listopadzie 
1958 r. do napisania kro-
niki Goleszowa. Historia 
powstania Goleszowa  
i jego rozwoju aż do naj-
nowszych czasów, nie 
jest nigdzie zanotowana, 
za wyjątkiem skromnej, 
czterostronicowej bro-
szurki napisanej przez  
Fr. Popiołka, wielkiego 
zbieracza starych doku-

mentów z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego. Największym skarbem 
z którego wiadomości czerpałem 
byli przeważnie starzy i sędziwi 
mieszkańcy Goleszowa, którzy 
chętnie „rozprawiali” o dawnych 
czasach, życiu  różnych wydarze-
niach, co im dziadkowie lub babki 
opowiadali.”

Mini słownik: 
szporowali – oszczędzali, graj-

car – drobna moneta austriacka, 
pieniądze, zocny – szanowany, 
szrajtofel – portmonetka, portfel, 
dychciwy – skąpi, powiadaczka 
– przysłowie, wesz – wsza, ścier-
ni – ściernisko, fczas – wcześnie, 
do zatku – do tyłu, chynóć/ciep-
nąć – wrzucić, łowieśnóm – owsia-
ną, smignąć jim biczym – strzelili  
z bata, sztwiorok – nominał mone-
ty, pleciónka – kosz pleciony, krawal 
– awantura, harmider, schledali – 
poszukać, najść – znaleźć, szandar 
– żandarm, policjant, wyforskać – 
wysmarkać, siył – zdjął, łobużochnie 
– grzecznie, pozbyć – zgubić, na ca-
part – na złom/całkowicie rozkopać, 
mętelófka – najprawdopodobniej 
wódka miętowa, wros – razem, za-
było jim go żol – zrobiło się im go żal, 
skrys – z powodu.

¼ grajcara (dawna moneta austriacka)
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Toskania – mój przewodnik subiektywny cz. 12

WYBRZEŻE TOSKANII

Wybrzeże Versilii rozsławiły nie 
tylko piękne plaże u stóp Alp Apu-
ańskich. Już na początku XIX w. była 
ona ojczyzną artystów. W epoce tej 
przybywało do regionu wielu ludzi 
związanych ze sztuką, np. Lorenzo 
Viani i Galileo Chini. Była to epoka 
stylu Liberty, który również dziś do-
minuje w salonach i pałacach Viareg-
gio. W tamtych czasach Pietrasanta 
była celem licznych rzeźbiarzy, którzy 
znajdowali tu nie tylko dobrze wypo-
sażone atelier, ale i mogli obcować  
z wysoką sztuką. 

Morze Liguryjskie w okolicach Pizy, 
szczególnie Marina di Pisa, formuje 
dość silne prądy morskie dlatego czło-
wiek wykonał tu mnóstwo pracy, aby 
dostosować to miejsce do bezpiecz-
nego i przyjemnego wypoczynku. 
Zbudowano liczne wały skalne, które 
skutecznie chronią tutejsze wybrze-
że. Wszystko, by mieć najlepsze plaże  
w Toskanii. 

Główne miasta wybrzeża Versilia 
to: Viareggio, Forte dei Marmi, Pie-
trasanta, Camaiore, Massarosa,Se-
ravezza, Stazzema.

To piękny kawałek toskańskiego 
wybrzeża. Plaże są długie i piaszczyste 
(najdłuższy odcinek, Forte dei Marmi 
– Viareggio, ma 32 km), ale także nie-
malże całkiem zagospodarowane. Za 
świetnie rozbudowaną infrastrukturę 
przyjdzie nam słono zapłacić, jednak 
jest wszystko, czego możemy oczeki-
wać, aby spędzić doskonałe wakacje 
nad morzem. W sezonie tętni życie 
nocne. Po sezonie cisza, spokój i szum 

morza, to tutaj są najlepsze plaże  
w Toskanii. Plaże oznaczone są błę-
kitną flagą - najwyższym odznaczenie 
plaż europejskich. Miejsce upodobali 
sobie na stałe miejsce zamieszkania 
m.in.  Andrea Boccelli czy też Robert 
Kubica.

Miasto Viareggio jest ośrodkiem 
przemysłowym (przemysł stocznio-
wy – jachty pełnomorskie, rybołów-
stwo), rzemieślniczym oraz rolniczym, 
ponadto jest turystycznym kurortem 
nadmorskim. W Viareggio co roku od-
bywa się słynny karnawał wzorowany 
na tym brazylijskim z Rio, który gro-
madzi około 200 tys. uczestników. 

W 1619 do miasta przybyli fran-
ciszkanie, którzy założyli parafię przy 
kościele Zwiastowania. W 1624 roz-
poczęto budowę kościoła pw. św. An-
toniego z Padwy. Św. Antoni stał się 
pierwszym patronem miasta, a sam 
kościół zyskał tytuł Kościoła Matki Via-
reggio. 4 czerwca 1944 kościół i klasz-
tor zostały zbombardowane; odbu-
dowano je w 1951, jednak bez wieży  

z dzwonami, które umieszczone są dziś 
w jednej z kaplic bocznych kościoła.

