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9 – Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu
10 – Dotacje z programu Działaj Lokalnie
12 – Nie zwlekaj, spisz się już dziś!
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Drodzy Czytelnicy, 
wakacyjny numer Panoramy Goleszowskiej 
obfituje w  wiele ciekawych relacji z  wyda-
rzeń, które w ostatnim czasie odbyły się na te-
renie gminy oraz tych, w których udział brali 
nasi mieszkańcy. Jak przystało na gminny 
informator, nie mogło w nim zabraknąć tak-
że praktycznych informacji Urzędu Gminy 
w Goleszowie, który zachęca m.in. do zgła-
szania miejsc występowania niebezpieczne-
go dla zdrowia barszczu Sosnowskiego. Po 
raz kolejny zachęcamy także do dokonania 
Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań, 
który trwa do 30 września 2021 r. 
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Sylwia Cieślar

a  problematyka ta jest jedną z  najczęściej podnoszo-
nych podczas osobistych spotkań i kierowanej do mnie 
korespondencji, to zaspokojenie wszystkich oczekiwań, 
zwłaszcza w  krótkim okresie, jest niestety niemożliwe. 
Jak dowodzi jednak Raport o  stanie Gminy Goleszów 
za rok 2020 nastąpiło znaczne przyspieszenie w  tema-
cie remontu dróg, których stan przez wiele lat pogarszał 
się. Liczne uwagi dotyczące stanu dróg obejmują także 
odcinki powiatowe, o remontach których decyduje Sta-
rostwo Powiatowe w Cieszynie, a realizuje Powiatowy 
Zarząd Dróg. Współpracujemy z powiatem w tym zakre-
sie i przekazujemy wszystkie uwagi mieszkańców naszej 
gminy. Nie zawsze mamy jednak wpływ na to, które dro-
gi poddane zostaną naprawie. W  efekcie wspomnianej 
wcześniej współpracy można zauważyć znaczący postęp 
w tym temacie, który skutkuje zwiększeniem liczby dróg 
powiatowych, poddawanych obecnie modernizacji. 

Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Drodzy Mieszkańcy,
mamy już niemal półmetek wakacji, z  których najbar-
dziej zadowoleni są oczywiście najmłodsi. Po trudnym 
i wymagającym roku szkolnym spotkał ich w pełni za-
służony i  beztroski odpoczynek, który mam nadzie-
ję dostarczy wielu radosnych chwil i  energii do nauki  
w nowym roku szkolnym. 
Mimo wakacji tempa nie zwalniają zakrojone na szeroką 
skalę gminne inwestycje. Korzystając z przerwy w pracy 
placówek oświatowych realizujemy remonty w  gmin-
nych jednostkach, by przygotować je do wrześniowego 
otwarcia, a  na drogach w  poszczególnych sołectwach 
prowadzone są inwestycje, o których zdecydowali miesz-
kańcy. Część z prac została już rozpoczęta, niektóre mo-
dernizacje doczekały się finału, a pozostałe już wkrótce 
przejdą wyraźną i  widoczną gołym okiem metamorfo-
zę. Oprócz przyjętego harmonogramu prac, przebieg 
poszczególnych remontów został dostosowany do in-
nych inwestycji, które w  tym samym czasie realizuje 
m.in. spółka PKP PLK. Zapewniam jednak, iż wszystkie 
prace na gminnych drogach zostaną zakończone przed 
końcem bieżącego roku. Nim to nastąpi proszę Państwa 
o wyrozumiałość. Dodatkowo zwracam się do Państwa 
z prośbą o cierpliwość w  temacie wniosków i  apeli do-
tyczących kolejnych remontów na gminnych drogach. 
Przypomnę, iż na terenie gminy Goleszów występuje 
158 odcinków dróg gminnych publicznych, a  ich łącz-
na długość wynosi blisko 125 km. Pomimo iż poprawa 
stanu dróg jest przeze mnie traktowana priorytetowo,  

Wójt Gminy Goleszów



| Panorama Goleszowska4

XXX Sesja Rady Gminy Goleszów

Przedstawiony Raport o  stanie Gminy Goleszów 
za 2020 rok opracowany został w  oparciu o  autorską 
koncepcję wypracowaną w  gronie pracowników samo-
rządowych. Ukazuje kondycję Gminy Goleszów w  po-
szczególnych obszarach jej aktywności, a  także określa 
kierunki podejmowanych działań, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na działania prorozwojowe. Raport stano-
wić będzie także punkt odniesienia w procesie planowa-
nia kolejnych gminnych polityk, programów i  strategii. 
Po rozpatrzeniu Raportu radni zdecydowali o udzieleniu 
wotum zaufania Wójtowi Gminy Goleszów.

Kolejnym ważnym punktem czerwcowej sesji Rady 
Gminy Goleszów była uchwała w  sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Goleszów za 
2020 rok. Sprawozdanie przedłożone przez Wójta Gminy 
Goleszów zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komi-
sję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów, a także Regional-
ną Izbę Obrachunkową, co zaowocowało rekomendacją 
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2020 rok. Dochody budżetu gmi-
ny zostały zrealizowane w  ponad 102% planu rocznego, 
a wydatki w nieco ponad 97% w stosunku do planu rocz-
nego. W związku z powyższym postanowiono z wyprze-
dzeniem spłacić przypadające na następny rok budże-
towy raty kredytu. Wynikające z  tego tytułu rozchody 
wyniosły 770 tys. zł. Mimo to wygospodarowano ponad 
milionową nadwyżkę budżetową. Wobec tak przedsta-
wionych faktów radni Gminy Goleszów udzielili Wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

— Dziękuję za zaufanie i pozytywną ocenę moich dzia-
łań, co odczytuję jako zielone światło do dalszej realiza-
cji programu rozwoju naszej gminy. Swoje słowa kieruję 
do radnych, sołtysów, rad sołeckich, współpracowników, 
a  także organizacji społecznych i  mieszkańców, którzy 
wspierają mnie w  codziennych działaniach — komentu-
je udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania Sylwia 
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Zgodnie z  wcześniejszymi zapowiedziami, pod-
czas czerwcowej sesji radni wrócili do tematu opłaty za  

W środę, 30 czerwca odbyła XXX Sesja Rady Gminy Goleszów. Jednym z najważniejszych zagadnień, które znala-
zło się w porządku obrad, było przedstawienie Raportu o stanie Gminy Goleszów za 2020 rok. Po jego rozpatrze-
niu Rada Gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Goleszów. Goleszowscy radni przyjęli także uchwałę 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Goleszów  za  2020  rok.  Po  zapoznaniu  się  z nimi,  a  także na podstawie pozytywnej  opinii  Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach,  radni udzielili Wójtowi Gminy Goleszów absolutorium z  tytułu wykonania  
budżetu za 2020 rok.

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na mocy 
przyjętej uchwały, od 1 sierpnia br., mieszkańcy gminy 
Goleszów będą mogli skorzystać z  ulgi przy wnoszeniu 
opłaty za odbiór i  zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych w wysokości 3 zł od osoby, jeśli zdecydują się na 
składowanie bioodpadów w przydomowych kompostow-
nikach. 

W  bloku uchwał znalazła się także propozycja doty-
cząca połączenia samorządowych instytucji kultury – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Goleszowie. Jak czytamy w uzasad-
nieniu przyjętej przed radnych uchwały intencyjnej, po-
łączenie tych instytucji kultury ma na celu dostosowanie 
struktur i  metod działania obu instytucji do wyzwań 
obecnych czasów poprzez aktywną politykę samorządo-
wą na rzecz promocji czytelnictwa i kultury oraz pozwoli 
na elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby. Zarówno 
biblioteka, jak i ośrodek kultury mieszczą się w tym sa-
mym budynku, na tym samym piętrze. Obie instytucje 
prowadzą działania w  sferze upowszechniania kultury 
i sztuki, a ich połączenie nie spowoduje uszczerbku w wy-
konywaniu zadań realizowanych przez gminną bibliote-
kę, wręcz przeciwnie przyczyni się do zwiększenia ofer-
ty czytelnictwa i promocji kultury wśród mieszkańców. 
Scalenie obu instytucji pozwoli natomiast na zmniejsze-
nie kosztów administracyjnych i  jednoczesne wykorzy-
stanie zasobów lokalowych oraz sprzętów do organiza-
cji wydarzeń kulturalnych. Stworzenie jednej jednostki 
usprawni pozyskiwanie środków zewnętrznych, podnie-
sie poziom usług i imprez kulturalnych organizowanych 
na terenie gminy. Nowa jednostka będzie odpowiedzial-
na za funkcjonowanie Izby Oświęcimskiej i Izby Pamięci 
Goleszowskiej Cementowni – miejsc upowszechniania 
wiedzy historycznej dotyczącej gminy Goleszów. Przyję-
ta uchwała to pierwszy krok do połączenia gminnej bi-
blioteki i ośrodka kultury, które według planu mogłoby 
nastąpić z dniem 1 stycznia 2022 r. Nim jednak do tego 
dojdzie, uchwała wraz z  uzasadnieniem zostanie prze-
kazana do zaopiniowania Krajowej Radzie Bibliotecznej 
oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. 
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Zgodę na połączenie musi wyrazić także minister właści-
wy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Gminni radni przyjęli także zmiany zaproponowane 
przez Sylwię Cieślar, Wójt Gminy Goleszów dotyczące 
„Goleszowskiego Bonu Żłobkowego”. Przypomnijmy, 
iż bon jest formą świadczenia pieniężnego na rzecz ro-
dzin z gminy Goleszów i ma na celu częściowe pokrycie 
kosztów pobytu dziecka w  żłobku, klubie dziecięcym, 
a  także wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani. 
Wsłuchując się w opinie mieszkańców, po roku od jego 
wprowadzenia Wójt Gminy Goleszów postanowiła za-
proponować, by w ramach przyznawania goleszowskiego 
świadczenia na rzecz rodziny usunąć m.in. kryterium do-
chodowe. Pozwoli to, by większa liczba rodziców dzieci do 
3. roku życia mogła skorzystać z gminnej pomocy. Wnio-

sek o przyznanie „Goleszowskiego Bonu Żłobkowego” na 
nowy rok szkolny będzie można składać od 1 sierpnia br. 
Szczegółowy opis zasad oraz wzór wniosku zostaną już 
wkrótce opublikowane na stronie internetowej Gminy 
Goleszów.

W  trakcie czerwcowej sesji Rada Gminy podjęła aż 
dwadzieścia uchwał. Poza wyżej wspomnianymi spra-
wami dotyczyły one m.in.: zmian wieloletniej prognozy 
finansowej oraz uchwały budżetowej na 2021 rok, miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Dzięgielów, programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz okre-
ślenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym 
i sposobu ich rozliczania. Radni przyjęli także plany prac 
komisji na drugie półrocze 2021 roku.

Postępuje modernizacja gminnych dróg
W  czerwcu  i  lipcu  kontynuowane  były modernizacje  gminnych  dróg,  których  realizacja  odbywa  się  w  ramach  
podziału środków z budżetu gminy, przy wyraźnej sugestii ze strony samych mieszkańców. Aktualnie prace prowa-
dzone są na ul. Szerokiej w Goleszowie Górnym, ul. Spacerowej/Objazdowej w Bażanowicach oraz ul. Leśnej w Puń-
cowie. Pierwsze efekty tegorocznych prac widoczne są już natomiast w Goleszowie Dolnym oraz Dzięgielowie. 

