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Drodzy Czytelnicy,

w  Wasze ręce oddajemy kolejny numer Panoramy  
Goleszowskiej. Z pewnością lektura ta dostarczy nie tylko 
wielu ważnych informacji, ale umili również czas cieka-
wymi artykułami. Warto zwrócić uwagę na informa-
cję o  dofinansowaniach dla mieszkańców na wymianę 
pieców, a  także usuwanie i  utylizację odpadów azbesto-
wych. Powoli zbliża się wiosna, a  to czas na rekrutację  
do szkół i przedszkoli, o czym również można przeczytać 
w bieżącym wydaniu. Mieszkańcom przybliżamy sylwet-
kę nowej skarbnik gminy, jak również polecamy rozmowę 
z  nowym proboszczem goleszowskiej parafii. Dla pasjo-
natów wędrówek po Beskidach kolejne wyzwania z cyklu 
„Ścieżki niewydeptane”. Jest też coś ciekawego dla malu-
chów, czyli wierszyk o myszkach pisany gwarą.
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Sylwia Cieślar

Mam tu na myśli dopłaty do wymiany pieców centralne-
go ogrzewania, a także dotacje na usuwanie i utylizację 
odpadów zawierających azbest. Zachęcam tym samym 
Państwa do rozważenia możliwości skorzystania z tych 
środków, które pozyskaliśmy z myślą o poprawie jakości 
powietrza w naszej gminie, a także usuwaniu materiałów 
rakotwórczych. Pozostając w temacie ochrony środowi-
ska, już teraz pragnę zapowiedzieć kontynuację progra-
mu dopłat na zakup zbiorników do zbierania wód opa-
dowych. Zainicjowany w ubiegłym roku program cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, stąd w  budżecie na 
2021 rok przewidziane zostały kolejne, jeszcze większe 
środki na ten cel. Osobiście bardzo się cieszę, że zainicjo-
wany przeze mnie pomysł spotkał się z tak pozytywnym 
przyjęciem ze strony mieszkańców. Szczegółowe infor-
macje na temat tego naboru pojawią się już wkrótce m.in.  
na stronie internetowej gminy Goleszów oraz w  kolej-
nym wydaniu Panoramy Goleszowskiej. 

Zachęcam Państwa do lektury naszego gminne-
go czasopisma, mając nadzieję, że informacje zawarte 
w  aktualnym numerze spotkają się z  Państwa uzna-
niem. Jest to bowiem kolejne wydanie Panoramy Gole-
szowskiej w odświeżonej formule, która – zgodnie z in-
formacjami spływającymi do Urzędu Gminy – staje się 
niecierpliwie oczekiwaną pozycją w  punktach jej dar-
mowej dystrybucji.

Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Drodzy Mieszkańcy,
wielkimi krokami zbliża się wiosna, której pierwsze 

przejawy pozwoliły na szersze kontynuowanie inwesty-
cji od kilku tygodni realizowanych na terenie gminy 
Goleszów. Duże zmiany można zauważyć m.in. w  Ci-
sownicy, gdzie równocześnie prowadzone są prace przy 
największej od wielu lat modernizacji bloków komu-
nalnych. Już teraz prowadzimy konsultacje kolejnych 
projektów pozwalających – w  przypadku pozytywnych 
rozstrzygnięć – na dalszą modernizację budynków na 
co dzień służących mieszkańcom, dla których zarządcą 
jest gmina Goleszów. Sprzyjające warunki atmosferycz-
ne pozwalają także na kontynuację prac wokół budynku 
świetlicy gminnej w  Cisownicy, której całkowita mo-
dernizacja jest już niemal na ukończeniu. Wnętrze po-
wstającego tam Klubu Seniora czeka na ostatnie prace 
wykończeniowe i poremontowe porządki. Zdjęcia z prze-
biegu obu opisanych inwestycji znajdziecie Państwo 
w  galerii na przedostatniej stronie aktualnego numeru  
Panoramy Goleszowskiej. 

Wiosna to także czas intensywnych prac polegają-
cych na usuwaniu szkód w gminnych drogach, które po-
wstały w wyniku obfitej w opady śniegu i mroźnej zimy. 
Ubytki w jezdni na bieżąco usuwają pracownicy referatu 
drogowego, którzy prowadzą przegląd gminnych dróg, 
jak również pozostają w  stałym kontakcie z  sołtysami 
poszczególnych miejscowości naszej gminy. W  ocze-
kiwaniu na realizację wszystkich zadań, proszę zatem 
o  cierpliwość i  wyrozumiałość. Zdaję sobie sprawę,  
iż każdy mieszkaniec chciałby, aby drogi w jego najbliż-
szym otoczeniu były takie, jak odcinki wyremontowa-
ne w  ramach ubiegłorocznego, zakrojonego na szeroką 
skalę planu modernizacji gminnych dróg. Program mo-
dernizacji gminnych dróg to wieloletni plan działania,  
który będzie kontynuowany w  tym roku. W  poprzed-
nim numerze Panoramy przestawiliśmy drogi zakwali-
fikowane do remontu w ramach kolejnej edycji funduszu  
sołeckiego. Sukcesywnie aplikujemy także o  środki  
na kolejne remonty dróg i ważne dla wszystkich miesz-
kańców inwestycje, o których pozyskaniu niezwłocznie 
poinformuje, jak tylko uzyskamy ich pozytywną ocenę. 

W  bieżącym numerze Panoramy Goleszowskiej 
znajdą Państwo ważne informacje na temat progra-
mów dopłat i  dotacji o  znaczeniu proekologicznym.  

Wójt Gminy Goleszów
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XXV sesja Rady Gminy Goleszów
W środę 24 lutego odbyła się XXV sesja Rady Gminy Goleszów, podczas której radni podjęli m.in. decyzję w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki ze środków z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany starych 
pieców. Radni wyrazili zgodę na zmiany w strukturze organizacyjnej gminnych przedszkoli i przyjęli podział środ-
ków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie 
gminy. Podczas sesji przyjęto także uchwały w sprawie przyznania sześciu nagród dla mieszkańców gminy, którzy 
w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe. 

Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Katowicach pozwoli kontynuować 
program gminnych dopłat do wymiany starych pieców 
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obecnie 
trwa nabór wniosków, w  oparciu o  które mieszkańcy 
gminy Goleszów mogą ubiegać się o dotację w maksy-
malnej kwocie 4000 zł. To kolejna realna pomoc gminy 
Goleszów dla mieszkańców, którzy planują wymianę 
źródła ciepła i  chcieliby skorzystać ze  wsparcia na ten 
cel. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, 
co oznacza, że po wyczerpaniu tegorocznej puli środków 
przeznaczonych na ten cel, pozostałe wnioski rozpatry-
wane będą w kolejnym roku. Spłata zaciągniętej na ten 
cel pożyczki zaplanowana została na lata 2022 – 2025. 

Zmiany w  strukturze organizacyjnej gminnych 
przedszkoli to kolejny punkt obrad gminnych radnych, 
którzy – przyjmując uchwały w  sprawie przekształce-
nia Przedszkola Publicznego w  Goleszowie, założenia 
Przedszkola Publicznego w  Cisownicy, a  także utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Cisownicy 
– wykonali kolejny krok w celu dostosowania sposobu 
funkcjonowania gminnych przedszkoli do aktualnych 
przepisów prawa. Należy podkreślić, iż reorganizacja, 
o której decydowali gminni radni, nie powoduje zmian 
w  zakresie liczby miejsc i  oddziałów przedszkolnych, 
zatrudnienia pracowników pedagogicznych i  niepeda-
gogicznych. Zmian nie odczują również dzieci uczęsz-
czające do przedszkola w  Goleszowie oraz oddziałów 
zamiejscowych, które będą mogły kontynuować swo-
ją edukację w  obecnych lokalizacjach. Wyodrębnione 
z dotychczasowej struktury organizacyjnej przedszkole 
w Cisownicy przejdzie natomiast remont, który pozwoli 
na dostosowanie go do obecnych warunków higienicz-
no-sanitarnych, w tym m.in. poprzez stworzenie dodat-
kowej toalety oraz modernizację zaplecza kuchennego.

Poprzez przyjęcie uchwały, radni pozytywnie roz-
patrzyli także dwa wnioski, które wpłynęły w  ramach 
uruchomionego z  inicjatywy Wójt Gminy Goleszów 
programu wsparcia prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się w  gminnej 
ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy 
Goleszów. W  ramach ogłoszonego naboru wpłynęły 
dwa wnioski złożone przez Parafię Ewangelicko-Augs-
burską w  Goleszowie oraz Parafię Rzymskokatolicką  
p.w. Św. Michała Archanioła w  Goleszowie. Udzielo-
na dotacja pozwoli na konserwację ołtarza i  obrazów 
w  prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w  Goleszowie oraz prace konserwatorsko-budowlane 
przy budynku zabytkowej plebanii w Goleszowie.

Rada Gminy Goleszów przychyliła się także do wnio-
sków, które do końca stycznia br. wpłynęły w  sprawie 
przyznania nagród dla mieszkańców gminy za osiągnię-
cie w minionym roku wysokich wyników sportowych. 
Zdecydowano, iż nagrody trafią do 6. sportowców. 
Zgodnie z przyjętą uchwałą nagrody otrzymają: 

• Nicole Konderla (za zdobycie 2. miejsca w Mistrzo-
stwach Polski Juniorek w  Skokach Narciarskich 
OOM Szczyrk 2020); 

• Ilona Sztwiertnia (za zdobycie 2. miejsca w  Mistrzo-
stwach Polski Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym); 

• Justyna Zwias (za zdobycie brązowego medalu pod-
czas Halowych Mistrzostw Śląska juniorów młod-
szych, juniorów i seniorów w lekkiej atletyce); 

• Piotr Ostachowski (za zdobycie brązowego medalu 
w Mistrzostwach Śląska Juniorów w Tenisie Stołowym); 

• Anna Stanieczek (za zdobycie srebrnego medalu 
w  Mistrzostwach Polski Seniorów w  Łucznictwie 
Bloczkowym i  Barebow, w  konkurencji łuków  
bloczkowych); 

• Przemysław Konecki (za zdobycie trzeciego miejsca 
podczas Mistrzostw Polski w  Łucznictwie bloczko-
wym, w kategorii senior). 

Wręczenie laureatom nagród planowane jest podczas 
jednej z kolejnych sesji Rady Gminy Goleszów.
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Dbając o pamięć 
– modernizacja pomieszczeń przy Izbie Pamięci 
II wojna światowa była przerażającym etapem historii świata. Pozostawiła wiele ran i blizn, ale pamięć o niej i o jej 
ofiarach jest niezmiernie ważna i potrzebna. Gmina Goleszów również i w tym wypadku ma za sobą wiele drama-
tów i tragedii – zwłaszcza przez mieszczącą się tutaj filię obozu KL Auschwitz-Birkenau (w starej cementowni).