1 października 2007, na prośbę 
prowincjała prowincji toskańskiej, do 
Viareggio przybyli franciszkanie z Pro-
wincji Wniebowzięcia NMP w Katowi-
cach Panewnikach, obejmując klasz-
tor i parafię. Oficjalne wprowadzenie 
miało miejsce 14 października 2007, 
podczas uroczystej Mszy św. Polscy 
franciszkanie oprócz pracy duszpa-
sterskiej prowadzonej w tutejszej 
parafii służą pomocą okolicznym pa-
rafiom. Jeden z członków wspólnoty 
franciszkańskiej pełni funkcję kapela-
na w pobliskim szpitalu „Versilia.

29 czerwca 2009 o godzinie 23.48 
pociąg towarowy złożony z 14 wago-
nów-cystern zawierających gaz LPG 
wykoleił się na skutek uszkodzeń 
konstrukcyjnych pierwszego wagonu. 
Na skutek eksplozji, do której doszło, 
zginęły 32 osoby a 25 osób odniosło 
rany.

Wybrzeże Etruskie to zdecydowa-
nie jeden z najbardziej popularnych 
odcinków toskańskiego wybrzeża. Nic 
dziwnego, jest bardzo urozmaicony, są 
tu białe plaże jak na Karaibach (Vada, 
Bibbona), czerwone klify (Castiglion-
cello, tzw. perła Morza Tyrreńskiego)  
i nawet rafa (od Antignano do Rosi-
gnano).

Plaże żwirowe i kamieniste zaczy-
nają się mniej więcej od Rosignano 
do Riotorto, ale mają także swój 
wyjątkowy urok.  Dla niezmotory-
zowanych najłatwiej osiągalne będą 
plaże, gdzie łatwo dostać się auto-
busem i pociągiem:  Castiglioncello, 
Vada i Cecina. 

Zenon SobczykNa tle Viareggio i Alp Apuanskich

Widok z Alp Apuanskich
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Kącik poetycki

Kończynka 

byłaś jedyną 
czterolistną
pośród
tysięcy zwykłych

wertując wspomnienia 
odnalazłem cię
zasuszoną
pomiędzy stronicami
tamtych dni
a mówili
że przynosisz szczęście

Kropla i szyba 

Droga przystanki zbieranie sił
Zakręty meandry i
Zdziwienie 
Niczego nie ma
A przepłynąć się nie da na drugą stronę

Szyba łaskotana kropelką
Odkryła zdumiona fakt
Swej niewidzialnej cielesności

Czasami przypadek sprawia
Że dowiadujemy się o swym istnieniu.

Andrzej Tadeusz Macura – poeta, prozaik, autor kilkuset wierszy, 
w tym tekstów piosenek.

Wydał zbiory poetyckie: „Jesienna podróż”, „Lustro Czasu”.  
W swoim dorobku ma również opowiadania, m.in.: „Drugi brzeg”, 
„Winda”, „Strach na wróble”.

 Od 2018 roku jest Sekretarzem Generalnym Zarządu Rady 
Głównej Stowarzyszenia Artystów Polskich w Warszawie. Nale-
ży również do Klubu Literackiego „Nadolzie” w Cieszynie. Mieszka  
i tworzy w Dzięgielowie.

Wiosna

Wiosna w asfalcie
dziury łata

słońcu zakłada
grubsze soczewki

farbuje 
co zimą wyblakło

na ptasich mapach
ustawia drogowskazy

serca z hibernacji budzi
w krótkie spódniczki 
je ubiera

noc krótsza od spódniczek
zawiązuje światu
czarną opaskę na oczy
by tajemnica 
pozostała tajemnicą

tańczą 
tańczą serca
zaklęte w nocne motyle
dopóki opaska nocy 
nie opadnie z oczu.

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 wewn. 85, 
panorama@goleszow.pl

Nakład: 2000 egzemplarzy

Skład, przygotowanie do druku i druk: 
Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena 
sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, 
www.drukarniamodena.pl

Projekt graficzny winiety Panoramy 
Goleszowskiej: Wydawnictwo Arka,  
ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn, 
www.arkadruk.pl 
 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów 
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania  
i opracowywania redakcyjnego.

Wszystkie wydania gazety w wersji 
elektronicznej znajdują się na stronie: 
www.goleszow.pl/panorama-
goleszowska

Materiały do następnego numeru 
można dostarczać do 17 lipca 2020 r. 
Dostarczone po tym terminie zostaną 
umieszczone w następnym wydaniu 
gazety.