Prace na ul. Szerokiej rozpoczęły się od frezowania 
istniejącej nawierzchni, co pozwoli na wymianę pod-
budowy, a  tym samym wzmocnienie odcinka drogi 
o długości ok. 1,4 km. W ramach prac przewidzianych 
w projekcie znalazło się także utwardzenie poboczy, od-
tworzenie istniejących rowów, wymiana przepustów na 
zjazdach do posesji oraz remont korytek drogowych, 
górskich. Z  kolei prace na ul. Spacerowej/Objazdowej 
w Bażanowicach rozpoczęły się od wymiany rur kana-
lizacji deszczowej, po czym nastąpi frezowanie istnieją-
cej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy podbudowy 
oraz nawierzchni, a także utwardzenie poboczy, regula-
cja studzienek, odtworzenie przydrożnych rowów wraz 
z wymianą istniejących przepustów na zjazdach do po-
sesji i  wykonanie odwodnienia oraz umocnienie skarp 
rowów płytami ażurowymi. 

W  zakres robót na ul. Leśnej w  Puńcowie znalazło 
się m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie 

podbudowy drogi i nowej nawierzchni asfaltowej. Dzięki 
wszystkim wspomnianym wyżej pracom nastąpi zna-
cząca poprawa stanu technicznego, a  tym samym bez-
pieczeństwa i komfortu korzystania z gminnych dróg. 

Pierwsze efekty drogowych inwestycji widoczne są 
już na ul. Mostowej w Goleszowie Dolnym oraz ul. Mio-
dowej w  Dzięgielowie. Od lipca mieszkańcy tej części 
gminy mogą więc korzystać z  dróg, na których zna-
cząco poprawione zostało bezpieczeństwo i  komfort  
ich użytkowania.

— Cieszę się, że efekty kolejnych inwestycji drogowych 
już są widoczne. Dziękuję mieszkańcom ul. Mostowej 
w Goleszowie Dolnym oraz ul. Miodowej w Dzięgielowie 
za cierpliwość w  oczekiwaniu na efekty prowadzonych 
prac oraz za podziękowania, które kierowane są zarówno 
do mnie, jak i pracowników Urzędu Gminy odpowiedzial-
nych za uwzględnienie remontu tych dróg i jego wykona-
nie — komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Dzięgielów, ul. Miodowa. Goleszów, ul. Mostowa.
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Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach

Prace uwzględnione w  tym zadaniu obejmują m.in. 
poszerzenie i  ujednolicenie szerokości jezdni, wykona-
nie obustronnych chodników oraz poboczy, umocnienie 
przydrożnych rowów, budowę zatok autobusowych wraz 
z wiatami, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, 
przebudowę zjazdów do posesji oraz trzech skrzyżowań 
z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skot-
nią. Na czas prowadzenia robót polegających na przebu-
dowie sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkich elementów 
ulicy planowane jest wyłączenie jednego pasa jezdni, 
w związku z czym ruch będzie odbywał się wahadłowo. 

Inwestycja jest realizowana w  ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, przy finansowym wsparciu 
budżetu Powiatu oraz Gminy Goleszów. O  planowa-
nych utrudnieniach w  ruchu związanych z  realizacją 

Powiat Cieszyński rozpoczął rzeczową realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S — ul. Cieszyń-
skiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”, które według planu 
powinno być zrealizowane do końca listopada br.

Pomnik Partyzantów zostanie odnowiony
Dbałość o miejsca pamięci narodowej jest jednym z ważnych działań związanych z kultywowaniem pamięci o na-
szych przodkach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Mając to na uwadze, Gmina Goleszów złoży-
ła wniosek na pozyskanie zewnętrznych środków na remont Pomnika Partyzantów położonego na granicy Polski 
i Czech, na zboczu Małej Czantorii. Spośród 203 złożonych wniosków organizator konkursu przyznał dofinansowa-
nie na realizację tylko 34 projektów, w tym jednego w gminie Goleszów!

— Mając na względzie konieczność rozpoczęcia od-
nawiania Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy  
Goleszów, wzięliśmy udział w tegorocznej edycji programu 
grantowego „Czuwamy! Pamiętamy!”, organizowanego 
przez Fundację ORLEN. Decyzją organizatorów otrzyma-
liśmy środki finansowe na remont Pomnika Partyzantów, 
będącego materialnym świadectwem istotnych wydarzeń 
dla narodowej i  regionalnej tożsamości — mówi Sylwia 
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. 

Na terenie gminy Goleszów znajduje się kilkanaście 
miejsc związanych z  historią naszej małej ojczyzny. 
Jednym z  nich jest Pomnik Partyzantów położony na 
granicy Polski i  Czech, na zboczu Małej Czantorii, na 
wysokości 645 m n.p.m. w  miejscu rozstrzelania przez 
hitlerowców 5 partyzantów, których prochy spoczywają 
w  Nydku, na cmentarzu ewangelickim. Jak ważne dla 
lokalnej społeczności jest to miejsce świadczy fakt orga-
nizowania przez miejscowe koło PTTK „Ślimoki” Mię-
dzynarodowego Turystycznego Marszu Pamięci, którego 
meta znajduje się w miejscu posadowienia pomnika.

Prace remontowe, które zostaną wykonane w 2021 r., 
będą polegały m.in. na wyczyszczeniu i odnowieniu po-
mnika, umieszczeniu na nim granitowego daszku i no-
wej, granitowej tablicy opisującej wydarzenia z 1943 r.

Patronat honorowy nad Programem „Czuwamy! Pa-
miętamy!” objął Instytut Pamięci Narodowej Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zada-
nie zostanie zrealizowane ze środków Fundacji ORLEN.

przedmiotowego zadania będziemy informować na ła-
mach Panoramy Goleszowskiej oraz stronie internetowej  
Gminy Goleszów.
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Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Goleszów

OSP w Godziszowie 
otrzyma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy!

Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego podzielone zostały środki na dofinansowanie zakupu samochodów ra-
towniczo-gaśniczych w 22.  śląskich gminach.  Jedną  z największych dotacji  na  ten  cel  zdobyła Gmina Goleszów, 
która kwotę 230 tys. zł przeznaczy na zakup nowego wozu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie.
 

Warto podkreślić, że to kolejny wóz strażacki, który 
na przestrzeni ostatnich lat pojawi się w gminie Gole-
szów. Dwa lata temu nowy samochód zakupiony został 
dla jednostki OSP w Bażanowicach, a rok temu na po-
trzeby strażaków-ochotników z Cisownicy. 

— Fabrycznie nowy, lekki wóz ratowniczo-gaśniczy 
zastąpi wysłużonego, ponad 25-letniego Peugeot Boxera. 
Zakup nowoczesnego samochodu będzie możliwy dzięki 
wspomnianej wcześniej dotacji z budżetu Województwa 
Śląskiego, jak również funduszom z budżetu Gminy Go-
leszów oraz środkom własnym jednostki OSP — wyjaśnia 
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów i dodaje, że to 
ogromny sukces dla całej gminy. — Rozpoczęty dwa lata 
temu proces wymiany wysłużonych wozów ma ogromne 
znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszyst-

kich mieszkańców, do których często jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych docierają z pomocą jako pierwsze 
— dodaje Wójt.

Ponad  670  tys.  zł  otrzyma gmina Goleszów w  ramach dofinansowania  ponad  3-letniego  projektu modernizacji 
oświetlenia ulicznego. Pierwszy tak kompleksowy i zakrojony na szeroką skale projekt, zakładający wymianę ulicz-
nego oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne systemy LED, pozwoli przede wszystkim na zwiększenie bez-
pieczeństwa na terenie gminy poprzez skuteczniejsze wykorzystanie systemu oświetlenia ulicznego, jak również 
znaczące oszczędności w budżecie gminy dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do zasilania 
634 latarni.

Przedsięwzięcie, które uzyskało dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego, pozwoli na wymianę opraw oświetle-
niowych starego typu. Dzięki wymianie lamp na terenie 
gminy Goleszów możliwe będzie zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej potrzebnej do zasilania latarni oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie naj-
nowocześniejszych metod doświetlenia gminnych dróg, 
chodników i miejsc użyteczności publicznej.

— To kolejne bardzo ważne osiągnięcie, na które składa 
się praca wielu osób, w tym doświadczonych pracowników 
naszego urzędu. Projekt dofinansowany w ramach nabo-
ru dotyczącego efektywności energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej jest pierwszym 
etapem modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Goleszów. Już teraz mogę jednak zapewnić, iż wraz 

z dostępnością środków w nowej perspektywie finansowej 
gmina będzie zabiegać o jego kontynuację — komentuje 
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
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Środki na remont i doposażenie stołówki szkolnej 
w Dzięgielowie

Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Drugi rok z rzędu do gminy Goleszów trafią środki z programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki którym możliwe 
będzie przeprowadzenie remontu i doposażenie stołówki działającej w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie. Dotacja w wysokości 80 tys. zł pozwoli na znaczą 
poprawę standardu szkolnej stołówki.

Wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w  Dzię-
gielowie, jako jeden z sześciu – na 63, które otrzymały do-
finansowanie – uzyskał najwyższą ilość punktów i otrzy-
mał dotację w maksymalnej kwocie 80 tys. zł. Pozyskane 
środki pozwolą na istotny remont szkolnej stołówki oraz 
zakup nowych urządzeń i niezbędnego wyposażenia ku-
chennego. Cieszy fakt, iż drugi rok z rzędu Gmina Go-
leszów otrzymała wsparcie na ten cel. W ubiegłym roku 
z  tego samego dofinansowania skorzystała Szkoła Pod-
stawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.

Z  dniem  1  lipca  wchodzi  w  życie  obowiązek  składania 
deklaracji  do  Centralnej  Ewidencji  Emisyjności  Budyn-
ków.  Jej  celem  jest stworzenie centralnej bazy, a co za 
tym idzie poprawa jakości powietrza poprzez likwidację 
głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja sub-
stancji powodujących smog.

CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wy-
mianę starych kotłów grzewczych, jak również bazą in-
formacji na temat wszystkich programów finansowania 
wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o  bu-
dynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sy-
tuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również 
narzędzie dla organów administracji centralnej i samo-
rządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które 
przyczynią się do poprawy stanu technicznego budyn-
ków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie prze-
glądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Ce-
lem zbierania informacji o  budynkach jest stworzenie 
kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina 
będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy 
jakości powietrza.

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?
• w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to 

najszybszy i najwygodniejszy sposób; 

• w  formie papierowej – 
wypełniony dokument 
można będzie wysłać li-
stem albo złożyć osobi-
ście w Urzędzie Gminy. 

Jakie informacje będzie 
zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o wspie-
raniu termomodernizacji i  remontów oraz o  centralnej 
ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawiera ta-
kie informacje jak:

• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy 
budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszka-
nia lub siedziby; 

• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowa-
ne jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; 

• informacje o  liczbie i  rodzaju eksploatowanych 
w  obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach; 

• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); 
• adres e-mail (opcjonalnie). 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą 
Państwo na stronie zone.gunb.gov.pl, gdzie umieszczone 
zostały także deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spala-
nia paliw.
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Odpady rolnicze i barszcz Sosnowskiego
Gmina Goleszów planuje pozyskać środki na utylizację odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej oraz usuwanie barszczu Sosnowskiego. Aby otrzymać finanse na ten 
cel, konieczna jest wcześniejsza inwentaryzacja odpadów, które poddane zostaną utyli-
zacji, a także miejsc, na których znajdują się niebezpieczne rośliny.