W 2016 roku powstała Izba Pamięci, która mieści się 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Już niedługo wzbogaci się 
ona o dodatkowe pomieszczenia, które właśnie poddawa-
ne są gruntownej modernizacji. Zostanie w nich zainsta-
lowana prezentacja fotografii i pamiątek po wspomnianej 
już cementowni. Będzie się tam mieścić także nowocze-
sna wieloelementowa makieta (w tym budynki dawnego 
zakładu i  środki transportu). Możliwe będzie tam rów-
nież organizowanie projekcji filmowych, co uczyni Izbę 
Pamięci bogatszą i o wiele bardziej różnorodną.

— Z ciekawością czekam na efekt prac prowadzonych 
w  dodatkowym pomieszczeniu, które włączone zostanie 
do Izby Oświęcimskiej. Modernizacja oraz przygotowy-
wana makieta z  pewnością wpłyną na wzrost zaintere-
sowania zarówno wśród mieszkańców, jak i  turystów, 
do których w  równym stopniu skierowany jest transgra-
niczny czesko-polski projekt, w  ramach którego realizo-
wane są wspomniane wcześniej działania — zapowiada  
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Wspomniany projekt „Życie i  praca na Śląsku  
Cieszyńskim w  dobie rewolucji przemysłowej” dofi-
nansowywany jest z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Progra-
mu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska. Realizo-
wany jest w  partnerstwie z  gminami Jasienica, Nydek  
i Wędrynia. 
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Darmowy dostęp do Internetu w gminie Goleszów
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa infor-
matycznego jeszcze w tym roku na terenie gminy Go-
leszów zostaną utworzone miejsca z bezpłatnym dostę-
pem do Internetu. Infrastruktura do łączenia się z siecią 
zostanie w całości sfinansowana z unijnych środków.

Hotspoty (czyli otwarte punkty dostępu umożliwia-
jące połączenie z Internetem najczęściej za pomocą sieci 
bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi) zamon-
towane zostaną w  szkołach podstawowych w  Goleszo-
wie, Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie, a także na 
zewnątrz gminnych placówek edukacyjnych. Z darmo-
wego Internetu będą mogli skorzystać zarówno ucznio-
wie i nauczyciele, jak i osoby przebywające w zasięgu ze-
wnętrznych nadajników.

— Pozyskane dofinansowanie umożliwiające rozbudo-
wę bezpłatnego dostępu do Internetu jest kolejnym przy-
kładem gotowości gminy Goleszów do zdobywania ze-
wnętrznych środków, które wpływają na jej wszechstronny 
rozwój. Stale śledzimy bowiem wszystkie pojawiające się 

nabory, które wielokrotnie wymagają od nas szybkiej re-
akcji i sprawnego opracowania dokumentacji projektowej. 
Cieszę się, że z każdym miesiącem odnosimy coraz więk-
sze sukcesy w tej materii. Bezpłatny dostęp do Internetu 
będzie z pewnością ogromnym wsparciem w prowadzeniu 
lekcji, które w ostatnim czasie wymagały od nauczycieli 
stałego dostępu do Internetu. Po powrocie do stacjonar-
nego trybu nauczania Internet wykorzystywany będzie do 
wzbogacenia i urozmaicenia realizowanych zajęć— wyja-
śnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Z uwagi na lokalizację wszystkich 13. hotspotów po-
siadać one będą odpowiednie zabezpieczenia ograni-
czające dostęp do niepożądanych i  szkodliwych treści 
znajdujących się w  Internecie. Warto dodać, że wśród 
129 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania 
rozbudowy publicznego dostępu do Internetu, gmina 
Goleszów była jedną z dwóch z terenu powiatu cieszyń-
skiego, która w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa otrzymała środki w wysokości blisko 65 tys. zł.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2021 / 2022
W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja do przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Goleszów.

Jako pierwszy rozpoczęty zostanie proces rekrutacji 
do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych.

Przyjmowanie wniosków o  przyjęcie do w/w  placó-
wek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów rozpocznie się 
8 marca i  potrwa do 26 marca br. Termin uzupełnia-
jący dla składania wniosków wyznaczony został od 31 
maja do 7 czerwca br. Weryfikacja złożonych wniosków 
odbywać się będzie od 29 marca do 1 kwietnia oraz od 
8 do 11 czerwca (w postępowaniu uzupełniającym). Do 
7 kwietnia oraz 14 czerwca 2021 r. podane zostaną do 
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych, po którym od 8 do 14 
kwietnia oraz od 15 do 18 czerwca rodzice kandyda-
tów, w  formie pisemnego oświadczenia, zobowiązani 
będą do potwierdzenia woli przyjęcia. Na tej podstawie  
do 16 kwietnia oraz 21 czerwca podana zostanie lista 

kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do przed-
szkoli i  oddziałów przedszkolnych w  szkołach pod-
stawowych, dla których organem prowadzącym jest  
gmina Goleszów.

Przyjmowanie wniosków o  przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z  dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym roz-
pocznie się 15 marca i potrwa do 26 marca. W ramach 
postępowania uzupełniającego termin ten rozpocznie się 
31 maja i potrwa do 7 czerwca. Weryfikacja wniosków 
przez komisję rekrutacyjną odbywać się będzie od 29 
marca do 9 kwietnia oraz od 8 do 11 czerwca (w ramach 
postępowania uzupełniającego). Podanie listy kandyda-
tów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 
12 kwietnia oraz 14 czerwca (postępowanie uzupełnia-
jące). Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia w  postaci pisemnego 
oświadczenia, które powinno nastąpić w  terminie od 
13 do 19 kwietnia lub od 15 do 18 czerwca (postępowa-
nie uzupełniające). Podanie do publicznej wiadomości 
ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
nastąpi 23 kwietnia oraz 23 czerwca.
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Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 
kosztów usunięcia odpadów azbestowych
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Zie-
mi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docie-
rają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się 
ujawnić nawet po wielu latach. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właści-
cielach budynków – mają oni na to czas do końca 2032 roku.

Do końca marca br. mieszkańcy gminy Goleszów 
mogą składać wnioski o  dofinansowanie kosztów usu-
nięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W ra-
mach otrzymanego wsparcia można uzyskać dopłatę 
zarówno do demontażu, jak i transportu oraz utylizacji 
szkodliwych odpadów.

W przypadku gdy wniosek jest kompleksowy i obej-
muje jego demontaż, odbiór, transport oraz jego utyliza-
cję, można ubiegać się o maksymalną dopłatę w wyso-
kości 800 zł za każdą tonę odpadu zawierającego azbest. 
O dopłatę w wysokości 600 zł można się ubiegać na od-
pady już zdemontowane, a kwota z dotacji przeznaczona 
jest wówczas na odbiór, transport i utylizację.

— Mam nadzieję, że kolejny nabór wniosków o dofi-
nansowanie kosztów usunięcia wyrobów azbestowych 
spotka się z zainteresowaniem mieszkańców naszej gmi-
ny, dzięki czemu z roku na rok będziemy ograniczać liczbę 

gospodarstw, na terenie których znajdują się niebezpiecz-
ne odpady. Program umożliwiający dofinansowanie kosz-
tów usunięcia wyrobów azbestowych został przygotowany 
w myślą o długoletnim wsparciu w tym zakresie, stąd bę-
dzie kontynuowany także w kolejnych latach — wyjaśnia 
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. 

Składając wniosek do Urzędu Gminy, oprócz podsta-
wowych danych kontaktowych, należy wskazać przewi-
dywany termin usunięcia i utylizacji wyrobów azbesto-
wych oraz przybliżony koszt. Do wniosku należy dołożyć 
także oświadczenie o  prawie dysponowania nierucho-
mością oraz zdjęcia budynku, z którego planowany jest 
demontaż lub transport wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje na temat dopłat można uzy-
skać w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochro-
ny Środowiska pod numerem telefonu 33 479 05 10  
wew. 32 oraz 33.

Ruszył nabór wniosków na dopłaty do wymiany starych pieców
W Urzędzie Gminy w Goleszowie trwa nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany starych pieców  
na ekologiczne źródła ciepła. To kolejna edycja mająca na celu poprawę jakości powietrza w gminie, a także wspar-
cie mieszkańców w dostosowaniu źródeł ciepła do obowiązujących norm.

Dotacja na wymianę źródła ciepła to szansa na otrzy-
manie finansowego wsparcia na zakup nowego pieca  
do budynków mieszkalnych. Maksymalna dotacja może 
wynieść 4000 zł. Środki na ten cel pochodzą z częścio-
wo umarzalnej pożyczki, którą gmina Goleszów pozy-
skała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ubiegłym roku 
– dzięki środkom z  WFOŚiGW – udało się podpisać  
50 umów z  mieszkańcami i  tym samym wspomóc ich  
finansowo w wymianie pieca.

— W  budżecie na 2021 rok zapisanych zostało 
240 tys. zł na dotacje przeznaczone dla zainteresowanych 
wymianą starych pieców na ekologiczne źródła ciepła.  
To kolejna realna pomoc dla mieszkańców gminy  
Goleszów, którzy planują modernizację źródła ciepła 
w  swoim domu i  chcieliby skorzystać z  dostępnych na 
ten cel dotacji. Nabór wniosków prowadzony jest w  try-
bie ciągłym, co oznacza, że po wyczerpaniu tegorocznej 

puli środków przeznaczonych na ten cel, pozostałe wnio-
ski rozpatrywane będą w  kolejnym roku — wyjaśnia  
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Aby otrzymać dotację, należy wykonać wymianę 
pieca dopiero po podpisaniu umowy z  Gminą Gole-
szów, w  której określony zostanie termin ukończenia 
prac związanych z  montażem ekologicznego źródła 
ciepła i  likwidacją starego kotła lub innego źródła cie-
pła. Szczegółowe zasady otrzymania dotacji okre-
ślone zostały w  uchwale Rady Gminy. Wzór wnio-
sku można pobrać z  Biuletynu Informacji Publicznej, 
do którego bezpośredni link dostępny jest na stronie  
goleszow.bip.net.pl. Wypełnione wnioski należy składać 
w Urzędzie Gminy Goleszów. 

