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Drodzy Czytelnicy, 
rozpoczęła się jesień, przed nami „długie zimowe mie-
siące” – jak śpiewał Wiesław Michnikowski w Kabare-
cie Starszych Panów. Za nami pierwsze tygodnie edu-
kacji stacjonarnej i sezon, który pozwolił na realizację 
inwestycji i działań na świeżym powietrzu. Czekają nas 
coraz dłuższe wieczory, które będą sprzyjać refleksji. 
Po spowolnieniu tempa życia w  ubiegłym roku wy-
wołanym pandemią, zaczęliśmy przeżywać codzien-
ność trochę tak, jakby zagrożenie wirusem ustało. 
Warto jednak pamiętać, że jesień to czas wzmożonej 
zachorowalności. Dlatego należy mieć na uwadze za-
chowanie szczególnej ostrożności i  stosowanie się do 
zaleceń, które mają na celu ograniczenie rozprzestrze-
niania się wirusów. W aktualnym wydaniu Panoramy 
prezentujemy relacje z  minionych wydarzeń, garść 
refleksji nad upływającym czasem oraz bieżące opty-
mistyczne wiadomości i  informacje dotyczące planów  
inwestycyjnych na przyszłość. Zapraszamy do lektury!
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Sylwia Cieślar

Sporo miejsca poświęcam bezpieczeństwu, ale pro-
szę nie dziwić się, to jest bowiem jedna z podstawowych 
potrzeb człowieka. W jej zaspokajaniu ogromną rolę od-
grywają ochotnicze straże pożarne. Zrzeszają one ludzi, 
którzy, bez względu na porę roku czy dnia, niezależnie 
od pogody czy innych okoliczności, bezinteresownie 
niosą pomoc osobom będącym w potrzebie. W połowie 
października Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w  Goleszowie powierzył mi kierowanie lokalnym 
zrzeszeniem dziewięciu działających w naszej wspólno-
cie samorządowej organizacji strażackich. Obdarzono 
mnie ogromnym zaufaniem i zrobię wszystko, by nasze 
straże pożarne jako ważne podmioty lokalnego systemu 
bezpieczeństwa działały prężnie, mając w szeregach do-
brze wyszkolonych strażaków-ratowników i dysponując 
nowoczesnym sprzętem. W tym względzie jako Gmina 
jesteśmy bardzo skuteczni. Kilka tygodni temu druho-
wie i mieszkańcy Godziszowa powitali nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy, który został zakupiony nie tylko 
przy udziale środków budżetowych Gminy i  funduszy 
OSP, ale przede wszystkim dotacji z budżetu Wojewódz-
twa Śląskiego. To już trzeci fabrycznie nowy samochód 
dla naszych OSP w ciągu trzech lat. Wraz ze współpra-
cownikami już podjęliśmy działania na rzecz pozyska-
nia kolejnego samochodu, tym razem dla strażaków  
z Goleszowa.

Tyle o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Po-
czątek jesieni upłynął w  naszej gminie także pod zna-
kiem pielęgnowania pamięci o przeszłości. Jak Państwo 
wiedzą, w  naszej gminie został w  tym roku wdrożony 
program ochrony zabytków. Dodatkowo przystąpiliśmy 

Szanowni Mieszkańcy,
w  tym numerze Panoramy Goleszowskiej chcę zwró-
cić uwagę na dwa ważne zagadnienia: bezpieczeństwo  
i pamięć o przeszłości.

Nadeszła jesień, która ma różne oblicza. Raz urzeka nas 
pięknem kolorów, innym razem grozi chłodem, przypo-
minając, że wkrótce nadejdzie zima. Coraz szybciej robi 
się ciemno, a to wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami. 
Niebezpieczeństwa czyhają zwłaszcza na drogach i szcze-
gólnie często dotyczą pieszych. Jesienią i  zimą o  wiele 
częściej niż wiosną czy latem zakładamy ciemne ubrania. 
W warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza je-
steśmy słabo widoczni. Dlatego zachęcam do korzystania 
z  elementów odblaskowych. One wyjątkowo skutecznie 
mogą nas ochronić przed nieprzyjemnymi sytuacjami 
na drodze. Dziękuję bardzo osobom, które wzięły udział 
w  akcji „Świeć przykładem”. Wydarzenie przy udziale 
cieszyńskiej Policji, Radia Bielsko i  zaangażowaniu na-
szej Gminy zostało zorganizowane w  kilku sołectwach. 
Celem akcji było uświadomienie, jak bardzo nasze bez-
pieczeństwo zależy od nas samych. Dbajmy więc o siebie 
oraz naszych najbliższych, przede wszystkim dzieci i se-
niorów. Wyposażajmy ich w elementy odblaskowe i roz-
mawiajmy z nimi o zasadach poruszania się po drogach.  
Nie pozostawajmy bierni.