Zdjęcia na okładce: Krystian Grzybek
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Czwarty etap znoszenia ograniczeń

Wraz z końcem maja zniesione 
zostały kolejne ograniczenia wpro-
wadzone przez rząd w związku  
z pandemią koronawirusa. Na tym 
etapie „odmrażania” zmieniły się 
m.in. zasady zasłaniania nosa i ust, 
otwarte zostały kina i siłownie,  
a w sklepach, na targu, poczcie  
i w restauracjach zniesione zosta-
ły limity osób. Dodatkowo, wraz  
z początkiem czerwca, możliwa sta-
ła się organizacja zgromadzeń na 
wolnym powietrzu i koncertów ple-
nerowych, a także wesel i uroczy-
stości rodzinnych. Poniżej prezen-
tujemy zmiany w ograniczeniach 
dotyczących COVID-19.

MASECZKI ZAKRYWAJĄCE  
USTA I NOS  

Od początku czerwca nie trzeba 
już zasłaniać nosa i ust na otwartej 
przestrzeni, ale pod warunkiem, 
że możliwe będzie zachowanie mi-
nimum 2-metrowego odstępu od 
innych osób. Można więc spacero-
wać, jeździć rowerem, chodzić po 
ulicy, parku bez maseczki, lecz tylko 
wtedy, gdy zachowany będzie od-
powiedni dystans społeczny. Jeśli 
zachowanie 2-metrowego dystan-
su od innych nie będzie możliwe, 
wówczas należy zasłonić usta i nos. 
Maseczki nie trzeba zakładać także 
w miejscach pracy, o ile pracodaw-
ca zapewni odpowiednie odległości 

między stanowiskami i spełni wymo-
gi sanitarne. W restauracji lub barze 
maseczkę można zdjąć dopiero po 
zajęciu miejsca przy stoliku. Zasła-
nianie ust i nosa nadal obowiązuje 
w komunikacji publicznej, sklepach, 
kinach, teatrach, salonach masażu 
i tatuażu, kościołach, urzędach, na 
targu i na poczcie. 

ZNIESIONE LIMITY

Od 30 maja zniesione zostały 
limity osób w sklepach, na targu, 
poczcie i w restauracjach. 

W punktach gastronomicznych 
wciąż musi być zachowana odpo-
wiednia odległość między stoli-
kami. Nadal obowiązują również 
wszystkie wytyczne sanitarne do-
tyczące m.in. dezynfekcji rąk i sto-
lików. W sklepach obowiązkowa 
jest dezynfekcja rąk lub noszenie 
rękawiczek. Zniesienie limitów 
obejmuje także kościoły i inne 
miejsca sprawowania kultu religij-
nego. Podobnie z uroczystościa-
mi pogrzebowymi, na których nie 
obowiązuje już dotychczasowy li-
mit 50 osób. 

ZGROMADZENIA I WESELA  
DO 150 OSÓB   

W przestrzeniach otwartych 
dozwolona jest organizacja zgro-
madzeń, a także koncertów ple-

nerowych, w których bierze udział 
do 150. osób. Uczestnicy muszą 
jednak zasłaniać usta i nos lub za-
chować 2-metrowy dystans spo-
łeczny. Ważne! Sanepid będzie 
przedstawiał rekomendacje, gdzie 
ze względu na sytuację epidemio-
logiczną zgromadzenia lub kon-
certy plenerowe nie powinny się 
odbywać. Ostateczna decyzja na-
leży jednak do właściwej jednost-
ki samorządu terytorialnego. Od 
6 czerwca możliwa jest także or-
ganizacja wesel i uroczystości ro-
dzinnych, w których bierze udział 
do 150 osób. 

HOTELE, SALONY MASAŻU,  
GABINETY REHABILITACYJNE,  

INSTYTUCJE KULTURY,  
OBIEKTY SPORTOWE

Wraz z końcem maja otwarte 
zostały restauracje i bary hote-
lowe, a od 6 czerwca w hotelach 
mogą działać baseny, siłownie  
i kluby fitness. Swoją działalność 
mogły wznowić także kina, te-
atry, opery, balet, a także base-
ny, siłownie, kluby fitness, sale 
zabaw i parki rozrywki, sauny, 
solaria, salony masażu, gabinety 
rehabilitacyjne i tatuażu. Możliwa 
jest również organizacja targów  
i wystaw. Warunkiem otwarcia 
wymienionych miejsc jest speł-
nienie zaleceń sanitarnych.  
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Tytuł artykułuWiosna w gminie

Cisownickie łąki

Widok na Jasieniową

Widoki z Lesznej Górnej

Krajobraz Bażanowic

fo
t.
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U d a n y c h 
i  b e z p i e c z n y c h 

wa k a c j i !

Życzymy, by okres dwóch najbliższych 
miesięcy był czasem zasłużonego  
odpoczynku. Mamy nadzieję, że będą 
one źródłem wielu pozytywnych wra-
żeń, po których nastąpi bezpieczny  
i długo oczekiwany powrót do szkół  
i przedszkoli.

Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar
Radni Gminy Goleszów

Redakcja Panoramy Goleszowskiej