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać 
w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy w Goleszowie oraz telefonicznie 
pod numerem telefonu: 33 479 05 10 wew. 36.
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Pomóż i przekaż 
Składając PIT coraz chętniej przekazujemy 1% na cele charytatywne. W 2020 roku do Organizacji Pożytku Publicz-
nego trafiło więcej środków z 1% podatku niż rok wcześniej. Wzrosła też liczba podatników, którzy przekazali 1%. 
W rozliczeniu rocznym za 2018 r. OPP otrzymały łącznie 874,4 mln zł od 14,5 mln podatników, a w rozliczeniu za 2019 
rok 907 mln zł od 14,8 mln podatników.

Jeśli chcesz pomóc innym, to właśnie 1% jest najlep-
szym, bo najprostszym i najskuteczniejszym sposobem. 
Wystarczy, że w  rocznym rozliczeniu PIT wskażesz  
organizację, którą chcesz wesprzeć. Możemy to zrobić bez 
względu na to, czy rozliczamy się online czy w urzędzie 

skarbowym. W odpowiedniej rubryce wpisujemy nazwę 
instytucji oraz numer KRS, czyli Krajowego Rejestru  
Sądowego. W efekcie od naszego podatku dochodowego 
zostanie odliczona jedna setna, którą państwo przekaże 
na wskazany przez nas cel.

Żyjemy w niepewnych czasach. Każdy z nas obawia się  
o siebie i swoich najbliższych, tym trudniej po raz kolejny 
prosić mi o pomoc, o Wasze wsparcie. Widzę jednak, że co-
dzienne ćwiczenia i rehabilitacja przynoszą pozytywne skutki.  
Więc jeśli nadal chcecie mnie wspierać, to przekażcie swój 1% 
na numer KRS 0000026054 z dopiskiem: na pomoc i rehabili-
tację Tomasza Cichego.

Dziękuję, Tomek Cichy!

Daniel Greń ma 16 lat i mieszka w Goleszowie. Chłopiec z ze-
społem Downa jest pod kontrolą wielu lekarzy specjalistów. 
Uczęszcza do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno – Wychowaw-
czego w Ustroniu Nierodzimiu, gdzie jest pod stałą opieką facho-
wej ekipy wychowawców, terapeutów, logopedów, psychologów,  
rehabilitantów. To szczególne miejsce daje szan-
se rozwoju nie tylko Danielowi, ale także wielu 
innym dzieciom. 

Prosimy o  wsparcie miejsca, które jest tak 
ważne dla Daniela i jego całościowego rozwoju.

Tomasz Cichy

Daniel Greń

Wpisz w rozliczeniu PIT:
NR KRS 0000099847

Wpisz w rozliczeniu PIT:
NR KRS 0000026054

Cel szczegółowy:
na pomoc i rehabilitację 

Tomasza Cichego
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Jonathan od początku okazał się silnym wojownikiem. W pierw-
szej dobie walczył o  przeżycie, był reanimowany i  zaintubowany ze 
względu na ostrą niewydolność oddechową. Jonathan zmagał się 
z niewydolnością serca, martwiczym zapaleniem jelit, sepsą, anemią 
(przeszedł kilka transfuzji krwi) oraz wieloma innymi nieprawidło-
wościami spowodowanymi komplikacją ciąży i wcześniactwem. Jona-
than nie chodzi, jego prawa strona ciała boryka się z dynamicznym 
napięciem mięśniowym, które uniemożliwia mu samodzielne poru-
szanie się. Skutkiem tego jego prawa rączka nie potrafi wykonywać 
ruchów dużej i  małej motoryki. Codzienna terapia prawej rączki 
i uczenia jej wszystkich funkcji oraz fizjoterapia to jedyna szansa na 
usprawnienie i lepsze życie naszego syna.Jonathan ma problemy z czę-
stymi infekcjami górnych dróg oddechowych, również została u niego 
zdiagnozowana astma. 

Jonathan jest bardzo radosnym i  przyjaznym maluszkiem, któ-
ry zawsze się uśmiecha. Jest naszym słoneczkiem, które rozświetla 
i  rozwiewa ciemne chmury każdego dnia. Dla niego jesteśmy silni,  
ale niestety nie jesteśmy wstanie podołać wszystkim wyzwaniom 
związanym z leczeniem syna, stąd zwracamy się do Państwa z prośbą 
o pomoc w gromadzeniu funduszy na dalsze leczenie. 

Jeśli chcesz wesprzeć wybraną jednostkę OSP, w deklaracji PIT jako OPP należy wybrać: 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP KRS 0000116212. 

Jonathan Lach

OSP Goleszów OSP Kozakowice 

OSP Bażanowice OSP Leszna Górna

OSP Puńców OSP Cisownica

1% dla naszych strażaków

Wpisz w rozliczeniu PIT:
NR KRS 0000387207

Cel szczegółowy:
508 Jonathan Lach

Cel szczegółowy:
Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów, 

ul. Szkolna 7, 43-440 Goleszów 

Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna 
Kozakowice, ul. Dr. A. Cinciały 35, 

Kozakowice Górne, 43-440 Goleszów 

Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 17, 

Bażanowice, 43-440 Goleszów

Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna 
Leszna Górna, ul. Główna 62, 

Leszna Górna, 43-445 Dzięgielów 

Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Puńcowie, ul. Cieszyńska 98, 

Puńców, 43-400 Cieszyn 

Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Cisownicy, ul. Cisowa 77, 

Cisownica, 43-440 Goleszów
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Romana Brzoza – nowym skarbnikiem gminy
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy jednym z punktów obrad było przyjęcie uchwał 
w sprawie zmiany na stanowisku skarbnika gminy. Na ich podstawie, wraz z końcem roku 
funkcję tę przestała pełnić Barbara Madzia, a jej miejsce zajęła Romana Brzoza – kierownik 
Referatu Finansów, Podatków i Opłat. 

Jak przedstawia się wykształcenie i  doświadczenie 
zawodowe nowej skarbnik gminy?

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-
pernika w Cieszynie w roku 1993 roku rozpoczęłam na-
ukę w  dwuletnim Policealnym Studium Zawodowym 
w  zawodzie technik ekonomista, zakończoną obroną 
pracy i  zdaniem egzaminu zawodowego, dzięki czemu 
uzyskałam tytuł technika ekonomisty o specjalności ra-
chunkowość. Po ukończeniu w/w szkół rozpoczęłam pra-
cę zawodową w działach księgowych, początkowo w sek-
torze prywatnym, na różnych stanowiskach: księgowej, 
płacowej oraz kadrowej. Jednocześnie rozpoczęłam na-
ukę w Wyższej Szkole Zarządzania przy Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach, którą zakończyłam w 2005 roku, 
uzyskując tytuł licencjata. W okresie studiów wyższych 
rozpoczęłam współpracę z samorządem. Od 2004 roku 
do lutego 2011 roku pracowałam jako główny księgo-
wy w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowla-
nego w  Cieszynie, następnie od marca 2011 do maja 
2019 roku w  Urzędzie Miasta w  Ustroniu, początkowo 
jako inspektor w referacie budżetowym, którego w roku 
2016 zostałam kierownikiem. Pełniłam też obowiązki 
zastępcy skarbnika miasta w  razie jego nieobecności. 
W maju 2019 roku – na mocy przeniesienia między urzę-
dami ustrońskim i  goleszowskim – rozpoczęłam pracę 
w  Urzędzie Gminy Goleszów jako Kierownik Referatu 
Finansów, Podatków i Opłat. Do moich obowiązków na-
leżało też zastępowanie skarbnika podczas jego nieobec-
ności. Z dniem 1 stycznia 2021 roku objęłam stanowisko 
Skarbnika Gminy Goleszów. Myślę, że zdobyte w okresie 
blisko 25 lat pracy zawodowej doświadczenie pozwoli mi 
dobrze wywiązywać się z  powierzonych zadań. Praca 
w finansach to moja pasja. Z satysfakcją robię to, co lubię 
i tym samym spełniam się zawodowo. 

Jakie są największe wyzwania w  pracy na sta-
nowisku skarbnika gminy, jakie cechy powinien  
posiadać skarbnik?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że skarbnik jest osobą, 
która zajmuje się budżetem i  działaniami finansowymi. 
Każdego dnia kieruje pieniędzmi gminy, ustala plany in-
westycyjne, możliwe wydatki na najważniejsze zadania 
oraz wysokość zysków. Po drugie, musi wykazywać się 
dobrą znajomością ekonomii, finansów oraz księgowości. 

Częste modyfikacje i  zmiany 
prawa musi dopasować do rze-
czywistości panującej wokół. 
Prowadzenie rachunkowości jest 
jednym z  podstawowych zadań 
skarbnika. Obejmuje m.in. do-
kumentowanie przyjętych zasad rachunkowości, pro-
wadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg ra-
chunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w  porządku 
chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie 
lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego sta-
nu aktywów i pasywów, ich wycenę oraz ustalanie wyni-
ku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, 
gromadzenie i  przechowywanie dowodów księgowych 
oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. 
W zadaniach tych pomagają cechy osobowości takie jak: 
wytrwałość, wyrozumiałość i sumienność.

Często mówi się, że funkcja skarbnika gminy jest 
jedną z najważniejszych w gminie?

Dla mnie jako skarbnika istotny jest rozwój gminy, 
dlatego najważniejsza jest współpraca z pracownikami, 
a przede wszystkim z włodarzami. Wspólnie możemy wię-
cej. To nasza mała społeczność, w której każdy dobry po-
mysł warto realizować. Bez współpracy z pracownikami 
Referatu Finansów Podatków i Opłat oraz innych refera-
tów sama jako skarbnik nie podołam wszystkim wyzwa-
niom stawianymi przez władze gminy i inne podmioty. 
Skarbnik nie może działać sam, musi współpracować. 

Jak można ocenić aktualne finanse gminy Goleszów 
i jak przedstawia się ich przyszłość?

W  gminie Goleszów dzieje się dużo, a  gminne fi-
nanse są na bardzo dobrym poziomie. Potwierdzeniem 
tego może być fakt szybszego spłacania zaciągniętych 
pożyczek powstałych w  minionych latach. Pozwala to 
na osiągnięcie przez gminę dobrych wskaźników, które 
w przypadku planów inwestycyjnych dają możliwość ich 
realizacji oraz finansowania m.in. środkami zewnętrz-
nymi. Warto w  tym miejscu przypomnieć, iż dzięki 
rozważnej polityce finansowej gminy pod koniec ubie-
głego roku udało się radykalnie zmniejszyć zadłużenie  
– z ponad 6,2 ml zł na koniec 2018 roku do ok. 1,75 mln zł  
pod koniec 2020 roku. 
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#liczymy się dla Polski, czyli Narodowy Spis Powszechny
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań rusza już w kwiet-
niu. Większość z nas odpowie na pytania przez Internet,  
ale i urzędnik może zapukać do naszych drzwi i zadawać 
osobiste pytania. 