UTYLIZACJA ODPADÓW ROLNICZYCH
W celu pozyskania środków z Narodowego Fundusz 

Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej zwracamy 
się do rolników zainteresowanych udziałem w programie 
o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Goleszowie informacji 
o  ilości (w  Mg) posiadanych odpadów oraz ilości, jaka 
powstaje w gospodarstwie w ciągu roku, z podziałem na 
folię rolniczą, siatkę, sznurek do owijania balotów, opa-
kowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. Zgło-
szenia można składać w formie pisemnej (osobiście lub 
pocztą) oraz elektronicznie na adres: urzad@goleszow.pl 
w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

USUWANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
Wcześniejsza inwentaryzacja konieczna jest także 

w  przypadku ubiegania się o  środki z  Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
pozwolające na usuwanie stanowisk obcych gatunków 
roślin inwazyjnych, które zagrażają zdrowiu (barszcz 

Sosnowskiego). Właściciele 
nieruchomości, na których 
znajdują się rośliny barszczu 
Sosnowskiego oraz osoby posiadające informacje o loka-
lizacji tych roślin, proszone są o  zgłaszanie tego faktu 
do Urzędu Gminy w  Goleszowie. W  zgłoszeniu należy 
wskazać jednoznaczną lokalizację roślin poprzez wska-
zanie adresu oraz – jeśli to możliwe – numeru działki 
ewidencyjnej i  orientacyjnej powierzchni, na której są 
zlokalizowane. Do zgłoszenia można załączyć zdjęcia 
oraz mapę z zaznaczeniem lokalizacji roślin. Zgłoszenia 
można składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) 
oraz elektronicznie na adres: urzad@goleszow.pl w  ter-
minie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W  przypadku inwentaryzacji odpadów rolniczych 
oraz miejsc, na których występuje barszcz Sosnowskie-
go szczegółowych informacji udzielają pracownicy Re-
feratu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska (tel. 33 479 05 10 wew. 28 i 32).

Kolejne punkty bezpłatnego bezprzewodowego 
dostępu do Internetu

W pierwszym kwartale tego roku informowaliśmy o uruchomieniu 13 hot-spotów umożliwiają-
cych mieszkańcom gminy Goleszów bezpłatny dostęp do Internetu. Punkty takie zostały zamon-
towane w  gminnych  placówkach  oświaty,  obejmując  swoim  zasięgiem  również  ich  najbliższą 
okolicę. Za sprawą kolejnego unijnego dofinansowania projekt doczekał się właśnie rozbudowy, 
dzięki czemu liczba hot-spotów działających obecnie na terenie gminy została podwojona.

Kontynuacja projektu była możliwa dzięki otrzy-
maniu 100% dofinansowania w ramach programu „Łą-
cząc Europę (CEF) – WiFi4EU” ukierunkowanego na 
udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu w we-
wnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicz-
nych. Umowa na dotację w wysokości 15 000 euro zosta-
ła podpisana z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności 
i Sieci Komisji Europejskiej. Otrzymane środki pozwoli-
ły na uruchomienie 10 zewnętrznych i 3 wewnętrznych 
hot-spotów w 11 lokalizacjach.

Nowe lokalizacje objęte zasięgiem bezprzewodowe-
go Internetu na terenie gminy Goleszów:

• Klub „Senior+” w Bażanowicach (ul. Cieszyńska 17), 

• Świetlica Gminna w Cisownicy (ul. Cisowa 122), 
• Budynek OSP Dzięgielów (ul. Lipowa 2),
• Budynek OSP Godziszów (ul. Tęczowa 29), 
• Urząd Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5),
• Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie  

(ul. Cieszyńska 25),
• obiekty LKS Goleszów (ul. Sportowa 2), 
• Dom Ludowy w Goleszowie Równi  

(ul. Osiedlowa 13), 
• Budynek OSP Kisielów (ul. Główna 1),
• Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków 

w Lesznej Górnej (ul. Główna 54), 
• obiekty LKS Tempo Puńców (ul. Sportowa 7).
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Przyznano dotacje z programu Działaj Lokalnie
Trzy projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności już wkrótce docze-
kają się realizacji na terenie gminy Goleszów. Zakładają one m.in. organizację plenerowego kina na terenie wokół 
zbiornika wodnego Ton, proekologiczne spotkania mające na celu ochronę gatunku motyla modraszka zagrożone-
go wyginięciem, a także naukę zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W sumie na realizację trzech 
projektów przyznanych zostało ponad 13 tys. zł.

Pierwszy z  trzech projektów, a  więc działanie zaty-
tułowane „TON w  Goleszowie nadaje kino plenerowe” 
zakłada organizację dwóch warsztatów i  wycieczek do 
miejsc podlegających ochronie w pobliżu zbiornika Ton, 
a także organizację kina plenerowego, w ramach którego 
odbędą się projekcje filmów. Pierwsza wycieczka obej-
mować będzie przejście w miejsce, gdzie zlokalizowane 
są goleszowskie Źródła Tufowe. Drugą zaplanowano do 
Ajsznytu, gdzie znajduje się stanowisko dokumentacyjne 
„Jasieniowa”. Na potrzeby realizacji projekcji planuje się 
m.in. zakup ekranu oraz leżaków, dzięki którym spotka-
nia na brzegu zbiornika Ton będą miały atrakcyjną for-
mę rodzinnego pikniku skierowanego do mieszkańców 
gminy.

Drugie działanie zatytułowane „Ratujemy Modrasz-
ka” zakłada organizację proekologicznych spotkań ma-
jących na celu ochronę zagrożonego gatunku motyla 
modraszka poprzez oczyszczenie muraw z  krzewów 
i  wysokiej roślinności, które zachwaszczają stanowiska 
goryczki krzyżowej – rośliny niezbędnej dla występo-
wania tego motyla. Roślina ta – podobnie jak sam mo-
tyl – zagrożona jest wyginięciem i objęta została ochro-
ną. Projekt ma więc podnieść świadomość ekologiczną 
mieszkańców i  sympatyków ekologii, którzy włączą się 
w  działania organizowane od sierpnia do październi-
ka br. Dodatkowym bodźcem do aktywności ma być – 

przygotowywana przez Gminę Goleszów – publikacja, 
która ukaże się w sierpniu 2021. Będzie to historia motyla 
modraszka przedstawiona w atrakcyjnej formie skiero-
wanej zarówno dla najmłodszych mieszkańców gminy, 
jak i ich rodziców.

Trzeci projekt, który uzyskał dofinansowanie w  ra-
mach programu „Działaj Lokalnie”, to przedsięwzięcie 
zakładające naukę zasad udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. W  ramach projektu pt. „Ratowni-
cy z  Dzięgielowa” specjaliści posiadający odpowiednie 
uprawnienia, przy pomocy profesjonalnego sprzętu, 
pokażą i  objaśnią, jak ratować ludzkie zdrowie i  życie. 
Projekt został przygotowany z myślą o wszystkich gru-
pach wiekowych, a więc udział w nim będą mogły wziąć 
zarówno osoby dorosłe, młodzież, jak i dzieci.

— Cieszę się ogromnie z dotacji, które w najbliższym 
czasie pozwolą na realizację wartościowych projektów 
na terenie naszej gminy. Gratuluję serdecznie autorom 
wszystkich projektów, którzy poświęcili swój czas na przy-
gotowanie wniosków. Ogromne zaangażowanie organi-
zacji pozarządowych, grup nieformalnych, a także lokal-
nych aktywistów to największy atut programu „Działaj 
Lokalnie”. Cieszy zatem fakt, iż na terenie naszej gminy 
nie brakuje twórczych osób, które podejmują się realizacji 
ciekawych inicjatyw — komentuje Sylwia Cieślar, Wójt 
Gminy Goleszów.
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Nieznane oblicza cisownickiej przyrody
– spacer i promocja książki

W niedzielne, słoneczne popołudnie 4 lipca odbył się spacer ukazujący nieznane bogactwo cisownickiej przyrody. 
W ramach inicjatywy podjętej wspólnie przez Gminę Goleszów oraz Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy odbyła 
się przede wszystkim promocja niedawno wydanego przewodnika. Cała trasa spaceru liczyła ponad 9 km, a fina-
łem był wspólny piknik w Izbie Regionalnej u Brzezinów.

Spacer przebiegał w dwóch grupach. Pierwsza zebra-
ła się na parkingu obok szkoły podstawowej w Cisow-
nicy, by wyruszyć trasą wiodącą w kierunku Budzina, 
odwiedzając po drodze m.in. taliańskie schody. Grupę 
prowadziła Joanna Pońc – instruktorka nordic walking. 
Następnie uczestnicy spaceru spotkali się z drugą gru-
pą, rozpoczynając tym samym kolejny etap wycieczki 
prowadzonej przez botanika, przewodnika, pasjonata 
przyrody i  znawcę tutejszej fauny i flory Tomasza Be-
czałę. Dalsza wędrówka grupy liczącej ponad 40 osób 
prowadziła w kierunku Tułu, przez „zielinówkę” i Zad-
ni Gaj. W  jej trakcie uczestnicy mogli usłyszeć wiele 
ciekawostek dotyczących otaczającej ich przyrody.

Cała trasa spaceru liczyła ponad 9 km, a  finałem 
był wspólny piknik w  Izbie Regionalnej u  Brzezinów. 
W  pikniku, któremu towarzyszyła promocja książki 
Nieznane oblicza cisownickiej przyrody. Przewodnik 
spacerowy, a także muzyczne atrakcje w wykonaniu Ze-
społu Śpiewaczego „Przocielki” z Cisownicy. W spotka-
niu uczestniczyli również lokalni poeci, Helena Wróbel 

i Paweł Małysz, którzy zaprezentowali swoją twórczość.
Atmosferę, jaką zapewnili Państwo Brzezinowie – 

gospodarze Izby Regionalnej, była dodatkowym atutem 
tego spotkania. Aktywne i biesiadne wspólne spędzenie 
czasu okazało się bardzo atrakcyjną formą. — Dziękuję 
zarówno uczestnikom, jak i współorganizatorom spaceru 
i pikniku, który był wspaniałą okazją do zapoznania się 
z przyrodniczym i krajobrazowym bogactwem Cisowni-
cy. Z przyjemnością uczestniczyłam we wszystkich punk-
tach bogatego i  atrakcyjnego programu. Mogę zapew-
nić, iż dołożę wszelkich starań, by podobne wydarzenia 
odbywały się na terenie naszej gminy częściej. Dziękuję 
również Stowarzyszeniu Miłośników Cisownicy, z panią 
Henryką Szarzec na czele za pomysł i pomoc w przygoto-
waniu książki, która przybliża mieszkańcom i turystom 
najistotniejsze ciekawostki na temat Cisownicy, zachęca-
jąc ich do poszukiwania bliższych informacji o natural-
nym bogactwie występującym w tej części naszej gminy 
— komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
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Nie zwlekaj, spisz się już dziś!
— Zaczęły się wakacje, czas odpoczynku od codzienno-
ści. Obowiązki warto zostawić za sobą, by bez obciążonej 
głowy cieszyć się relaksem i piękną pogodą — przekonuje 
Główny Urząd Statystyczny i zachęca do udziału w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, przy-
pominając, iż udział w spisie jest obowiązkowy, a odmo-
wa udziału w nim może się wiązać z karą grzywny.