Od kiedy zostałam Wójtem Gminy Goleszów, ogrom-
ny nacisk kładę na poprawę stanu dróg. Mam nadzieję, 
że pozytywne zmiany w  tym obszarze już Państwo za-
uważyli. Dobre nawierzchnie nie tylko przyczyniają się 
do większego komfortu poruszania się po drogach, ale 
także zwiększają bezpieczeństwo. Z  myślą o  pieszych 
Gmina inwestuje także w  budowę chodników. Niestety, 
parametry wielu dróg gminnych stanowią istotne ogra-
niczenie. Gdy pas drogi jest zbyt wąski, nie ma możliwo-
ści budowy chodnika. W  takich miejscach tworzone są  
bezpieczne pobocza. 

Inwestujemy nie tylko w  drogi, ale także infrastruk-
turę okołodrogową. Dzięki zewnętrznym środkom finan-
sowym w przyszłym roku rozpocznie się we wszystkich 
sołectwach naszej gminy wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego. Sukcesywnie też będą powstawały nowe punk-
ty oświetleniowe. Wszystko po to, by nasze drogi były co-
raz bardziej bezpieczne. Inną inwestycją służącą ochro-
nie niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, 
której realizacja zostanie wkrótce rozpoczęta, będzie 
przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Goleszowie.

Wójt Gminy Goleszów
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do odrestaurowywania pomników i  miejsc pamięci 
o  ludziach oraz wydarzeniach ważnych dla historii na-
szej małej ojczyzny. Jednym z ostatnich efektów podję-
tych działań jest wyremontowany Pomnik Partyzantów 
w  Lesznej Górnej. To wyjątkowe miejsce, gdzie kilku 
żołnierzy Armii Krajowej oddało swoje życie w  walce 
z  okupantem hitlerowskim. Zapomniane przez wielu, 
zyskało „nowe oblicze”. Zachęcam do jego odwiedzenia, 
zwłaszcza teraz, gdy wspominamy tych, których już nie 
ma wśród nas, a także w okresie obchodów 103. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tam, pod 
Małą Czantorią, pochylając głowę i oddając cześć pole-
głym żołnierzom, warto pomyśleć o takich wartościach,  
jak: wolność, odpowiedzialność i życie.

Pamięć o przeszłości to jednak nie tylko dbałość o za-
bytki czy wspomnienia czynów bohaterskich. To także 
jubileusze. W  październiku minęło 90 lat od otwarcia 

budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. Zorgani-
zowana w związku z tym piękna uroczystość była okazją 
do spotkania się uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi. Dziękuję organiza-
torom za upamiętnienie ważnego wydarzenia dla rozwo-
ju edukacji w naszej gminie. Patrząc w przyszłość, warto 
pamiętać o przeszłości. Skąd idziemy i dokąd zmierzamy 
to przecież dwa fundamentalne pytania człowieka. Prze-
szłość znamy, a  przyszłość jest tajemnicą. Korzystając 
jednak z wiedzy o czasach minionych, możemy przyczy-
niać się do tworzenia lepszego jutra. I tego Państwu oraz 
sobie życzę. Jednocześnie zachęcam do lektury naszego 
czasopisma, w którym tradycyjnie znajdą Państwo wiele 
ciekawych informacji z życia naszej gminy.
 

Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Prawie 8 mln dofinansowania na przebudowę 
szkoły i przedszkola

Przeciętny polski uczeń spędza w szkole codziennie ok. 5 godzin. Coraz częściej ten czas się wydłuża – dzieci zostają 
po lekcjach w świetlicy lub biorą udział w dodatkowych zajęciach. Dlatego istotnym jest stworzenie odpowiednich 
warunków do nauki i wychowania dzieci i młodzieży. Obecne władze Gminy traktują ten temat priorytetowo. W tym 
roku m.in. gruntownie zmodernizowano placówkę przedszkolną w Cisownicy, która stała się częścią nowoutworzo-
nego zespołu szkolno-przedszkolnego.