Co dekadę GUS spisuje wszystkich Polaków. Pyta 
o  wiek, wykształcenie, ale i  o  wymiar czasu pracy czy 
liczbę pokoi w  mieszkaniu. Nie inaczej będzie w  tym 
roku, bo ostatni taki spis odbył się w 2011 roku.

Spis ma dostarczyć szerokiej wiedzy na temat miesz-
kańców i  warunków życia w  naszym kraju. Odbędzie 
się on w  100. rocznicę pierwszego spisu powszechnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pandemia jednak sporo zmieni. W  tym roku pod-
stawową formą będzie tzw. samospis internetowy. Jak 
będzie wyglądał? Na stronie GUS pojawi się specjalna 
aplikacja, która ma zostać uruchomiona z  początkiem 
kwietnia. Zalogować się będzie można na nią również 
z urządzeń mobilnych. Każda spisująca się osoba będzie 
uwierzytelniana „w systemie teleinformatycznym”. Apli-
kacja GUS ma też na bieżąco sygnalizować, czy dobrze 
wypełniamy rubryki.

Nie oznacza to jednak, że do naszych drzwi nie 
może zapukać rachmistrz. Bardziej prawdopodobne jest  
jednak to, że do nas zadzwoni.



| Panorama Goleszowska12

Goleszów dba o sport 
– podział środków dla gminnych klubów sportowych

185 tysięcy złotych – tyle dostaną nasze kluby spor-
towe w  odpowiedzi na złożone wnioski i  propozycje. 
Władze gminy zadecydowały, że będą wspierać i sprzy-
jać sportowemu rozwojowi swoich mieszkańców. W tym 
celu dofinansowano 8 projektów zgłoszonych przez 
7 klubów działających w gminie Goleszowie: 
• LKS Goleszów – odpowiedzialny za prowadzenie 

szkoleń piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek 
hokeja na trawie na etapie wojewódzkim;

• LKS TEMPO – działający w zakresie pił-
karskiego szkolenia dzieci, młodzieży 
i dorosłych;

• LSK „OLIMPIA” – organizujący 
szkolenia i  zawody narciarskie (gmi-
na wspomoże osoby biorące udział 
w  tychże zawodach, treningach, obozy 
narciarskie polskie i zagraniczne, promo-
wanie skoków narciarskich i kombinacji nor-
weskiej) oraz dwa międzynarodowe turnieje;

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK – pro-
pagujący łucznictwo, realizujący szkolenia strzelania 
z  łuku (budżet Goleszowa umożliwi rywalizowanie 
w  turniejach krajowych i  międzynarodowych w  tej 
dyscyplinie);

• Ludowy Klub Sportowy LESZNIANKA – odpowie-
dzialny za doskonalenie w tenisie stołowym, prowa-

dzący szkolenia i  stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych zwłaszcza startujących w  Lidze Śląskiej 
(gmina dofinansuje wyjazdy na turnieje i mecze ligowe);

• Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” 
z  Dzięgielowa – rozwijający biegi i  dyscypliny lek-
koatletyczne, znany z organizacji imprez biegowych  
np. Barbarian Race;

• Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów – 
za cel biorący popularyzację rozgrywek szachowych 

zwłaszcza wśród młodzieży, prowadzi też tre-
ningi zawodników (gmina umożliwi wyjaz-

dy na turnieje innych klubów).

— Wsparcie działań klubów sporto-
wych działających na terenie gminy 
Goleszów to jedno z  zadań, które po-

winno mieć swoje stałe miejsce w  bu-
dżecie gminy. Cieszę się, iż dzięki wspie-

raniu aktywności naszych sportowców gmina 
Goleszów jest stale reprezentowana na turniejach 

lokalnych, regionalnych oraz krajowych i  między-
narodowych. Wysoki poziom składanych wniosków 
umożliwia także rozwijanie sportowych zaintereso-
wań mieszkańców, którzy dzięki ofercie klubów spor-
towych mają dostęp do profesjonalnych treningów 
i  wykwalifikowanej kadry trenerskiej — przekonuje  
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. ilu
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Wspólnie możemy pomóc zbierając nakrętki! 
Przed Urzędem Gminy w Goleszowie umieszczo-
ny został wielki kosz w kształcie serca, do którego 
mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki bez 
względu na kształt czy kolor. Ich zbiórka pozwoli na 
udzielenie wsparcia potrzebującym osobom związanym  
z gminą Goleszów.

W  pierwszej kolejności zbiórka zorganizowana 
będzie w  celu wsparcia rehabilitacji i  zakupu sprzę-
tu ortopedycznego dla Piotra Glenca – dzielnicowego 
Komisariatu Policji w  Ustroniu, który w  wyniku nie-
szczęśliwego wypadku doznał urazu kręgosłupa powo-
dującego niedowład kończyn dolnych. W powrocie do 
zdrowia Pana Piotra wspiera Fundacja Moc Pomocy, 
która zajmować się będzie odbiorem zebranych nakrę-
tek oraz ich sprzedażą firmom recyklingowym.

— Nakrętki do „goleszow-
skiego serca” może wrzucać 
każdy. Ideą akcji jest jednak 
długofalowa pomoc osobom 
potrzebującym związanym 
z  gminą Goleszów, a  zatem 
co jakiś czas zmieniać będzie-
my cel prowadzonej zbiorki 
— wyjaśnia Sylwia Cieślar, 
Wójt Gminy Goleszów.

W  akcję włączyły się również gminne szkoły pod-
stawowe, dla uczniów których jest to doskonała lek-
cja wrażliwości i  niesienia bezinteresownej pomocy.  
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału  
w tym przedsięwzięciu.
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Kolejny sezon z Lokalnym Animatorem Sportu
Do końca listopada na kompleksie boisk wielofunkcyj-
nych „Orlik 2012” w gminie Goleszów będzie można 
skorzystać z zajęć, które poprowadzi animator sportu. 
Wniosek na dofinansowanie jego działalności otrzymał 
wsparcie ze środków Ministerstwa Sportu, które po 
raz drugi doceniło starania gminy w ramach programu  
„Lokalny Animator Sportu”.

Nabór wniosków w kolejnej edycji programu zakoń-
czył się w  połowie lutego br. Wniosek, złożony przez 
gminę Goleszów w tegorocznej edycji został pozytywnie 
oceniony, co pozwoli na zaangażowanie animatora spor-
towego, który poprowadzi zajęcia sportowe na goleszow-
skim Orliku, a  jednocześnie zadba o  bezpieczeństwo 
uprawiających sport. Do udziału w projekcie aplikowało 
w sumie 1818 „orlików” z całego kraju. 

W  ramach dofinansowania środkami Ministerstwa 
Sportu przewidziane jest udzielenie wsparcia pole-
gającego na partycypacji w  połowie kosztów związa-
nych z  prowadzeniem zajęć przez animatora sportu. 
Ma on m.in. inicjować, organizować, prowadzić zajęcia  

i imprezy sportowe przeznaczone dla różnych grup wie-
kowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i mło-
dzieży, a  także współpracować ze szkołami, klubami 
sportowymi i  organizacjami pozarządowymi w  celu 
promocji aktywności fizycznej na terenie gminy. Rozpo-
częcie działań rekreacyjno-sportowych planowane jest  
na początek kwietnia 2021 roku.

Czy tam
czytam
Mam takie podejrzenie, że w każdym z nas jest labirynt,  
którego nie jesteśmy zupełnie świadomi, bo przecież gdyby 
było inaczej, to nie gubilibyśmy się tak często w archiwach 

naszej pamięci zepchniętych do podświadomości. Prawdopodobnie każdy, przynajmniej raz w życiu, znalazł się 
w sytuacji lub o niej usłyszał, która przypomina labirynt. Labirynt manipulacji, plotek, niedomówień, fałszywych 
oskarżeń. Takie labirynty mogą zaistnieć w relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, w miejscu pracy. Czy nie mamy cza-
sem wrażenia, czytając doniesienia prasowe, słuchając wiadomości, że polityka jest miejscem wielce skomplikowa-
nych labiryntów? Myślę, że trzeba niezwykłej wprawy, by się w tym labiryncie nie pogubić. 

Wspomniany Umberto Eco napisał jedną z  najbar-
dziej fascynujących powieści, w  której labirynt od-
grywa ważną rolę – „Imię róży”. W  lutym (dokładnie 
dziewiętnastego) bieżącego roku mija piąta rocznica 
śmieci tego niezwykłego człowieka. Podobno zastrzegł, 
żeby nie organizować sympozjów tematycznie z  nim 
związanych co najmniej dziesięć lat od jego śmier-
ci. Jednak dwa pytania chyba możemy mu zadać?  

„Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej 
Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj, 
w wiekach średnich, od demokracji na szczeblu gminy po 
system bankowy, od monarchii narodowych miasta, od 
nowych technologii po bunty biedoty. Średniowiecze jest 
naszym wiekiem dziecięcym, do którego trzeba ciągle po-
wracać, by poznać historię naszych schorzeń.” [Dopiski na 
marginesie Imienia róży, Umberto Eco]
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Dlaczego czas powieści „Imię róży” umieścił w średnio-
wieczu? (Eco): Ślęczałem nad średniowiecznymi kroni-
kami postanowiłam opowiedzieć o średniowieczu ustami 
średniowiecznego kronikarza.

Czy to powieść historyczna, czy przyjemna rozrywka? 
(Eco): Człowiek jest z natury swej zwierzęciem opowiada-
jącym. Chciałem, żeby czytelnik się bawił. […]Rozrywać 
to jeszcze nie oznacza: odrywać od problemów. Z zamy-
słem odmienienia świata… można pisać z  czystej miło-
ści do pisania.[…] Nawet czytelnik naiwny wyczuł, że ma 
przed sobą opowieść o labiryntach, i to nie o labiryntach 
przestrzennych.

Zajrzyjmy do tej lektury, żeby, choć trochę poczuć kli-
mat rodzącej się Europy, która powstaje na zgliszczach 
starożytnej kultury. Jaki fundament ma nasz nowożytny 
świat? Z jakich doświadczeń korzystamy?

Miłośnicy kina i tej książki z pewnością obejrzeli film 
pod tym samym tytułem z 1986 roku w reżyserii Jeana-
-Jacques’a Annauda. Dla mnie nie jest bez znaczenia, że 
w roli Wilhelma z Baskerville wystąpił Sean Connery – 
aktor magnetyczny. Włoska stacja RAI wyprodukowała 
serial na podstawie „Imienia róży” Umberta Eco. Tam 
w rolę głównego bohatera wcielił się John Turturro. Tak 
w kilku zdaniach streścił swój pogląd na temat powie-
ści: „Nie dajcie się zwieść tym XIV-wiecznym obyczajom 
i  scenerii. Sercem tej opowieści jest starcie między fana-
tykami i wolnomyślicielami, między wiedzą a ignorancją, 
między tyranią a demokracją. To nie przypadek, że jeden 
z wersów mówi: Ślepi przywódcy prowadzą ślepych ludzi 
do otchłani’”. 