Spisać można się na stronie spis.gov.pl lub telefonicz-
nie poprzez infolinię spisową (22 279 99 99). — Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 
2021 r., pamiętaj jednak, że na samodzielne wypełnienie 
formularza masz czas do momentu aż skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz. Jeśli nie spiszesz się sam online, rach-
mistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 
lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Może rów-
nież odwiedzić Cię osobiście. Zgodnie z ustawą o Spisie Po-
wszechnym rachmistrzowi nie możesz odmówić udzielenia 
informacji — wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny.

Do tej pory ponad 30% mieszkańców gminy Goleszów 
dokonało spisu w  ramach Narodowego Spisu Ludności 
i  Mieszkań, który rozpoczął się 1 kwietnia i  potrwa do 
końca września br. Obowiązkową formą jest samospis 
internetowy, którego można dokonać także w  Urzędzie 
Gminy w Goleszowie, gdzie znajduje się stanowisko kom-
puterowe umożliwiające wypełnienie ankiety online. 
Korzystać z niego można w godzinach pracy urzędu, tj. 
w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.00 do 15.00, 
w środę od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00. 

Nareszcie czas zebrań
Dzięki ogólnokrajowemu umożliwieniu bezpłatnych 

szczepień przeciw pandemii koronawirusa Covid-19, 
wiele osób skorzystało z tego przywileju i – szczepiąc się 
– znacznie zmniejszyło zachorowalność społeczeństwa. 
Restrykcje sanitarne zostały złagodzone i nareszcie mo-
żemy się spotykać. Dlatego Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Goleszowskiej postanowiło prawie w  pełni kon-
tynuować swój program. Na początek zorganizowano 
30 czerwca Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie to odby-
ło się nie jak zwykle w salce, ale pod przewiewną wia-
tą Skansenu „U Brzezinów” w Cisownicy. Po przywita-
niu wszystkich zebranych przez Prezesa Towarzystwa 
p. Leszka Tyrnę uczczono minutą ciszy tych, którzy na 
zawsze odeszli z naszego grona, mianowicie ś.p. Halinę 
Kurzok oraz ś.p. Adama Krzywonia, którego zasług dla 

ochrony środowiska, sadownictwa i uprawy roślin nie 
muszę wymieniać, bo są one znane mieszkańcom na-
szej gminy. Po sprawnym przeprowadzeniu zebrania 
według przegłosowanego programu postanowiono zor-
ganizować wycieczkę autokarową, również po otwar-
tych terenach, a mianowicie najładniejszych Gospodar-
stwach Ogrodniczych w  promieniu około 100 km od 
Goleszowa. Termin wycieczki ustalono na dzień 3 lipca 
i  rozpoczęto zapisy chętnych uczestników. Gospoda-
rze skansenu w  czasie zebrania częstowali wszystkich 
kawą i  sernikiem. Natomiast po zebraniu raczyliśmy 
się kiełbaskami z rożna. Na umówioną godzinę przyje-
chał p. Gołębiowski, który wygłosił prelekcję na temat 
upraw ekologicznych, polecając przychylne przyrodzie 
środki ochrony roślin.

Albin Klimczak 
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Na twarzach zebranych zobaczyłem uśmiech, kiedy 
usłyszeli o organizowaniu pierwszej w tym roku, po fali 
pandemii, wycieczki zakupowej szlakiem ogrodów. Tra-
dycyjnie w sobotę 3 lipca br. autokarem p. Jurka Cieślara 
udaliśmy się do Ogrodnictwa w Nierodzimiu, gdzie nie 
tylko podziwialiśmy wspaniale wyeksponowane krze-
wy oraz mało spotykanej urody i  o  wspaniałych bar-
wach kwiaty. Przed kasą utworzyła się kolejka, bo prawie 
każdy znalazł pożądany przez siebie egzemplarz cieka-
wej lub unikatowej sadzonki. Zakupy spakowaliśmy do 
bagażników autokaru i udaliśmy się w dalszą drogę do 
Hałcnowa, Szkółki Krzewów Ozdobnych. W szkółce tej 
jest na co popatrzeć – piękne, już raczej w dorosłej wersji, 
formowane krzewy i  drzewa tworzą wspaniałą atmos-
ferę, a  utrzymana czystość i  porządek pod i  wokół ro-
ślin zadziwia. Aby kupić te najładniejsze, trzeba by też  
dysponować szczególnie zasobnym portfelem. Jed-
nak i  my zakupiliśmy niektóre ciekawe egzemplarze.  

W Wilamowicach już czekał na nas p. Mleczko, który te-
lefonicznie został poproszony o parę słów na temat ziół 
i ich właściwości leczniczych. Właśnie w tym ogrodnic-
twie zaopatrujemy się corocznie w  sadzonki tych zba-
wiennych dla naszego organizmu roślin. Okazało się, że 

gospodarz sprowadza i rozsadza nowe pochodzące z eg-
zotycznych krain lecznicze rośliny. Już w autokarze wy-
słuchaliśmy miejscowego zielarza, sprowadzonego spe-
cjalnie dla nas przez p. Mleczkę. Skrzętnie zanotowaliśmy 
niektóre jego spostrzeżenia oraz kontakt w celu dalszych 
konsultacji. W  Pisarzowicach mieliśmy do zwiedzenia 
dwa duże ogrodnictwa. Ogrodnictwo p. Pudełek, gdzie 
oprócz części zakupowej jest również część zabawowa 
dla dzieci, a dla dorosłych kawiarnia. Mogliśmy więc coś 
zjeść, wypić kawę czy po prostu odpocząć przy lodach 
przed dalszym zwiedzaniem. Mieliśmy też szczęście, bo 
dla odwiedzających był udostępniony, po drugiej stronie 
ulicy, prywatny ogród z  basenem i  oczkami wodnymi. 
Jakieś 300 m w górę ulicy mieści się szkółka p. Kubiczek, 
gdzie również dokonaliśmy ostatnich zakupów. Nieste-
ty, daje się odczuć brak personelu i niektóre fragmenty 
ogrodów są zagrodzone taśmami, a spotykany personel 
mówi z wyraźnym akcentem ukraińskim. 

Po tak intensywnym zwiedzaniu udaliśmy się do auto-
karu. Dłuższą chwilę czekaliśmy na kierowcę. Ponieważ 
minęła już umówiona godzina odjazdu, zadzwoniłem do 
niego. Okazało się, że czas postoju spędził w bagażniku, 
gdzie kierowcy jeżdżący na zmianę mają swoją sypialnię.

Albin Klimczak

Wycieczka zakupowa TMZG

Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny
W maju  i  czerwcu  br.  w  naszej  gminie  odbył  się Mię-
dzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny  zatytułowany 
„Zakodowane wędrówki”. Z powodu trwającej pandemii 
matematyczna zabawa przedszkolaków przybrała zdal-
ną formę, jednak równie interesującą i pouczającą.

Główną bohaterką konkursu była bajkowa mucha 
wędrowniczka, która odwiedziła kolejno najstarsze 
grupy w przedszkolach w Bażanowicach, Goleszowie, 
Cisownicy i Dzięgielowie. 
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Uczniowie z SP w Goleszowie startowali i wygrywali!
Uczniowie klasy 7a ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie – mimo pandemii – brali czynny udział w wielu konkur-
sach o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Jako pierwszy w minionym roku szkolnym odbył się kolej-
ny już Powiatowy Konkurs Historyczny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie, który tym razem 
nosił tytuł „Tu kiejsi stoł…, a teraz je…”.

Udział w  konkursie polegał na przygotowaniu albu-
mu, który przedstawiał zdjęcia wybranego miejsca lub 
obiektu z dawnych czasów oraz obecnie. Szata graficzna 
zależała od inwencji twórczej uczestników. 

Filip Duraj przedstawił wizytę kosmitów w dawnym, 
jak i  w  dzisiejszym Goleszowie, zaś Zosia Maciejczek 
pokazała wizytę we współczesnym Goleszowie dwóch 
duchów osób pamiętających bardzo dawne czasy – Han-
ki i Jónka. Do tegoż konkursu napłynęło ponad 40 prac 
z  całego powiatu. Nasi uczniowie uplasowali się tuż za 
podium: Filip zdobył pierwsze wyróżnienie, Zosia drugie 
wyróżnienie. Podkreślić należy, iż Powiatowy Konkurs 
Historyczny zawsze jest bardzo pracochłonny, ponie-
waż dotyczy obszaru, na którym żyjemy i wymaga sporo 
wkładu pracy własnej ucznia: robienie zdjęć, szukanie 
w  starych zbiorach, przeglądanie wspomnień, obróbka 
graficzna, przeszukiwanie zasobów Internetu. Przygoto-
wanie pracy zajmuje około 2-3 miesięcy.

Kolejnym konkursem był Gminny Konkurs Recyta-
torski, w którym startowali: Kaja Krzyżanek i Patryk Łyż-
bicki. W swojej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Kaja. 
Z  zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego uczniowie 

przybywali co kilka dni do szkoły, aby ćwiczyć recytację. 
W tej samej klasie mamy także obdarzonego talentem po-
etyckim Jakuba Przyborowskiego. Pięć z jego wierszy wy-
słanych zostało na Ogólnopolski Konkurs Literacki. Kuba 
nie zajął żadnego miejsca, jednak liczy się udział i zainte-
resowanie poezją. Kolejna uczennica z tej klasy – Oliwia 
Chmiel zajęła 3. miejsce w Gminnym Konkursie Czytelni-
czym w Dzięgielowie, a przygotowywała ją do niego Pani 
Agnieszka Sztwiertnia, nauczyciel bibliotekarz. 

— Za zaangażowanie w tych trudnych czasach i bra-
nie udziału w w/w konkursach wszystkim moim uczniom 
serdecznie dziękuję — Aleksandra Stokłosa-Wapienik – 
opiekun konkursów.

Zabawy i zadania przyniesione przez muchę w wiel-
kiej, tajemniczej skrzyni były dla przedszkolaków 
ciekawym i  edukacyjnym wyzwaniem. Osiągnięcia 
dzieci zostały udokumentowane fotografiami, które 
pomogły w rozstrzygnięciu zmagań. Jury w składzie: 
Dyrektor Magdalena Drózd, Wicedyrektor Beata 
Klimczak oraz Jolanta Gąsior zdecydowało o następu-
jącym wyniku konkursu:

I miejsce – przedszkole z Bażanowic, 
II miejsce – przedszkole z Dzięgielowa, 
III miejsce – przedszkole z Cisownicy, 
IV miejsce – przedszkole z Goleszowa. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Konkurs „Za-

kodowane wędrówki” przyniósł dzieciom wiele radości 
i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

Do sukcesu przedszkolaków z  Bażanowic bez wąt-
pienia przyczynił się fakt, iż starszaki w  bieżącym 
roku szkolnym realizowały innowację pedagogiczną 
w  ramach projektu pt. „Ekomatik. Zestaw innowacyj-
nych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych  

i  wczesnoszkolnych”. W  ramach projektu dzieci syste-
matycznie kodują, a  bawiąc się, uczą matematyki oraz 
podstaw programowania. Wykorzystują do tego nowo-
czesną pomoc dydaktyczną w postaci zestawu klocków 
„Ekomatik w przedszkolu” firmy Pilch.
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W Goleszowie Równi powstanie nowoczesne przedszkole
Pojawiło  się  zielone  światło  dla  przeniesienia  oddziału  przedszkolnego w  Goleszowie  Równi  do  nowoczesnych 
i spełniających wszystkie wymagania pomieszczeń Domu Ludowego. Zmiana pozwoli także na uruchomienie peł-
nej, tj. 8-godzinnej opieki dla 50. dzieci z terenu gminy Goleszów.