Komu ufać? Kogo słuchać? Komu wierzyć? Jak nie 
wpadać w  pułapki labiryntu? Labirynt to sytuacja eks-
tremalna i  wielką sztuką jest, jeśli już trzeba nam go 
przejść, nie tracić panowania nad emocjami, żeby „gadzi 
mózg”, reagując na zagrożenie, nie odciął nas od inteli-
gencji emocjonalnej, intelektualnej i zdolności racjonal-
nego myślenia. Czy wystarczy pamiętać, że z  każdego 
labiryntu jest wyjście? Myślę, że lepiej podzielać (racjo-
nalną) wiarę Ericha Fromma „w  zdolność człowieka do 
uwolnienia się z  pozornie fatalnego splotu okoliczności, 
który sam stworzył”.

Opuśćmy „mroczne” średniowiecze. Przenieśmy się 
w czasie o setki lat, by zobaczyć, jaki świat wykreowało 
to nasze dzieciństwo. Bezsprzecznie trafimy na „Folwark 
zwierzęcy”. Tak właśnie George Orwell zatytułował 
powieść, którą napisał w  1943 roku. Powieść opisującą 
świat zwierząt hodowlanych, które wygnały ludzi i  za-
częły same rządzić folwarkiem. Z  czasem okazało się, 
że choć „wszystkie zwierzęta są równe” – pojawiło się, 
„ale” i dodało swoje: „ale niektóre zwierzęta są równiejsze  

od innych”. Orwell obdarzył zwierzęta ludzkimi przywa-
rami i  namiętnościami, stworzył fantastyczną historię 
i  w  ten sposób chciał zdemaskować ówczesny totalita-
ryzm sowiecki. Zdemaskował coś więcej. Jeśli zgodzi-
my się z Umberto Eco, że „książki rozmawiają ze sobą”, 
w przypadku „Folwarku…”, moim zdaniem, to rozmowa 
z „Anatomią ludzkiej destrukcyjności” Ericha Fromma. 
Fromm pisze o człowieku, ale z łatwością możemy odnieś 
te słowa do negatywnych postaci z folwarku George’a Or-
wella (dla tych, co jeszcze nie przeczytali podpowiadam, 
że to świnie). Czytamy w „Anatomii…”: „jedyne w swoim 
rodzaju zjawisko towarzyszy człowiekowi, że może on być 
napędzany popędami mordowania i męczenia i że może 
przy tym odczuwać przyjemność. Człowiek jest jedyną 
istotą żyjącą, która może stać się mordercą i niszczycielem 
własnego gatunku, bez wyciągania z tego biologicznej czy 
ekonomicznej korzyści”. Czy brak w „Folwarku zwierzę-
cym” ekonomicznej korzyści? Polecam sprawdzić. 

Uciekajmy z  folwarku jak najszybciej. Dokąd? Chy-
ba jedynie na inną planetę. „Solaris”? Pod tym tytułem 
mamy powieść Stanisława Lema po raz pierwszy wydaną 
w 1961 roku. Futurystyczny świat, który opisuje Lem, też 
jednak okazuje się ucieczką złudną. Także prowadzi nas 
w labirynt, ale tym razem jest to labirynt ludzkiej pod-
świadomości. Planeta, którą opisuje autor, jest miejscem, 
gdzie ocean materializuje wspomnienia badaczy. Wspo-
mnienia jak skrypty z krypy, wydobyte z  zamkniętych 
i  odsuniętych w  głębokie podziemia podświadomość 
i  zakamarki pamięci, okazują się trudną do zniesienia 
udręką psychiczną. Czy „ocean, który opływa całą Sola-
ris, jest gigantycznym mózgiem, przewyższającym naszą 
cywilizację o milion lat rozwoju”? Czy „to jakiś »kosmicz-
ny yoga«, mędrzec, upostaciowiona wszechwiedza, któ-
ra dawno już pojęła płonność wszelkiego działania”? Po 
odpowiedzi odsyłam do lektury. Tak, jak w poprzednich 
wspomnianych książkach i w tej powieści towarzyszem 
bohatera jest lęk. No cóż, jak powiedział Tatuś Muminka 
– „czy jest jakąkolwiek sztuką być odważnym, jeżeli nie 
odczuwa się lęku?”

Podążając poprzez światy opisane w tych trzech lek-
turach trudno nie zgodzić się z Erichem Frommem, że 
„człowiek szuka dramatu i ekscytacji; kiedy nie może uzy-
skać satysfakcji na wyższym poziomie, tworzy dla samego 
siebie dramat zniszczenia”. Jest dla naszego gatunku jakiś 
ratunek? „Istnieje tylko jeden imperatyw kategoryczny: 
postępuj tylko wedle takiej maksymy, co do której możesz 
zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem” 
(Immanuel Kant). Upraszczając: czyń innym tak, jakbyś 
chciał, aby tobie czyniono.

Iwona Franek
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Ks. Zbigniew Zachorek – nowy 
proboszcz goleszowskiej parafii

„Kościół uważam za szpital, który jest otwarty, aby przywracać ludziom duchowe zdrowie.”

Pokój Wam. Urodziłem się w  Zebrzydowicach  
w 1974 roku. Po skończeniu studiów w WSD w Krakowie 
rozpocząłem służbę na Żywiecczyźnie. Po 4 latach mo-
głem pracować w Ustroniu, co było dla mnie dodatkową 
radością, ponieważ pochodzę z  Ziemi Cieszyńskiej, ze 
Strumienia. Po 6. latach moim kolejnym miejscem była 
praca na osiedlu Chemików w  Oświęcimiu. W  2018 r. 
rozpocząłem pracę w Bielsku – Białej, gdzie od 2, 5 roku 
pracowałem na osiedlu Karpackim. W  styczniu tego 
roku rozpocząłem służbę w  parafii św. Michała Archa-
nioła w naszej miejscowości.

Czym Ksiądz zajmuje się w czasie wolnym? 
Moją pasją są góry, morze oraz poznawanie piękna 

naszej ojczyzny. Od 20 lat wyjeżdżam z  dziećmi, mło-
dzieżą i dorosłymi w różne rejony Polski, aby razem z in-
nymi odkrywać i cieszyć się jej pięknem. Wielką radość 
sprawiają mi także coroczne spływy kajakowe różnymi 
rzekami Polski. Największą pasją jest jednak dzielenie się 
wiarą z innymi ludźmi. 

Czy to pierwsza posługa proboszcza?
Wcześniejsza praca miała charakter wikariusza.  

Goleszów jest pierwszym miejscem, gdzie podejmuję 
służbę jako administrator parafii.

Goleszów z pewnością zasługuje na miano ciekawego 
miejsca z różnych powodów. Jest nie tylko pięknie poło-
żony, ale dotychczasowe spotkania z  różnymi osobami 
pokazują, jak wielki i  cenny potencjał tkwi w  ludziach  
tu mieszkających.

Czy ma Ksiądz jakieś nowe plany związane z pa-
rafią? Czy mieszkańcy mogą i  powinni spodziewać 
się zmian? 

Jeśli chodzi o plany związane z parafią, to chcę kon-
tynuować trud, który wkładał w to miejsce mój poprzed-
nik, śp. Ks. Adam. Rozumiem to jako uważne i serdeczne 
pochylenie się nad człowiekiem, każdym, bez wyjątku. 
Moja wizja parafii to dom, do którego każdy nie tylko 
może przyjść, ale powinien znaleźć tam pewność, że jest 
kimś chcianym i oczekiwanym. Misją Kościoła jest gło-
szenie ludziom Boga i Jego wymagającej miłości. 

Czy mieszkańcy mogą spodziewać się zmian? 
Uważam, że tak, ponieważ sytuacja w  Polsce i  na 

świecie nie jest statyczna, ale dynamiczna. Jesteśmy 
świadkami wielkich zmian i moim zadaniem jest nie tyl-
ko ich obserwowanie, ale także wychodzenie naprzeciw 
i podejmowanie takich wysiłków, które przekonają ludzi,  
że Jezus Chrystus nie jest jedną z  „ofert” tego świata,  
ale jest najpiękniejszą drogą, którą mogą wybrać. 

Jakie wiąże Ksiądz nadzieje z tym miejscem?
Jeśli chodzi o  nadzieje, to największa pokładam  

w Bożym Miłosierdziu. Nie wierzę w przypadki. Skoro 
Pan Bóg zechciał skierować mnie tutaj, to moim zada-
niem jest zrobić wszystko, aby wyjść do ludzi, zwłasz-
cza tych, którzy mogą być poza Kościołem, którzy szu-
kają, którzy mają w sobie wiele pytań. Kościół uważam 
za szpital, który jest otwarty, aby przywracać ludziom  
duchowe zdrowie. I przede wszystkim nadzieję.

Czego życzyć Księdzu w  tym nowym miejscu,  
nowej parafii?

Czego życzyć na nowym miejscu? Bym pełnił tylko 
wolę Bożą i był dla każdego dobrym i wymagającym 
pasterzem. Bym był przezroczysty, aby każdy mógł się 
przekonać, że życie Ewangelią jest nie tylko możliwe,  
ale jest najlepszym wyborem, jakiego można dokonać. 
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Roz myszeczka na wieczerze, kaszyczke warziła,
i po równo swoim dzieckóm, na pryntce dzieliła.

Jednej dała do miseczki, drugi na warzyszke,
trzeci kidła do plechoczka, a czwortej na łyżke.

Pióntej dała do póncloczka, szóstej do kastrolka,
a tej siódmej nakozała wyjeś reszte z gorka.

Biyda była w mysim dómku, łósmej już chybiało
siadła w kóntku i płakała w brzuszku ji piszczało.

Wszystki siostry zastarane gibko przyleciały,
po ziorneczku, po ziorneczku łósmej łusypały.

Potym wszystki tańcowały, tak sie łutropiły,
że kaj stoły tam se legły i zaros usnyły.

Rano kiej sie łobudziły fest sie zadziwały,
bo w postrzotku, na kuchyni miyszek kaszy miały.

Może ci sie w pustym chlywie aji byk łocielić,
jak sie umiysz, choć sóm ni mosz, z kim drugim podzielić.