— Mając na względzie rozwój oświaty, prośby miesz-
kańców, a przede wszystkim dobro dzieci w wieku przed-
szkolnym, postanowiłam rozpocząć prace zmierzające do 
przeniesienia oddziału przedszkolnego, który działać bę-
dzie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisownicy do 
Domu Ludowego w Goleszowie Równi. W nowym miejscu 
będziemy w stanie zagwarantować najlepsze z możliwych 
warunki do opieki, a także do rozwijania pasji, talentów 
i  umiejętności przez najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. To także kolejny krok reform i rozwoju goleszow-
skiej oświaty — komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy 
Goleszów. 

W konsekwencji przeprowadzonych zmian, 50. dzie-
ci z terenu gminy Goleszów będzie mogło w przyszłości 

korzystać z  nowoczesnego przedszkola zapewniającego 
ośmiogodzinną opiekę oraz warunki do rozwoju i rozwi-
jania pasji, talentów i umiejętności najmłodszych miesz-
kańców gminy.

Grantowy sukces szkół z gminy Goleszów
Tuż przed końcem roku szkolnego rozwiązany został konkurs Fundacji mPotęga, w ramach którego docenione przez 
komisję  zostały projekty  zgłoszone przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie oraz Szkołę Podstawową 
im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.

W tegorocznej edycji do konkursu zostały zgłoszone 
aż 672 projekty, z  których pozytywnie zweryfikowano 
161, w tym 3 z gminy Goleszów. 

Dwa projekty o  łącznej wartości 13 tys. zł będzie po 
raz drugi realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Dzięgielowie. Środki te zostaną przeznaczone przede 
wszystkim na realizację dodatkowych zajęć oraz dopo-
sażenie w pomoce dydaktyczne. Klasy 4-6 będą zmierzą 
się z projektem pt. „Z matematyką na co dzień” opartym 
na doskonaleniu umiejętności w codziennych okoliczno-
ściach: w kuchni, na zakupach, w  terenie oraz w grach 
(w tym terenowych). Klasy 7-8 wezmą udział w projek-
cie pod nazwą „Igrzyska matematyczne”, który zakłada 
sporą ilość zajęć w  terenie. Będzie zatem: matematyka 
na Frankówce, podchody z  zagadkami matematyczny-
mi, czas na gry matematyczne i  wielki finał w  Zamku 
w  Dzięgielowie. Poza wieloma atrakcjami uczniowie 
będą mogli uczestniczyć w regularnych zajęciach mate-
matycznych zaplanowanych w nowym roku szkolnym.

Kolejną szkołą wyróżnionych w  konkursie Fundacji 
mPotęga okazała się Szkoła Podstawowa im. Jury Gaj-
dzicy w Cisownicy. Dzięki temu uczniowie klas IV – VI 
wraz z nauczycielami i rodzicami od września do grud-

nia dowiedzą się: „Co w matematyce piszczy?”. Uczest-
nicy podejmą różnorakie eskapady matematyczne, będą 
rozwijać sprawności rachunkowe, mające na celu po-
kazanie użyteczności matematyki i  jej wykorzystania 
w  życiu. Uczniowie będą mogli wziąć udział w  Wie-
czorze Zagadek Logicznych i Arytmetycznych połączo-
nym z  Wieczorem Gier Planszowych, sprawdzić swoją 
sprawność rachunkową w  Konkursie „Mistrz Tabliczki 
Mnożenia” oraz uczestniczyć w  podchodach matema-
tycznych. Podczas podchodów uczniowie będą w prak-
tyce wykorzystywać swoje umiejętności matematyczne 
oraz rozwiązywać zakodowane i  zaszyfrowane zadania 
praktyczne. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć 
w warsztatach origami. 

Podsumowaniem projektu będzie konkurs plastycz-
ny, którego celem będzie pokazanie matematyki w życiu 
codziennym. 
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Podsumowanie kampanii „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG  
– PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH – II Edycja”

W  czerwcu  nastąpiło  podsumowanie  działań  prowadzonych  w  ramach  kampanii  informacyjno-promocyjnej 
„MOGĘ! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku Złap Oddech”, koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Zaangażowanie Gminy Goleszów w działania proekologiczne pozwoliło pozyskać 8 oczyszczaczy powie-
trza i materiały dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych. 

Celem inicjatywy było podniesienie świadomości eko-
logicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szcze-
gólności dzieci w  wieku przedszkolnym, ich rodziców 
i  opiekunów, w  zakresie wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycie-
li przedszkolnych w  zakresie tematyki antysmogowej 
dotyczącej zagrożeń wynikających z  zanieczyszczenia 
powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i  uni-
kania ekspozycji na zanieczyszczenia. Dodatkowy sprzęt 
poprawiający jakość powietrza otrzymały Oddział 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w  Goleszowie 
(filia w Kisielowie), Przedszkole Publiczne w Goleszowie 
z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisowni-
cy, Dzięgielowie, Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy 
w Cisownicy (z oddziałami przedszkolnymi), Przedszko-
le Publiczne w Puńcowie w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Dzięgielowie. Na potrzeby przedszkolaków zosta-
ło przekazanych 8 sztuk oczyszczaczy powietrza. 

W  ZSP w  Dzięgielowie nauczyciele obu grup, ko-
rzystając z  dostarczonych materiałów, przeprowadzili 
z dziećmi serię zajęć na temat czystego powietrza. Przed-
szkolaki brały udział w zajęciach, podczas których uczy-
ły się postaw proekologicznych, właściwego stosunku do 
ochrony środowiska oraz wyrabiały nawyk podejmowa-
nia konkretnych działań zmierzających do ochrony śro-
dowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu). 
Zapoznały się z  niebezpieczeństwami zagrażającymi 
środowisku naturalnemu ze strony człowieka, wysłucha-
ły „Bajkę o Księciu i złym smogu” opowiadającą o księ-
ciu Apsik, który miał już dosyć oddychania brudnym po-
wietrzem (sam się przyczynił, aby takie było m.in paląc 
śmieci), ale na szczęście z pomocą przyszła mu Rycerka 
i królewna Rysia z sąsiedniego królestwa. Dzieci przypo-
mniały sobie, jak możemy działać, aby nasze powietrze 
było czyste. 

Przedszkolaki w Kisielowie skorzystały z zajęć dydak-
tyczno-informacyjnych, które obejmowały organizację 
czytania „Bajki o Księciu i złym smogu”. Zapoznały się 
również z jej adaptacją w formie sztuki teatralnej M. Pio-
trowskiego oraz teatrzykiem „Kłopoty Leśnego krasna-
la – Radusia”. Prowadzono także zajęcia uświadamiają-
ce o konieczności dbania o czyste powietrze i potrzebę 
segregacji śmieci. Zorganizowano zabawy badawcze: 

„Gdzie jest powietrze?”, „Jak oczyścić wodę?”, „Spotka-
nie z małym czarodziejem – rozwijanie poczucia troski 
o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie”. 

Przedszkole Publiczne w  Goleszowie zorganizowało 
również zajęcia obejmujące czytanie bajki tematycznej 
z zakresu segregowania śmieci do odpowiednich pojem-
ników czy źródeł powstania zanieczyszczeń powietrza. 
Ponadto dzieci wykonały prace plastyczne „Stop! Smog”, 
„Dwie chmurki”, gazetkę poglądową „Ziemia zdrowa, 
Ziemia chora” z obrazkami przedstawiającymi działania 
ludzi szkodzące Ziemi i  ją chroniące, obejrzały filmik 
„Rodzina Treflików – smog”, przeprowadziły ekspe-
rymenty („Powietrze wokół nas”, „Jak powstaje smog”, 
„Czym się żywi smog”) oraz uczestniczyły w zabawach 
ruchowych „Idzie smog”, „Jeżdżę na rowerze i hulajno-
dze”, „Złap oddech”. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Goleszowie Rów-
ni przy Szkole Podstawowej w Cisownicy w ramach zajęć 
dodatkowych także skorzystały z materiałów dydaktycz-
nych stworzonych na potrzeby kampanii. Zrealizowano 
zajęcia o tematyce dbania o środowisko, eliminacji smo-
gu, kształtowania zachowań prozdrowotnych. Dzieci 
wykonały prace plastyczne nawołujące do troski o  śro-
dowisko i powietrze. 

Kampania objęła również rodziców i opiekunów, któ-
rym przekazano materiały informacyjne oraz udostęp-
niono tablicę przedstawiającą stan jakości powietrza na 
dany dzień tygodnia. Warto zaznaczyć, że codziennych 
aktualizacji na tablicy dokonywały przedszkolaki przy 
wsparciu nauczycieli.
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Sukces młodej trębaczki z Puńcowa

Konkurs odbył się 6 czerwca 2021 r. stacjonarnie, więc 
sukces jest tym większy, ponieważ lekcje instrumentu 
odbywały się zdalnie. Przygotowania do konkursu trwa-
ły już od stycznia. Zosia sama wybrała i zaprezentowa-
ła utwór H. A. Vandercook: Antares, akompaniowała 
pani Joanna Lipowczan-Stawarz. Sam konkurs okazał 
się dużym wyzwaniem ze względu na stacjonarny prze-
bieg, Zosia wraz z siostrą i rodzicami musieli poddać się 
testom na COVID-19, a konkurs odbywał się w ścisłym 
rygorze epidemicznym.

To dotychczas największe osiągnięcie młodej trębacz-
ki. Na koncie jej osiągnięć znajdziemy również wyróżnie-
nie w III Szkolnym Konkursie Muzyki Instrumentalnej 
„Konstelacje Na Zamku”. Swoim talentem uświetnia rów-
nież uroczystości Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku 6 lat, 
kiedy brała udział w zajęciach przedszkola muzycznego 
w PSM w Cieszynie, później rozpoczęła 6 letni cykl na-
uczania w klasie trąbki, obecnie jest w 4 klasie.

Zosia Lankocz, 11-letnia mieszkanka Puńcowa, zdobyła wyróżnienie pierwszego stopnia w International Interpreta-
tive Competition for Wind Instruments JUNIOR Brno 2021 (Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Junior 
w Brnie). Nasza laureatka jest wychowanką pana Joachima Paczyńskiego w klasie trąbki w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie. 

Na pytania, co chciałaby jeszcze osiągnąć i czy planuje 
udział w kolejnych konkursach, z radością odpowiedzia-
ła, że teraz ma wakacje! Chce ukończyć szkolę muzyczną 
i nie wyklucza dalszej edukacji w kierunku muzycznym. 
Na razie nie myli o przyszłości. Jednak w marzeniach wi-
dzi się na scenie z trąbką lub w salonie stylizacji fryzur.

Czy tam
czytam

Jest teraz na świecie mnóstwo powodów, 
które mogą każdego doprowadzić do obłę-
du.  Te  słowa  Borysa  Pasternaka,  które 
znajdziemy w powieści Doktor Żywago  są 

aktualne chyba w każdym czasie. Co może doprowadzić do obłędu? To złe 
pytanie. Dlaczego cokolwiek doprowadza nas do obłędu? Powodów obłędu 
Pasternaka i jego fikcyjnych bohaterów w powieści pewnie każdy się domy-
śli. Pierwsze wydanie książki Doktor Żywago przypada na rok 1957, a losy jej 
bohaterów przypadają na czasy rewolucji w Rosji carskiej. Czas autora i czas 

bohaterów powieści przenika podobna przewodnia nuta, a raczej nić, która splata się w słowa: rewolucja i anar-
chia. Anarchia daje siłę rewolucji, o której tak czytamy w powieści: rewolucje przeprowadzają ludzie aktywni, jedno-
stronni fanatycy, geniusze samoograniczenia. Oni to w kilka godzin lub dni obalają stary porządek […], a potem przez 
całe dziesięciolecia i wieki ludzie czczą jak świętość ducha ograniczoności, który doprowadził do przewrotu. Aż chce się 
dopisać kolejne słowa z tej samej powieści: skorośmy sami wleźli w wodę, to nie krzyczmy, że toniemy. 

Dziś mamy już za sobą rewolucję, która doprowadziła 
do demokracji. Powtarzając za Walterem Lippmannem 
– rewolucję w praktykowaniu demokracji, czyli urabia-
nie przyzwolenia, jako świadomej sztuki i stałego organu 
demokratycznie wybranego rządu. Do tego potrzebne 
są jednak odpowiednie metody. Jedną z  nich jest pro-

paganda. Jak pisze Noam Chomsky – propaganda jest 
dla demokracji tym, czym przymus wobec państwa tota-
litarnego. I teraz możemy powtórzyć za Borysem Paster-
nakiem: jak dobrze jest na świecie! […] – Ale czemu to 
zawsze tak boli?” W obliczu atakujących nas informacji 
dobrze zachować jakiś skrawek osobistej wolności. Przy-
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da się odrobina anarchii. Przykładem anarchisty w dobie 
demokracji może być Bankier anarchista, taki jak zapre-
zentowany przez Fernando Pessoa w krótkiej, przewrot-
nej opowieści pod tym właśnie tytułem. Jak ten bohater 
odnalazł się w świecie społecznych fikcji? Oto fragment 
jego życiowego manifestu: pracowałem, walczyłem, zara-
białem pieniądze; pracowałem jeszcze bardziej zawzięcie, 
walczyłem jeszcze bardziej zawzięcie, zarabiałem jeszcze 
więcej; zarabiałem w końcu mnóstwo pieniędzy. Nie prze-
bierałem w środkach […] – stosowałem wszystkie chwyty: 
spekulacja, oszustwa finansowe, nawet nieuczciwa kon-
kurencja. Co mi tam! Zwalczałem fikcje społeczne, niemo-
ralne i przeciwne naturze w najwyższym stopniu i miałem 
się oglądać na środki?! Tak może się zaprezentować „kor-
poratyzacja” świata, którą, według Noama Chomsky’ego, 
zapoczątkowała Ameryka. Połowa państw na świecie żyje 
de facto w  stanie upadłości, a  ich polityka gospodarcza 
jest kierowana przez ekspertów z  Waszyngtonu. Nawet 
w bogatych krajach trwa atak na demokrację polegający 
na przesuwaniu podejmowania decyzji z rak rządów, […] 
w ręce prywatnych tyranii. […] Są nimi zarządy kolekty-
wistycznych instytucji, w  dużej mierze pozbawione od-
powiedzialności wobec społeczeństwa i  jeśli chodzi o  ich 
wewnętrzną strukturę, praktycznie totalitarne. To jedna 
z  opinii Noama Chomsky’ego na temat współczesnego 
świata. Pomimo że sam Chomsky uznawany jest za ge-
niusza, czytając jego książki zaangażowane politycznie, 
odnoszę wrażenie, że jest w tym dużo uproszczeń i my-
ślowych skrótów. Idąc na skróty podejmujemy decyzje 
i oceniamy szybciej, a problemy stają się mniej złożone. 
Skróty myślowe (heurystyki) bywają pomocne, lecz w do-
bie powszechnego dostępu do informacji z całego świa-
ta warto się zastanowić, czy aby zbyt częste korzystanie 
z heurystyki nie czyni z nas konsumentów ideologii. In-
ternet daje nam dostęp do nadzwyczajnej ilości informacji, 
opinii i interpretacji. Lecz podobnie, jak z każdym innym 
źródłem, jest użyteczny do momentu, kiedy korzystamy 
z niego z wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem. Bowiem – 
jak twierdzi Noam Chomsky – celem środków masowego 
przekazu... jest nie tyle informowanie i raportowanie tego, 
co się dzieje, ale kształtowanie opinii publicznej zgodnie 
z planami dominującej władzy korporacyjnej. Tutaj po-
wracam do obrazu bankiera, jako synonimu przewrotnej 
prawdy o  świecie zarządzanym przez władców wszech-
świata. To właśnie ci władcy, a może inaczej – główni ar-
chitekci polityki dbają o to, by ogół niesfornej ludności nie 
zorientował się, że pierwotnym celem rządu jest ››ochrona 
mniejszości bogatych przed większością‹‹. Dlatego obraz 
świata przedstawiany publice ma bardzo odległy związek 
z  rzeczywistością. Prawda pogrzebana jest pod warstwą 
gmachów pełnych kłamstw.

Możemy się nie zgadzać z  opiniami Chomsky’ego, 
który, jak pisze Zbigniew Marcin Kowalewski, dyskredy-
tował, ośmieszał, demoralizował i miażdżył, ale przecież 
trzeba szukać jakiegoś autorytetu, który wskaże kieru-
nek ku prawdzie. Warto, nade wszystko, mieć własną 
opinię, nawet popartą poglądami Noama, wówczas nie 
damy się zwieść sprytnym sposobom manipulacji wła-
dzy, która chce, by głos ludu zawsze mówił to, czego ona 
sobie życzy [N. Chomsky]. Kłopotliwa opinia publiczna 
to problem posiadania formalnej demokracji, jak okre-
śla to Chomsky. Przeważnie da się ją całkiem dobrze 
zmarginalizować, choć jest to pewnego rodzaju otoczenie, 
od którego nie można się całkowicie uwolnić. [Polityka, 
anarchizm, lingwistyka, Noam Chomsky]. Pomocnym 
narzędziem w  marginalizowaniu ostatecznej broni, jak 
określa Chomsky opinię publiczną, jest proces wpajania 
człowiekowi określonych idei – indoktrynacja. Jak działa 
i w kogo jest wymierzona? Chomsky odpowiada w książ-
ce Siła i  opinia: indoktrynacja nakierowana jest przede 
wszystkim na prymitywne i  bezrozumne masy. Muszą 
one pozostać prymitywne i  bezrozumne, więc odwraca 
się ich uwagę emocjonalnie sugestywnymi uproszczenia-
mi, marginalizuje się je i izoluje. Najlepiej byłoby, gdyby 
każdy człowiek siedział sam przed telewizorem i oglądał 
relacje sportowe, telenowele lub komedie. Dlaczego ta ma-
nipulacja jest sprytna? Bowiem pod pozorem zachęcania 
do odmiennych poglądów i  dawania ludziom poczucia 
wolności wyrażania opinii, cały czas założenia systemu 
są wdrażane poprzez ograniczenia narzucane na zakres 
debaty […]. Masy społeczne mają być obserwatorami, 
nie uczestnikami; mają konsumować ideologię tak samo, 
jak konsumują produkty [N. Chomsky, Siła i opinia]. Od 
dzieciństwa poddawani jesteśmy propagandzie „modnej 
konsumpcji. To, co pozostaje z  demokracji, można zin-
terpretować, jako prawo do wyboru pomiędzy towarami. 
Przywódcy biznesu od dawna wyjaśniali potrzebę narzu-
cania społeczeństwu „filozofii błahości” i „braku celu ży-
cia”, żeby „skupić ludzką uwagę na bardziej powierzchow-
nych kwestiach. 

Zatrzymam tutaj nurt Chomsky’ego, ponieważ te kil-
ka cytatów z jego książek może stać się powodem przy-
gnębienia, a  to z  pewnością nie jest zamiarem autora. 
Noam Chomsky zachęca nas, byśmy nie tracili nadziei 
na to, że możemy panować nad swoim życiem i nie je-
steśmy bezradni wobec przypadkowych, niezbornych 
zdarzeń. Na potwierdzenie tego jeszcze kilka słów tego 
niezwykłego naukowca: jeżeli założysz, że nie ma na-
dziei, gwarantujesz sobie, że ta nadzieja nigdy się nie 
pojawi. Jeżeli założysz, że możliwość zmieniania rze-
czy istnieje, wtedy pojawia się prawdopodobieństwo, 
że zmienisz świat na lepsze. 

Iwona Franek
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Kącik
Poetycki

Paweł Piotr Małysz – urodził 
się w Goleszowie i od ponad 
60 lat jest z nim związany. 
Wiersze pisze od 2003 roku. 
Tematem jego wierszy jest 
m.in. sport. W 2007 roku, 
kiedy wstąpił do Klubu Lite-
rackiego „Nadolzie” działa-
jącego przy Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej w Cieszynie, te-
matyka jego wierszy znacznie 
się rozszerzyła. Swoje wiersze publikuje w prasie lokalnej 
oraz na imprezach okolicznościowych. Jego wiersze mają 
charakter rymujących się kronik i tak jest postrzegany 
– jako rymujący kronikarz. Od 2004 roku jest na emery-
turze górniczej.

Cisownica

Jest taka wioska w naszej Gminie

Przez jej centrum Cisówka i Radoń płynie

Po obu stronach ludzie zdolni mieszkają

Piszą, heklują, rysują, tańczą i śpiewają

Mieszkał tu kiedyś sławny furman – woźnica

Nazywał się Jura Gajdzica

Po kraju i za granicę jeździł konno z towarami

Do domu wracał z mądrymi książkami

Izba Pamięci „Gajdzicówka” po nim do dziś została

Historia Śląska Cieszyńskiego w niej się zachowała

U Brzezinów Izba Regionalna powstała

Cała wioska do niej eksponaty zbierała

Młodzi artyści swoimi pracami Tokio podbili

Z wieloma medalami z konkursu wrócili

Nazwę miejscowości od cisów nadano

Szkołę imieniem Jury Gajdzicy mianowano

Wędrowca przyciągnąć mogą Taliańskie Schody 

I Zadni Gaj – rezerwat leśnej przyrody

Cisownica wciąż pięknieje i stale rozkwita

Niejeden miastowy tu zamieszka albo zawita

Goleszów, dnia 06 września 2020 r.

Wiersz „Cisownica” został odczytany przez jego autora 
podczas spaceru i promocji książki Nieznane oblicza  
cisownickiej przyrody. Przewodnik spacerowy.
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Maliny
Dzisio łopowiymy, bez żodniuśki winy
jak my roz ze starkóm poszły na maliny.

Tak nóm łokropecznie sie tych malin chciało,
a naszej stareczce zaś sie nie spiychało,

z piwnicy se weków mocka naskludzali,
drzili, pucowali, na rechli stawiali,

a my sie już rana doczakać ni mógły,
bo sie nóm zachciołki po czepaniach plągły.

Tak my se uznały, że se sfolgujymy,
starka bedóm zbiyrać, a my sie najymy.

Wczas rano nas starka 
z legiera zegnali
i wiesiołe piechty 
my za nióm tyrckali.

Kiej kole połednia do lasa my wlyźli,
to nejprzód my zjadły, co starka przyniyśli,

a po tym nas starka po torkach smykali
i tych sakramynckich malin my chladali.

Gymby nóm ty krzoki całe zeszkrobały,
a malin ni widu, isto sie schowały.