Myszeczka
Wieczerza – kolacja
Warzić – gotować
Na pryntce – na szybko
Warzyszka – mątewka
Plechoczek – metalowy garnuszek
Póncloczek – gliniany garnuszek
Kastrolek – rondelek
Gornek – garnek
Chybiać – brakować
Gibko – szybko
Postrzodek – środek
Miyszek – worek

Słowniczek

Lidia Lankocz

(wiersz inspirowany ludową wyliczanką 
„Warziła myszeczka kaszyczke”)
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Wieczerza – kolacja
Warzić – gotować
Na pryntce – na szybko
Warzyszka – mątewka
Plechoczek – metalowy garnuszek
Póncloczek – gliniany garnuszek
Kastrolek – rondelek
Gornek – garnek
Chybiać – brakować
Gibko – szybko
Postrzodek – środek
Miyszek – worek

Znajdź 10 różnic między obrazkami!
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Kącik 
Poetycki

Teresa Chwastek 
Pochodzi z  Rybnika. Od 
ponad 50-ciu lat mieszka 
w  Ustroniu pod Czantorią. 
Z  wykształcenia nauczyciel, 
bibliotekarz. Wiersze pisze 
od czasu przejścia na nauczy-
cielską emeryturę w latach 
90-tych.
Prezentuje poezję – liry-
ki, haiku w  prasie regio-
nalnej, kalendarzach, almanachach, biuletynach wyd.  
pokonkursowych – ok. 20-tu. Wydanie autorskie:  
„Myśli ulotne”, „W  obiektywie zdarzeń”, „Zielono mi”. 
Jest członkinią klubów literackich – „Nadolzie” przy 
MZC w  Cieszynie, klub ZNP przy ZG w  Katowicach. 
Kocha góry, morze, podróże małe i duże, dobra książkę 
i muzykę.

Wiosenne impresje
pośród nieśmiałych stokrotek, fiołków
park budzi wiosnę 
 pulsującą tysiącem
 różnych zieleni 
 rojem owadów
 ociężałymi krzakami
zachłannymi wilgocią konarami drzew
sokami przelewającymi się 
w tajemniczych żyłach natury
tu kos, czy szpak podskoczy
w górę ku niebu
rozbłysły melodiami nostalgii
delikatne brzozy z pierwszymi listkami
i wiecznie zielone smreczki
stalowe buki, stare dęby pomrukują
to wiatr gra w ich gałązkach
odwieczne melodie beskidzkie
tu zaczarowane miejsca
sędziwego parku u stóp gór
osłaniają lekka mgła swe tajemnice
aromat przyrody kusi myśli
przyzywa niepokoje
a potem ciszę najcichszą

Modlitwa nad morzem
morze drga
litanią fal rozbielonych
tu uczę się nieustanni pokory Panie
każdego dnia o świcie i zmierzchu
smakuje urodę zielonkawej toni
szeptem odmawiam swą poranna i wieczorną
modlitwę słowami pieśni „kiedy ranne wstają zorze…”
„wszystkie nasze dzienne sprawy…”
(pieśni mojej Babci Julii)
słowa przekrzyczą mewy rybitwy
tu z głęboką wiarą szukam wyciszenia
tu bose stopy na piasku znaczą (na chwilę)
ślady mojego istnienia 

Burza
Zadąsała się chmura granatowa
wtuliła swe oblicze do szarej płachty
nagle słychać donośne bębnienia
idzie groza strach błysk
a potem piorun uderza w stronę domostw
ludzie w popłochu uciekają w stronę rzeki
wiatr zrywa do pokłonu drzewa
tańczą gałęzie smagają się wzajemnie
wichura burzy króluje w objęciach deszczu
straszna ulewa nieprzejednana nieskończona
huk błysk i tak na nowo bez końca
jak długo trwa to zmącenie świata
 – około godziny?
potem wszystko nagle umilknie 
nastaje cisza ciężka i ponura
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Ścieżki niewydeptane

Beskidzkie – skalne pielgrzymy
Wychodnie skalne znamy z turystycznych wędrówek 

bądź tylko z faktu figurowania na mapie. Wokół niejed-
nej krążą legendy i podania, pozostałe – bliżej nieznane 
– strzegą swych tajemnic, ukryte gdzieś wśród beskidz-
kich lasów. Jedne wysokie na kilkadziesiąt metrów, inne 
długie na kilkaset. Często, podczas górskich wycieczek, 
omijamy je nieświadomie, nie wiedząc nic o  ich istnie-
niu. Wiele z nich przypomina stare zamczyska, jak gdy-
by przenoszące nas w  czasie. Są także takie, które od 
lat upodobali sobie sportowcy uprawiający wspinaczkę 
skałkową. Warto je jednak bliżej poznać, gdyż są wspa-

niałymi rzeźbami wykonanymi przez naturę. Skały 
te zbudowane są głównie z  piaskowców magurskich, 
istebniańskich, rzadziej z  godulskich. Nie chciałbym 
opisywać ich kształtu, bo każdy go inaczej tłumaczy. 
Chcę podać tylko lokalizację tych najciekawszych, po-
łożonych przy szlakach turystycznych i niedaleko nich. 
Największe skupisko skał znajduje się w  paśmie Bara-
niej Góry oraz w  rejonie Stożka. Najbardziej znanymi 
turystom są skały: na Kiczorach, Kobylej, na Malinow-
skiej Skale czy Dorkowa Skała przy czerwonym szlaku  

z Kubalonki na Stecówkę, a  także kilka innych. Intere-
sujące skały są w rejonie Białej Wisełki, szczególnie przy 
drodze na Równe. Także na terenie Istebnej, w pobliżu 
źródeł Olzy, znajduje się kilka pięknych wychodni, ta-
kich jak skałki szczytowe Gańczorki, Filipionki czy słyn-
na Skałka nieopodal osiedla o  tej samej nazwie. Do tej 
ostatniej warto dojść ścieżką w prawo, z miejsca, gdzie 
do szlaku zielonego z  Istebnej na Przysłop dochodzi 
czerwony szlak rowerowy ze Stecówki. Równie wspania-
le prezentuje się baszta skalna położona tuż przy szlaku 
zielonym w rejonie Cieńkowa Wyżniego. Warto przejść 

ścieżką wzdłuż mało znanych, długich na kilkaset me-
trów tworów skalnych prowadzących ze szczytu Czupla 
na zachód w kierunku Gościejowa. Ta ostatnia grupa za-
sługuje na poprowadzenie wzdłuż niej szlaku ze Smre-
kowca do doliny Wisły. Podczas górskich wędrówek nie-
raz trafimy na takie wspaniałe skalne ambony.

Wiele miejsc czeka jeszcze na nasze turystyczne od-
krycie. Warto w czasie wędrówek beskidzkimi szlakami 
co jakiś czas rozejrzeć się wokoło, bo Ziemia Cieszyńska 
kryje jeszcze wiele tajemnic. Zenon Sobczyk

Malinowska Skała | fot. Paweł Kubanek
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Nazwa Bażanowice wywodzi się najprawdopodobniej od potom-
ków lub poddanych osoby o imieniu Bażan (z języka niemiec-

kiego Fasant). Po raz pierwszy pojawiła się w 1523 r. jako Bazanowicze. 
Bażanowice początkowo były wsią książęcą, później (od XVII wie-
ku) – szlachecką. Po 1780 r. Saint Genois odstąpił Bażanowice komo-
rze arcyksiążęcej. W 1930 r. przy majątku Państwowej Wyższej Szkoły 
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie powstała w Bażanowicach Mle-
czarnia Szkolna, a w 1933 r., w dawnej gorzelni arcyksiążęcej, założono 
Doświadczalną Stację Serowarską, w której do dziś wytwarzane są sery 
typu ementalskiego i inne produkty mleczne. W ostatnich latach w Ba-
żanowicach powstało kilka dużych hal produkcyjnych zmieniających 
charakter wsi z rolniczego na przemysłowy.

Bażanowice położone są w  dolinie rzeki 
Bobrówki, która płynie malowniczym 

wąwozem wzdłuż ulicy Rolniczej. Na tere-
nie miejscowości znajdziemy fragmenty lasów li-
ściastych, a w ich runie roślinę będącą symbolem 
Śląska Cieszyńskiego – cieszyniankę wiosenną. 
Bażanowice są miejscem, gdzie rośnie wiele dębów 
o imponujących rozmiarach. Jeden z nich, o ponad 
pięciometrowym obwodzie, jest objęty ochroną 
pomnikową, podobnie jak rosnący blisko bażano-
wickiego zamku miłorząb dwuklapowy. 

Bażanowice szczycą się tzw. zamkiem. Jest to 
budynek murowany, czworoboczny i  piętrowy, 

wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XVIII 
i  XIX wieku, a  gruntownie przebudowany w  1894 r. Na 
ścianie frontowej widnieją herb i data 1839. Obok znajdu-
je się parterowy i  podpiwniczony budynek gospodarczy 
z oknami zamkniętymi półkoliście we wnękach i dwuspa-
dowym dachem. Drugi budynek gospodarczy jest partero-
wy o  kształcie wydłużonego prostokąta. Koło zameczku, 
w alei dorodnych lip, znajduje się późnobarokowa (z 1770 
r.) – kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena na ozdobnym 
postumencie z nierozpoznanym herbem. 

W  Bażanowicach urodził się (w  1824 r.) Paweł Stalmach, zasłużony 
działacz Śląska Cieszyńskiego i obrońca praw Polaków w okresie na-

poru germanizacyjnego, współzałożyciel i  redaktor „Tygodnika Cieszyń-
skiego”, późniejszej „Gwiazdki Cieszyńskiej”, twórca Macierzy Szkolnej, która 
położyła duże zasługi w obronie polskości i krzewieniu świadomości narodowej.

Autorzy tektsów: Henryk Mróz, Tomasz Beczała

po 
Przystanek: 
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Dobre rady ogrodnicze
Szanowni czytelnicy moich porad – pragnę wpierw Wszystkim złożyć najlepsze życzenia zdrowia i osobistego 

szczęścia oraz wiele zadowolenia i pożytku z pracy ogrodniczej.

Tak się w tym roku złożyło, że po wielu latach wresz-
cie mamy okres prawdziwej zimy. Ten fakt może w zna-
czącym stopniu ograniczyć rozwój chorób i szkodników 
roślinnych, a także korzystnie wpłynąć na poprawienie 
struktury gleby, zaś czas pokaże, w jakim stopniu. Jedno 
jest pewne – czas szybko mija, zbliżają się pierwsze prace 
w ogrodach i temu tematowi chcę poświęcić te i kolejne 
porady ogrodnicze.