Dziyń my zmitrynżyły, smakym łoblizały,
żodniuśki maliny nie pokosztowały.

Już sie ganc śćmiywało, kiej my wroz do kupy,
całe unawióne ściągły do chałupy.

Na drugi dziyń rano 
starka wczas stowali
i na torg w Skoczowie 
cugym pojechali.

Nakupili malin 
w szklónkach zawarzili,
a nóm na zjedzyni 
kapke zostawili.

Tak my z tej zowiści 
sie nakosztowały,
że nas do wieczora 
brzuszyska bolały.

Lidia Lankocz
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Słowniczek
Cug – pociąg 
Czepóń – głowa

Folgować – poluzować
Legier – łóżko
Rechla – otwarta półka z wieszakami

Torki – ciernie
Tyrckać – wolno biec
Unawione – zmęczone

Którą drogą pójść, żeby dotrzeć na skoczowski targ? Sprawdź, ile malin zbierzesz po drodze. 
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Nazwa Kisielów wywodzi się prawdopodobnie od potom-
ków lub poddanych osoby o imieniu Kisiel. Po raz pierwszy 

wzmianka o wsi – Kiesselaw – pojawiła się w 1434 r. Wtedy to 
książę Przemek nadał prawa zwierzchnictwa nad wsią Jaśkowi z Kisie-
lowa. Kolejne lata przynosiły zmiany zwierzchników i właścicieli. Przy-
puszcza się, że kiedyś wyróżniano Kisielów Górny i  Kisielów Dolny. 
Według zapisów kościelnych w  1447 r. wieś posiadała własny kościół 
parafialny, który spłonął w XVI wieku. W kolejnym stuleciu był tu rów-
nież drewniany kościół ewangelicki (spłonął ok. 1700 r.). Wieś została 
zakupiona w 1704 r. przez Jana Kazimierza z rodu Cselestów z Celesti-
ny, którzy sprzedali ją Komorze Cieszyńskiej w  1793 r. Ważnym wy-
darzeniem dla mieszkańców Kisielowa było otwarcie w 1904 r. szkoły 
powszechnej, którą rozbudowano, dodając piętro, w 1946 r.

Obecnie w  centrum miejscowości znajdują się dwa niewielkie ko-
ścioły: katolicki (filiał parafii w Ogrodzonej) i ewangelicko-augsburski 
(filiał parafii w Goleszowie).

Kisielów to najbardziej na północ wysu-
nięta część gminy Goleszów. W więk-

szości łagodne zbocza wzniesień zostały za-
gospodarowane rolniczo. Kompleksy leśne można 
spotkać przy granicy wsi z Bładnicami, w przysiół-
ku Morawiny oraz w części miejscowości zwanej 
Rabaczów. Podłoże zawiera mniej skał wapiennych, 
stąd nie spotkamy tu gatunków wapieniolubnych 
takich jak np. storczykowate. Ozdobą kisielowskich 
lasów jest chroniona ciemiężyca zielona – wysoka, 
dorastająca do 1,5 metra bylina kojarzona raczej 
z górskimi polanami np. ze zboczami Czantorii 
Wielkiej. Ciekawą pozostałością działalności lą-
dolodu sprzed kilkuset tysięcy lat są nieczynne już 
dawne piaskownie rozsiane po terenie Kisielowa.

W przysiółku Podlesie znajduje się niewiel-
ki prywatny skansen prowadzony przez 

rodzinę Bojdów. Stoi tutaj stara, drewniana cha-
ta, reprezentująca typ budownictwa charakterystyczny 
dla Śląska Cieszyńskiego. Wewnątrz niej zgromadzo-
no kolekcję przedmiotów kuchennych, rolniczych oraz 
innych sprzętów i narzędzi codziennego użytku, które 
pozwalają przybliżyć obraz życia i pracy mieszkańców 
tego terenu w minionych czasach. Ekspozycja obejmu-
je również umieszczone na zewnątrz chaty drewniane 
rzeźby regionalne oraz stare wozy. 

Autorzy tekstów: Henryk Mróz, Tomasz Beczała

po 
Przystanek: 
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Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia wycieczek, otrzymałem kolejne obowiązkowe zadanie: poprowadzenie 
dwutygodniowego obozu wędrownego szlakami Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Żywieckiego. Początek obozu tra-
fił na Szczyrk (w nieistniejącym już dziś Domu Turysty). Tu po dopołudniowym dotarciu i załatwieniu formalności 
meldunkowych (było lato 1982), oczekiwałem na grupę młodzieżową z Zielonej Góry. Grupa w końcu dotarła i mia-
łem pod swoją opieką 50 osób w wieku około 16-17 lat (sam miałem wówczas 19). 

Z początku wszystko układało się bardzo dobrze. Oni na 
wymarzonych wakacjach, ja obarczony odpowiedzialnością 
za grupę codziennie ręcznie przepisywałem dwie listy z  na-
zwiskami, imionami, adresem zamieszkania oraz numerem 
dowodu lub innych dokumentów (o drukarkach a nawet ksero 
nikt nie marzył). Przebywaliśmy po dwie noce w obiektach: 
Dom Turysty PTTK w Szczyrku, Dom Turysty PTTK „Nad 
Zaporą” w Wiśle, Schronisko PTTK na Baraniej Górze, Dom 
Turysty w  Zwardoniu, Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy 
a na koniec Posterunek MO w Ujsołach (i to nie jako aresztan-
ci, lecz oni wynajmowali pokoje gościnne).

Trasy przejściowe z  obiektu do obiektu (co drugi dzień) 
były ustalone odgórnie przez Biuro Podróży, do mnie należało 
zagospodarowanie czasu oraz tras w dni pobytu w obiekcie. Na 
początku Szczyrk i trasy w rejonie Skrzycznego oraz Szyndziel-
ni. Wszystko poszło jak z płatka. Po kolejnej zmianie obiek-
tu na Nową Osadę spacerowaliśmy w rejonie Czantorii oraz 
Stożka. Zorganizowałem nawet poranne wejście na wschód 
słońca. Pobyt na Przysłupiu pod Baranią Górą również nale-
żał do raczej normalnych, tj. spacery w rejonie Baraniej Góry 

i Przełęczy Kubalonka. Pogoda dopisywała. Pierwszy zgrzyt 
ze strony młodzieży nastąpił w momencie pożegnania schro-
niska pod Baranią Górą. Okazało się, iż w pokoju chłopców, 
na boazerii zajmującej całą jedną ścianę pokoju, był potężny 
napis wykonany długopisami: „Tu nocowały skorupiaki z Zie-
lonej Góry”. Napis był około 2-metrowej długości i kierownik 
schroniska kazał im to wyczyścić. W czyszczeniu brały udział 
również dziewczyny. Po usunięciu napisów kawałkami szkła 
znikły prawie wszystkie, nawet te wcześniejsze. Wydawało mi 
się, że uczestnicy nareszcie zrozumieli swój błąd. Po przejściu 
do Zwardonia, wszystko wróciło do normalności. Wędrowali-
śmy w rejonie Boraczej oraz okolic Zwardonia. Po dotarciu na 
Wielką Raczę zmieniła się pogoda i nie za bardzo było gdzie 
chodzić. W wolny dzień dotarła na szczyt grupa młodzieży ze 
słowackiej strony i  rozegrała z naszymi obozowiczami mecz 
siatkówki na boisku usytuowanym na samym wierzchołku 
Wielkiej Raczy. Był to międzynarodowy „mecz na szczycie”. 
Wyniku jednak nie pamiętam. 

Ostatnia noc i nocna afera. Chłopcy, przez deski w pod-
łodze, puszczali zapalone zapałki wprost do mieszkania 

kierownika schroniska (schroni-
sko całkowicie drewniane, oby-
ło się jednak bez powiadomie-
nia milicji). Wreszcie zeszliśmy 
do miejscowości Ujsoły, gdzie 
zakwaterowaliśmy się na po-
sterunku MO, co skrupulatnie 
wykorzystał kierownik wyciecz-
ki. Z  Ujsół wykonaliśmy jeszcze 
jedną ostatnią wycieczkę, przez 
Krawców Wierch, Rysiankę i Li-
powską, jednakże w  okrojonym 
składzie (młodzieży nie chcia-
ło się już nigdzie chodzić). Po 
dwóch tygodniach wędrówki 
z  „ZASTALEM” Zielona Góra, 
pożegnałem się z  nimi bogatszy 
o kolejne doświadczenia.

Zenon Sobczyk

„Przygoda na szlaku” – z pamiętnika turysty.
Obóz Wędrowny

Ścieżki niewydeptane
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Młodzi skoczkowie rywalizowali w Wiśle
W sobotę, 3 lipca w Wiśle odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży – Memoriał 
im. Leopolda i Władysława Tajnerów. W minionych latach zawody odbywały się w długi weekend majowy, jednak – 
z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną – w tym roku zostały przeniesione na początek lata.

W  wydarzeniu zorganizowanym przez LKS „Olim-
pię” Goleszów wzięło udział prawie 80 dziewcząt i chłop-
ców, którzy rywalizowali w  5 kategoriach. Najlepszym 
zawodnikiem goleszowskiego klubu okazał się Grzegorz 
Grzanka, który zajął 2. miejsce w kategorii: chłopcy 2013 
i  2012. W  barwach „Olimpii” wystąpili ponadto Grze-
gorz Szczypka i  Karol Grzanka. W  zawodach udział 
wzięło również rodzeństwo – Noemi i  Beniamin Greń 
z Dzięgielowa, którzy reprezentowali WSS Wisła. Uczen-
nica dzięgielowskiej podstawówki wywalczyła 2. miejsce 
w kategorii: dziewczynki 2012 i młodsze.

Zawodnicy mogli liczyć na doping kibiców. Prym 
wśród nich wiedli rodzice młodych sportowców, dzia-
łacze sportowi i  turyści, którzy w  tym dniu odwiedzili 
Wisłę. Na konkursie obecny był również reprezentant 
Polski w skokach narciarskich Stefan Hula, którego cór-
ka rywalizowała w kategorii: dziewczęta OPEN.

Najlepszym zawodnikom nagrody wręczali: wicepre-
zes PZN Jarosław Konior, przewodniczący Komisji Li-
cencyjnej PZN Jakub Michalczuk oraz przedstawiciele 
goleszowskiego klubu – prezes Piotra Waszek i członek 
zarządu Paweł Waszek.

Współorganizatorami konkursu byli: Gmina Go-
leszów, Starostwo Powiatowe w  Cieszynie, Śląsko-Be-
skidzki Związek Narciarski, Polski Związek Narciarski, 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz 
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.

Organizator zawodów, LKS „Olimpia” Goleszów ser-
decznie dziękuje wszystkim instytucjom, firmom i oso-
bom, dzięki pomocy których mogły się odbyć sobotnie 

zawody. A byli to: Hurtownia „ARTCHEM” Ustroń, Pie-
karnia Cukiernia Bethlehem Pierściec, „Tago” Przedsię-
biorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski 
Radzymin, Ludwig Czekolada Skoczów, Zakład Produk-
cyjny „Sobik” Skoczów, Firma Handlowa AmiPol Sp. 
Jawna Polok & Polok Cieszyn, Firma „Kargo” Goleszów 
Państwo Wanda i Karol Hławiczka, RKS Goleszów, Fir-
ma „Laserwood” Ustroń, Zakład Kominiarski Waszek 
Spółka Jawna.
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Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Orlik w Puńcowie
W sobotę, 26 czerwca na boisku LKS Tempo Puńców odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Orlik, w któ-
rym zmierzyli się młodzi piłkarze z Cieszyna, Goleszowa, Kończyc Małych i Puńcowa. Dla wszystkich uczestników 
zawodów przewidziano puchary, którymi dodatkowo wyróżniono także najlepszego strzelca i bramkarza.