Wszyscy podlegamy prawom natury i  to głównie od 
nas samych zależy, w jakim stopniu możemy skorzystać 
też i z jej dobrodziejstw. Przytoczę tu znane nam fakty, 
że praca i  ruch są dla nas bardzo wskazane – stąd też 
różne formy tego ruchu. Ja jednak pragnę uwagę zwró-
cić na ruch i wysiłek związany z pracami ogrodniczymi, 
pracą z żywą naturą, z roślinami. Praca ta – oprócz plo-
nów w różnych formach – włożony wysiłek odwzajem-
nia pozyskiwaniem przyjaznej nam energii, którą rośliny 
emitują. Zostało to potwierdzone badaniami naukowy-
mi, bo dzięki odpowiedniej aparaturze uzyskano zdjęcia 
pokazujące przepływ wiązek energii między pracującą 
osobą a roślinami. Zależy to jednak od pozytywnego na-
stawienia się do tej pracy, w innym wypadku tej energii 
od roślin nie otrzymujemy. Znane nam jest powiedzenie: 
„Ty masz rękę do tego”. Pytając taką osobę, jak się jej to 
wszystko udaje, na pewno odpowie: „bo ja to lubię robić”. 
Warto więc brać ten fakt pod uwagę – dodam, że przy 
odpowiednim nakładzie pracy i środków można uzyskać 
większej i lepsze co do wartości odżywczej plony, zaś dla 
naszego zdrowia pozyskać cenną zdrową energię. 

Potwierdzam to również swoimi obserwacjami, któ-
re pokazują, że osoby lubiące prace ogrodnicze, oprócz 
ogólnego zadowolenia, cechują się przyjazną osobowo-
ścią i życzliwością. Ponadto – jak to od wielu usłyszałem 
– ta praca nauczyła ich pokory oraz przekonała ich, że 
zawsze jest za co dziękować. Warto więc i te wyżej opisa-
ne sprawy brać pod uwagę. Rozumiem też, że nie wszy-
scy z  różnych względów możemy prace takie wykony-
wać, myślę tu szczególnie o warunkach zdrowotnych, ale 
i w takich przypadkach można naszemu zdrowiu dopo-
móc przez różne inne przyjazne kontakty z naturą. Przy 
tej okazji pragnę wyrazić moje podziękowania autorom 
artykułów ukazujących się na łamach różnych „naszych” 
wydawnictw, którzy w  bardzo ciekawy sposób opisują 
trasy wszystkich wojaży turystycznych, dzieląc się swo-
imi przeżyciami, załączając ciekawe zdjęcia. Cenię to, że 
ponosząc koszty i poświęcając czas, pokazują je w formie 

relacji pisemnych czy też podczas spotkań z mieszkańca-
mi. To piękna sprawa. Szkoda tylko, że obecna sytuacja 
(pandemia) uniemożliwia organizację takich spotkań. 
Na szczęście pozostają chęci i papier.

Wszyscy to piękno kreowane przez naturę możemy 
nie tylko oglądać, ale i  sycić się nim, a ono jest prawie 
wszędzie tuż obok nas. Istnieje jednak istotny warunek, 
który to umożliwia, a zaczyna się on od chęci – trzeba 
się wręcz otworzyć na spostrzeganie. Wiadomo bowiem, 
że przez zamknięte drzwi nawet najzacniejszy gość do 
nas nie przyjdzie osobiście. Przez prawie 40-letnią spo-
łeczną działalność w  towarzystwach ogrodniczych sta-
rałem się zwracać szczególną uwagę na postrzeganie 
dobrodziejstwa oferowanego przez naturę oraz jej szano-
wanie. Szanując ją, szanujemy nas wszystkich. Ma ona 
do zaoferowania mnóstwo dobrego i  to od nas zależy, 
czy potrafimy z  tego prawdziwie (z  poszanowaniem jej 
praw) korzystać. Dodam jeszcze, że osobiście dziękuje 
Opatrzności, że prawie od dzieciństwa było mi to dane.  

Piękno oszronionych roślin | tot. A. Krzywoń
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Od długich lat przy różnych okazjach wykonuję wiele 
zdjęć, w tym znaczącą ilość tzw. z bliska, dzięki którym 
szczególnie podczas oglądania w  powiększeniu można 

Kwiat Wilca w pełni rozwoju | tot. A. Krzywoń

zobaczyć uroki i wdzięki roślin i kwiatów oraz ich du-
szę. Bardzo cieszy mnie, że nie był to czas stracony. War-
to z  tego dobrodziejstwa natury skorzystać szczególnie 
w  obecnym czasie, kiedy to targani jesteśmy różnymi 
negatywnymi emocjami – często wyprzedzając w  tym 
tzw. owczy pęd. Wystarczy niewiele – wprost chcieć coś 
dla siebie zrobić np. wsłuchać się w śpiew ptaków, szum 
drzew czy płynącego strumyka, spojrzeć w niebo na pły-
nące obłok czy też na zachód słońca. Przekonamy się 
wówczas, z jak wielkiego dobra oferowanego nam przez 
naturę możemy korzystać. Są to wręcz cenne pigułki dla 
naszego zdrowia i umysłu. Osobiście dziękuję, że jest mi 
to dane i mogę się tym radować i tej radości, jak dobrej 
wody, wszystkim serdecznie życzę. Załączam też kilka 
zdjęć, które – jak myślę – o tym przekonują.

A. Krzywoń

Czar wspomnień z młodości 
Do napisania tych wspomnień zmobilizował mnie artykuł w Panoramie Goleszowskiej naszego ogromnego  

miłośnika i propagatora wielkiej i małej turystyki Zenka Sobczyka. 

Szczególnie bliskie mi są wspomnienia z przeżyć w Ja-
skini Malinowskiej. Już w dzieciństwie moja mama – mi-
łośniczka gór – zaprowadziła mnie do tej jaskini, oczywi-
ście nie zapominając opowiedzieć mi legendę o zbójniku 
Ondraszku i o skarbach w niej ukrytych. Podobno rów-
nież ukrywali się tam ewangelicy w  czasie kontrrefor-
macji. W roku 1959 przez Związek Harcerstwa Polskiego 
zostałem wysłany na letni Kurs Drużynowych w Złotym 
Potoku w  Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z  rozpo-
częciem roku szkolnego dostałem przydział do prowadze-
nia drużyny harcerskiej w Szkole Podstawowej w Ustro-
niu Polanie. Wtedy też, idąc z drużyną ze Skrzycznego 
na Przełęcz Salmopolską, nie omieszkałem zwiedzić Ma-
linowskiej Jaskini. Innym razem urządziłem młodzieży 
ciekawe przeżycie: schodząc z Równicy do Brennej zwie-
dzaliśmy bunkry partyzantów. To tu słynna partyzantka 
telegrafistka Anisimowa została zrzucona desantem ze 
spadochronem w celu nawiązania łączności z oddziałem 
partyzantów. Ścięliśmy mnóstwo świerkowych i  innych 
gałęzi, ułożyliśmy na gliniane łoże i podłogę, aby prze-
nocować. Dzieci dorastały zahartowane i żądne przygód. 
Namówiły mnie, aby założyć Drużynę Starszo Harcer-
ską, którego siedzibą stał się Klub „Ruchu”. Nawet na 
potańcówki przy muzyce zgodził się Kierownik Szkoły. 
Przepraszam – trochę odszedłem od tematu. Jakieś nie-
spełna 60 lat temu założyliśmy również Klub Wysoko-
górski z siedzibą w Wiśle – Łabajowie. Pierwsze treningi 

uskutecznialiśmy na wiadukcie kolejowym, korzystając 
z nabytej wiedzy w książek tematycznych. Dalsze trenin-
gi wspinaczkowe to już pobliże kamieniołomu i  skałki 
leśne. Oczywiście zapragnęliśmy skosztować trochę spe-
leologii. A więc największa, a przede wszystkim najbliż-
sza była Jaskinia Malinowa. Niestety szczeble z drabiny, 
którą pamiętam z wycieczki z mamą, zdążyły już prze-
gnić i zostały tylko słupy nośne, a właściwie tylko jeden 
jeszcze względnie się trzymał. Słup ten posiadał w sobie 
wręby, w które osadzone i przybite były kiedyś szczeble. 
Wręby te ułatwiające nam – ubezpieczonym jedną liną 
– zejście i  wyjście z  groty. Postanowiliśmy udostępnić 
grotę turystom, więc przynieśliśmy podczas następnej 

Fot. wikipepia.pl
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wyprawy szczeble i gwoździe i zamontowaliśmy prowi-
zoryczne szczeble, dla bardziej odważnych zostawiając 
linę poręczówkę. 

Pamiętając o Ondraszku i jego ukrytym skarbie, do-
syć często przebywamy w Grocie po kolei penetrując jej 
zakamarki. Grota ta jest typu osuwiskowego, co jest wy-
raźnie widoczne już w środku – widać, że część góry od-
jechała po stoku od macierzy. Szczególnie – idąc w prawo 
– widzimy coraz bardziej zwężające się przejścia ułożone 
zygzakowato i to przeważnie pod kątem prostym. W dni 
deszczowe za ścianą słychać szelest przepływającej wody, 
która zasila potok Malinka. W  sali głównej na środku 
znajduje się głaz wielkości samochodu, który musiał od-
paść w późniejszym terminie, odklejając się od wysokie-
go sufitu i części ściany, gdzie powstała półka. Na tę półkę 
z upadłego głazu sięgała drewniana drabina. Po wyjściu 
na półkę po około ośmiometrowej drabinie na zmianę 
penetrujemy latarkami centymetr po centymetrze ścia-
ny. Ktoś z nas zauważył na przeciwnej stronie półki jakby 
bok niewielkiej skrzynki lśniący złotem. W następnym 
dniu wycinamy w  lesie odpowiedniej długości drzewo, 

po obcięciu gałęzi wpuszczamy do środka jaskini dalej 
po wewnętrznej drabinie windujemy na półkę i przerzu-
camy na sąsiednią ścianę. Mamy wśród nas kolegę, który 
chyba nie boi się żadnej wysokości i on to właśnie poszedł 
po tej wątłej belce na przeciwległą ścianę po tę świecącą 
złotem skrzynkę. Co prawda ubezpieczałem go liną, ale 
obecnie myślę, że gdyby spadł, to ja prawdopodobnie za 
nim, bo przecież nie miałem żadnego oparcia. Okazało 
się, że to eldorado było zwykłym kamieniem pokrytym 

kroplami wody, a oświetlany pod tym kątem mienił się 
złotym kolorem. Nic to jednak, penetrujemy dalej. Wi-
dząc duże zainteresowanie odważnych turystów, pomi-
mo prowizorki, schodzących do groty, mamy nowy po-
mysł. Z domu w plecakach przynosimy trochę suchych 
drewienek i oczywiście na podpałkę cieniutkiej z brzozy 
ściągniętej kory, która nie moknie nawet w czasie desz-
czu. Przygotowujemy zgrabne niewielkie ognisko na tym 
potężnym budzącym grozę kamieniu – bo jak on spadł 
z  sufitu, to dlaczego nie może spaść następny. Na po-
wierzchni przez lornetkę wypatrujemy turystów. Kiedy 
ktoś się pojawia, szybko schodzimy, rozpalamy ognisko, 
siadamy w krąg i gramy w karty jak starzy właściciele ja-
skini. Jeszcze mamy trzy „ciupaszki” obok zgrabnie złą-
czone, góralski kapelusz z piórkiem, nie z orła a z indyka.