Pierwsze miejsce wywalczyli gospodarze spotkania, 
a  więc młodzi piłkarze z  LKS Tempo Puńców. Puchar 
za zajęcie drugiego miejsca przypadł piłkarzom z  LKS 
Goleszów, a trzecie i czwarte miejsce zajęli odpowiednio 
piłkarze z LKS Kończyce Małe oraz UKS Cieszyn. Kró-
lem strzelców sobotnich zawodów został Dawid Prze-
liorz (LKS Tempo Puńców), a najlepszym bramkarzem 
Michał Górka (LKS Kończyce Małe).

— Spotkania z  młodymi sportowcami, którzy swoim 
przygotowaniem i  ogromnym zaangażowaniem poka-
zują, jak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowa rywa-
lizacja, dodają mi energii i  pozytywnego nastawienia. 
Tak też było podczas Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej 
Dzieci – Orlik. Raz jeszcze gratuluję wszystkim uczestni-
kom, a szczególnie zwycięzcom turnieju oraz najlepszemu 
strzelcowi i bramkarzowi! Ogromne brawa dla trenerów, 
sędziów, organizatorów oraz kibiców, dzięki którym ob-
serwowałam prawdziwe piłkarskie święto z  udziałem 
młodych piłkarzy i piłkarek — komentuje Sylwia Cieślar, 
Wójt Gminy Goleszów, która ufundowała uczestnikom 
słodki poczęstunek oraz wręczyła puchary drużynom 
biorącym udział w zawodach.

III Powiatowa Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W niedzielę,  11  lipca 2021 r. na boisko klubu piłkarskiego LKS Victoria Hażlach przybyła grupa prawie 200. mło-
dych adeptów sztuki pożarniczej, aby sprawdzić swoje siły w konkurencjach w ramach III Spartakiady Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych Powiatu Cieszyńskiego. Głównymi organizatorami wydarzenia byli:  Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie oraz Komisja do spraw dzieci i młodzieży przy  
Zarządzie OP ZOSP RP w Cieszynie.

Gminę Goleszów reprezentowali druhowie z  jed-
nostek OSP Bażanowice (8 uczestników, 2 opiekunów), 
OSP Dzięgielów (4 uczestników, 3 opiekunów), OSP Ki-
sielów (2 uczestników, 1 opiekun) oraz OSP Kozakowice 
(7 uczestników, 2 opiekunów). Dzieci zostały podzielone 
na drużyny według kategorii wiekowych i pod okiem sę-
dziów przystępowały kolejno do rozmaitych konkurencji, 
m.in. sztafety z przeszkodami na czas, przewlekania piłe-
czek przez węża, wodnych strzałów na bramkę, rzutu ka-
loszem do celu, jajecznego slalomu, celnego strzału z hy-
dronetki, balonowego tenisa czy skutecznego reagowania 
w przypadku zakrztuszenia. 
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Głównym celem wydarzenie było wspólne miłe spę-
dzenie wolnego czasu, budowanie więzi drużynowych 
oraz nauka aktywnego wypoczynku. Jak podkreślali 
organizatorzy, wszyscy uczestnicy są wygranymi w tych 
zawodach, co też potwierdzono wręczeniem każdemu za-
wodnikowi zestawu upominków. Zmaganie zakończono 
wylosowaniem dodatkowych nagród za udział w sparta-
kiadzie. Po podsumowującej zbiórce zaproszono wszyst-
kich na wieńczący całość koncert grupy perkusyjnej.

— Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom, któ-
rzy niezależnie od reprezentowanej jednostki czy też gmi-
ny okazali się zwycięzcami zawodów, o czym świadczyły 
uśmiechy na twarzach blisko 200 młodych adeptów sztu-
ki pożarniczej rywalizujących w  Hażlachu. Spartakiada 
była idealną okazją, by sprawdzić swoje siły w  konku-
rencjach sprawnościowych, jak również dobrze się bawić  
— komentuje obecna na zawodach Sylwia Cieślar, Wójt 
Gminy Goleszów. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze szkoliły się  
w Węgierskiej Górce

Od 28  czerwca do  10  lipca najmłodsi  adepci  sztuki  pożarniczej  z  gminy Goleszów nabywali wiedzę  teoretyczną 
i praktyczną związaną z działalnością swoich jednostek OSP. Cel ten przyświecał obozowi szkoleniowemu członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Węgierskiej Górce, który zakończył się testem potwierdzającym ich zaan-
gażowanie oraz uroczystym apelem.

W  13-dniowym obozie uczestniczyło 30. młodych 
druhów (4 z  OSP Dzięgielów, 11 z  OSP Kozakowice, 
7 z OSP Kisielów, 2 z OSP Godziszów, 3 z OSP Goleszów, 
3 z OSP Bażanowice) oraz 3 opiekunów z naszej gminy. 
Koordynatorem całego wydarzenia był Zarząd Oddziału 
Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w  Mikołowie. Przedsięwzięcie po raz kolejny profesjo-

nalnie przygotował Prezes Zarządu Związku Sławomir 
Bijak. Z kolei wyjazd dla uczestników z gminy Goleszów 
zorganizowała OSP z Dzięgielowa, z Prezesem Jackiem 
Kleinem na czele. OSP Dzięgielów otrzymała na ten cel 
dofinansowanie z Gminy Goleszów w ramach konkursu 
działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecz-
nym i uzależnieniom.
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Młodzi strażacy pod okiem specjalistów zdobywa-
li wiedzę i  umiejętności praktyczne wykorzystywa-
ne w  trakcie codziennej służby. Na zajęciach uczyli się 
prawidłowego prowadzenia akcji gaśniczej przy użyciu 
wody i środka pianotwórczego, zapoznali się z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy, obsługi sprzętu gaśniczego, 
musztry i ceremoniału strażackiego. Za wysoki poziom 
merytoryczny instruktaży odpowiadali instruktorzy 
m.in. z  JRG Żywiec, JRG Mikołów. Ważnym aspektem 
były również spotkania profilaktyczne ze specjalistą, 
który przeprowadzał prelekcje na temat zagrożeń, ja-
kie niosą ze sobą uzależnienia. Prowadzący spotkania 
podkreślali, w jaki sposób radzić sobie w przypadku ze-
tknięcia się z  substancjami psychoaktywnymi, wskazy-
wali skutki ich używania i zaznaczali wagę profilaktyki 
w tym zakresie.

Uczestnicy poznawali również piękno otaczają-
cych Beskidów i  uczyli się organizować aktywnie swój 
czas wolny. Ciekawym urozmaiceniem była możliwość 
zwiedzania firmy SZCZEŚNIAK, producenta pojazdów 
specjalnych, w tym na potrzeby straży pożarnych. Mło-
dzież skorzystała również z zaproszenia do komendy PSP 
Żywiec. Duże wsparcie pod względem szkoleń i prakty-
ki udzielili: Komenda PSP Żywiec, PSP Mikołów, OSP 
Węgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Cięcina, OSP Miko-
łów Kamionka, OSP Mokre, OSP Zgoń, OSP Gardawice, 
OSP Gostyń, OSP Łaziska Górne, OSP Łaziska Dolne.

—  — Zorganizowanie obozu dla naszej młodzieży było 
dużym przedsięwzięciem, które mogło się odbyć również 
dzięki finansowemu wparciu Gminy Goleszów i innych 

sponsorów, osób prywatnych, jak i firmy z naszego terenu 
DIEHL METERING z Bażanowic — podsumowuje Pre-
zes OSP Dzięgielów, Jacek Klein.

Przeprowadzone działania miały swoje wymierne 
efekty. Na koniec obozu wszyscy uczestnicy przystąpili 
do testu, który potwierdził ich zaangażowanie w trakcie 
zajęć. 75 druhów zaliczyło go pozytywnie, co przełożyło 
się odpowiednio na otrzymanie certyfikatu, mianowa-
nie na członka MDP czy awans na stanowisko dowód-
cy MDP. Z Gminy Goleszów 3 druhów zdało pozytyw-
nie egzaminy, uzyskując wyszkolenie Instruktor MDP,  
6 druhów wyszkolenie dowódcy MDP, pozostali uczest-
nicy zdali test na członka MDP.

Uroczysty apel kończący obóz rozpoczął się w sobo-
tę, 10 lipca o godzinie 10.00. Zbiórce wszystkich uczest-
ników towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których 
znajdowali się m.in.: Śląski Komendant Wojewódzki PSP 
nadbryg. Jacek Kleszczewski, komendant PSP Żywiec 
mł. bryg. Łukasz Węgliński, Komendant PSP Mikołów 
bryg. mgr inż. Damian Krawczyk, Wójt Gminy Gole-
szów Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr 
Tyrlik, Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka, 
Starosta Powiatu Mikołowskiego Mirosław Duży, Kie-
rownik w WFOŚIGW w Katowicach Ewa Cofała, Prezes 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZEŁOM w Buja-
kowie Jan Swadzba.

Po 13 dniach ćwiczeń, zajęć teoretycznych, musztry, 
jak i  wielu zajęć sportowo-rekreacyjnych adepci sztuki 
pożarniczej udali się do swoich miejscowości, by tam 
w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności.
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Ponad 60 wędkarzy rywalizowało w Goleszowie
W sobotę, 17 lipca w Goleszowie odbyły się XXX Gminne drużynowe zawody wędkarskie. O tytuł najlepszej drużyny 
gminy Goleszów zmagało się 21 ekip, w których rywalizowało 61 zawodników i 2 zawodniczki. Głównym fundato-
rem nagród była Gmina Goleszów. Zawody wsparła również Piekarnia „Goleszów”. 

Najlepszym udało się złowić m.in. karpie, karasie, 
leszcze, płotki, amura i okonia. Po trwającej trzy godziny 
rywalizacji najlepszą drużyną okazały się „Białe robaki”. 
Drugie miejsce zajął zespół „Ich troje”, a trzecie „Har-
pagany”. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce 
zajął Jarosław Gluza, drugi był Jan Bujok, a trzeci An-
drzej Maciejczek. 

Puchary, dyplomy i sprzęt wędkarski najlepszym 
wędkarzom wręczali wójt Sylwia Cieślar oraz prezes  
TW TON Jan Szczuka.



Panorama Goleszowska | 29

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  
Gminy 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. 22

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

Informator

Wydawca: Gmina Goleszów

Redaktor naczelny: Stefan Mańka

Redakcja: ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów,
tel. 33 479 05 10 wew. 44 | panorama@goleszow.pl

Nakład: 2000 egzemplarzy

Druk: Offsetdruk i media sp. z o.o.

Redakcja nie zwraca nadsyłanych pocztą materiałów 
oraz zastrzega sobie prawo m.in. do wyboru tekstów  
do publikacji, ich skracania i opracowania redakcyjnego. 
Materiały do następnego numeru można dostarczać  
do połowy miesiąca poprzedzającego jego wydanie.

Numer alarmowy: 112 
Policja: 997 
Straż pożarna: 998 
Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie wodociągowe: 994
Pogotowie ratunkowe: 999
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Absolwenci Szkoły Podstawowej w Goleszowie, klasa 8A.

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Goleszowie, klasa 8B.
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Absolwenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie.

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Cisownicy.