Z  czasów młodzieńczych zabaw pamiętam jeszcze 
jedną jaskinię. Wspinaczkę ćwiczyliśmy również na za-
chodniej ściance góry Kobyla. Pod dosyć sporą ścianką 
znajdowała się grota o  bardzo wąskim wejściu. Byłem 
bardzo szczupły, wręcz chudy i  jakoś się przecisnąłem. 
Idąc dalej zauważyłem, że wychodzę w  innym miejscu 
wśród krzaków. Cichaczem podchodzę od tyłu do wej-
ścia jaskini, a  tam wszyscy wpatrują się w  otwór i  ko-
mentują, kiedy wrócę. Nie zauważają, że stoję za nimi, 
wśród nich. Dopiero, gdy zaczęli mnie wołać, ku ich 
ogromnemu zdziwieniu odzywam się grobowym gło-
sem: TU JESTEM. Wielokrotnie w ten sposób testowa-
łem przyjaciół.

Albin Klimczak

Fot. Bartłomiej Pilorz

Fot. Bartłomiej Pilorz
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Mieszkanka Goleszowa ze srebrnym medalem

Sukcesy tenisistów stołowych

Na łamach Panoramy Goleszowskiej piszemy o licznych osiągnięciach sportowych mieszkańców naszej gminy.  
Zwycięstwa i laury zdobywają sportowcy w wielu dyscyplinach. Do grona zwycięzców dołączyła Justyna Zwias.

31 stycznia w  Spale odbyły się Halowe Mistrzostwa 
Województwa Śląskiego w Lekkoatletyce, a goleszowian-
ka Justyna Zwias wystartowała w biegach w kategorii se-
niorów na dystansach 400 i  200 m, osiągając przy tym 
wielki sukces. W pierwszym, dłuższym biegu z czasem 
60,89 nagrodzona została srebrem, na krótszym – choć 
co prawda na podium nie stanęła – udało się jej pobić 
swój osobisty rekord życiowy o dwie sekundy. 

Wspomnieć tu trzeba, że to nie jest pierwszy raz, gdy 
udało jej się osiągnąć tak dobre wyniki. W  ubiegłym 
roku – jako reprezentantka AZS AWF Katowice w ostrej 
rywalizacji w biegu na 400m – zdobyła brąz. 

Nam pozostało jedynie pogratulować i trzymać kciu-
ki za kolejne osiągnięcia. 

Rozgrywki w Nowym Dworze Mazowieckim były 
ostatnimi eliminacjami przed Indywidualnymi Mi-
strzostwami Polski, które odbędą się w Arłamowie  
(26-28 marca). 

Potwierdzeniem mocnej pozycji tenisistów stoło-
wych związanych z gminą Goleszów jest także infor-

macja o powołaniu do kadry narodowej Sławomira 
Brak. Jak informuje klub, zawodnik LKS Lesznianka 
otrzymał powołanie na obóz treningowy Reprezentacji 
Polski i w zeszłym tygodniu rozpoczął przygotowania 
do rozgrywek na najwyższym poziomie.

Ilona Sztwiertnia wykazała się niezwykłą postawą i umiejętnościami wygrywając sprawnie kolejne etapy z najlep-
szymi rywalkami. Aktualnej reprezentantce KS Bronowianka Kraków w rozgrywkach udało się pokonać Paulinę 
Krzysiek i Wiktorię Wróbel, czyli dwie medalistki ostatnich Indywidualnych Mistrzostw Polski. Po zaciętej finałowej 
walce z Katarzyną Węgrzyn, która zakończyła się wynikiem 3:4, uplasowała się na drugim miejscu ogólnopolskich 
rozgrywek. Szczegółowe informacje o turnieju można znaleźć na stronie Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
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Sylwetki sportowców 
nagrodzonych przez Radę Gminy Goleszów

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Goleszów przyznano nagrody dla mieszkańców gminy Goleszów, którzy w mi-
nionym roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Rada zdecydowała o nagrodzeniu 6. zawodników reprezentu-
jących naszą gminę w następujących dyscyplinach sportowych: skoki narciarskie, tenis stołowy, lekkoatletyka  
oraz łucznictwo. Poniżej prezentujemy ich największe sukcesy.

Nicole Konderla – aktualna 
zawodniczka KS AZS AWF 
Katowice, reprezentantka 
skoków narciarskich. Jest 
podopieczną trenera Łuka-
sza Kruczka. Do kadry naro-

dowej kobiet należy od początku sezonu 2019/20. 
Jako zawodniczka skoków narciarskich odniosła 
znaczące sukcesy. Nagrodę przyznano za zdoby-
cie 2. miejsca w  Mistrzostwach Polski Juniorek 
w  Skokach Narciarskich (OOM) Szczyrk 2020  
– konkurs indywidualny, kategoria juniorki.

Piotr Ostachowski – zdolny 
tenisista stołowy, mieszkaniec 
Lesznej Górnej. Trenuje od  
6. roku życia. W  2020 roku 
był zawodnikiem drugiej 
ligi na Śląsku, a  w  grudniu 

został powołany na zgrupowanie Kadry Śląska Ju-
niorów. Nagrodę otrzyma za zdobycie brązowego 
medalu w Mistrzostwach Śląska Juniorów w Tenisie  
Stołowym.

Anna Stanieczek – zawod-
niczka Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego OR-
LIK Goleszów. Doświadczona 
zawodniczka i  zarazem tre-
nerka. Od wielu lat reprezen-

tuje klub i gminę na licznych zawodach krajowych 
i międzynarodowych. Nagrodę otrzyma za zdobycie 
srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Łucznictwie Bloczkowym i Barebow w konkuren-
cji łuków bloczkowych.

Przemysław Konecki – repre-
zentant Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
ORLIK Goleszów. Zawodnik 
podnosi poziom swoich umie-
jętności trenując pod okiem 

Anny Stanieczek. Jego największym sukcesem 
w  2020 roku było zdobycie trzeciego miejsca pod-
czas Mistrzostw Polski w Łucznictwie Bloczkowym 
w kategorii senior.

Ilona Sztwiertnia – utalen-
towana tenisistka stołowa. 
Od początku swojej kariery 
sportowej broniła barw Lu-
dowego Klubu Sportowego 
„Lesznianka”. Obecnie jest 

zawodniczką Bronowianki Kraków. Została powo-
łana do reprezentacji Polski i bierze udział w zawo-
dach międzynarodowych. Wyróżnienie otrzyma  
za zdobycie 2. miejsca w  Mistrzostwach Polski  
Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym.

Justyna Zwias – zawodnicz-
ka lekkoatletyki należąca  
do AZS AWF Katowice. 
Biegaczka uczestniczy 
w  wielu zawodach krajo-
wych, jak i  międzynaro-

dowych. W 2020 roku wywalczyła brązowy medal 
podczas Halowych Mistrzostw Śląska juniorów 
młodszych, juniorów i seniorów w lekkiej atletyce.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cieszyńska 29,
tel. : 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek  7.00 – 15.00
środa  7.00 – 17.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek  7.00 – 13.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 21, 
www.goleszow.com.pl
Godziny pracy:
pn. – pt.  8.00 – 20.00 
Wypożyczalnia kostiumów karnawałowych: 
pn. – pt.  8.00 – 19.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Godziny pracy:
pn. – pt.  8.00 – 16.00 

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

Urząd Gminy w Goleszowie
ul. 1 Maja 5, tel. : 33 479 05 10
www.goleszow.pl | www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl | urzad@goleszow.pl
Czas pracy Urzędu Gminy w Goleszowie:
 Biura Urzędu Gminy Kasa Urzędu Gminy
poniedziałek 7.00 – 15.00 7.00 – 14.45
wtorek  7.00 – 15.00 7.00 – 14.45
środa  7.00 – 17.00 7.00 – 16.45
czwartek 7.00 – 15.00 7.00 – 14.45
piątek  7.00 – 13.00 7.00 – 12.30
Uwaga! W każdy ostatni dzień miesiąca Kasa Urzędu Gmi-
ny Goleszów czynna będzie o godzinę krócej.

Numery wewnętrzne poszczególnych komórek 
organizacyjnych Urzędu Gminy w Goleszowie, 
tel. 33 479 05 10 do 13 | Goleszów, ul. 1 Maja 5

Sekretariat Wójta – wew. 20

Biuro podawcze – wew. 29, 30

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – wew. 31

Kasa – wew. 26

Dowody osobiste – wew. 47

Wymiar podatków – wew. 25

Zapłata podatków – wew. 24

Opłaty z tytułu odpadów komunalnych i zwrot podatku 
akcyzowego – wew. 49

Inwestycje i remonty gminne – wew. 45

Numeracja budynków, podziały nieruchomości – wew. 32

Wypisy i wyrysy, wycinka drzew – wew. 36

Ochrona środowiska, deklaracje ws. opłaty za gospodaro-
wanie odpadami – wew. 28

Planowanie przestrzenne – wew. 22

Biuro obsługi Rady Gminy Goleszów – wew. 53

Inspektor ochrony danych – wew. 40

Imprezy, rekreacja i promocja – wew. 44 

Organizacje pozarządowe, kluby sportowe – wew. 43

Zarządzanie kryzysowe – wew. 42

Goleszów, ul. Zakładowa 12

Drogi – wew. 81, 84

Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokatorskie – wew. 82

Budynki komunalne, cmentarze komunalne – wew. 83

Gospodarka nieruchomościami – wew. 80

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe – wew. 82
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Numer alarmowy: 112 
Policja: 997 
Straż pożarna: 998 
Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie wodociągowe: 994
Pogotowie ratunkowe: 999
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Już wkrótce 
w Cisownicy 
uruchomiony 
zostanie 
nowoczesny 
Klub Seniora!

Modernizacja 
bloków komunalnych 

w Cisownicy to ogrom-

ne przedsięwzięcie 
realizowane dzięki 
zewnętrznym środkom 

pozyskanym przez 
gminę Goleszów