W październiku Wójt Gminy Goleszów, Sylwia Cieślar 
odebrała z rąk Posła na Sejm RP, Grzegorza Gaży sym-
boliczny czek na kwotę 7 650 000,00 zł na przebudowę 
i rozbudowę szkoły i przedszkola w Bażanowicach wraz 
z budową sali gimnastycznej.

— To wielki sukces, będący efektem ciężkiej pracy wie-
lu osób, w tym moich współpracowników. Inwestycja, któ-
ra otrzymała dofinansowanie, będzie kolejnym milowym 
krokiem w  procesie tworzenia warunków edukacyjnych 
na miarę XXI wieku. Jest to, jeśli nie najwyższa, to z pew-
nością jedna z najwyższych kwot dofinansowania inwesty-
cji w historii naszej Gminy — powiedziała Wójt Gminy 
Sylwia Cieślar.

Należy podkreślić, że dokumentacja niezbędna dla 
przeprowadzenia tej inwestycji jest już gotowa. Zadanie 
to wpisze się w realizowany plan wieloobszarowej popra-
wy warunków życia mieszkańców gminy.

Od wielu lat rodzice dzieci korzystających z wycho-
wania przedszkolnego i  pobierających naukę w  Szko-
le Podstawowej im. Pawła Stalmacha w  Bażanowicach 
zwracali uwagę na konieczność poprawy stanu budynku. 
Instytucje, m.in. Sanepid, w trakcie kontroli również wy-
kazywały mankamenty i wskazywały, co należy popra-
wić. W trakcie jednego z wyjazdowych posiedzeń Komi-
sja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady 
Gminy Goleszów sformułowała wniosek, że stan baża-
nowickiej placówki wymaga gruntownej modernizacji. 
Szczegółowa analiza wykazała, że Gmina Goleszów nie 
będzie w stanie wykonać prac modernizacyjnych bez za-
angażowania środków zewnętrznych. Możliwość ich po-
zyskania pojawiła się wraz z uruchomieniem programu 
Polski Ład. Gmina Goleszów złożyła wnioski o dofinan-
sowanie trzech inwestycji. Jeden z nich zyskał akceptację 
gremium oceniającego.
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Modernizacje dróg i konserwacja rowów melioracyjnych 

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” 

Cyfrowa Gmina

Gmina Goleszów zawarła z WFOŚiGW w Katowicach porozumienie w sprawie programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, dzięki któremu właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, będą mogli otrzymać dotację na wymianę 
źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych.

Jak przystało na naszą gminę, nie ustajemy w  pracach 
i remontach. Kolejne drogi zostały oddane do użytku po 
zakończonej modernizacji. Wyremontowano między in-
nymi ulice: Objazdową w Bażanowicach (około 350 m) 
oraz Leśną w  Puńcowie (183 m). Na wszystkich odcin-
kach położono nową nawierzchnię, utwardzono pobo-
cza, poprawiono odwodnienie oraz umocniono skarpy 
płytami ażurowymi. Do końca roku zaplanowano jeszcze 
zakończenie modernizacji, między innymi, dróg w Go-
dziszowie (ul. Nierodzimska), Kozakowicach (ul. Polna) 

W  ramach porozumienia uruchomiony 
zostanie w  siedzibie Urzędu Gminy Gole-
szów, ul. 1 Maja 5, punkt konsultacyjno-infor-
macyjny programu „Czyste powietrze”. Bę-
dzie czynny w następujących dniach: wtorek 
11.00 - 15.00, środa 11.00 - 17.00. Bezpłatnych 
porad dla mieszkańców, pomocy w złożeniu 

i Lesznej Górnej (ul. Miodowa). A to nie wszystkie dzia-
łania, jakie planuje Gmina Goleszów, bowiem, w wyni-
ku zawartego porozumienia, udzieliła Gminnej Spółce 
Wodnej dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na kon-
serwację rowów melioracyjnych. W ramach robót prze-
prowadzone zostanie mechaniczne czyszczenie rowów 
oraz wykaszanie skarp. Zakresem prac objęte będą od-
cinki: w Dzięgielowie od ul. Akacjowej do Lipowej, wraz 
z  dopływem od ul. Kulisza i  od ul. Cieszyńskiej oraz  
w Goleszowie od ul. Ustrońskiej do ul. Astrów.

wniosku o dofinansowanie będą udzielać specjalnie prze-
szkolone osoby począwszy od 2 listopada br. w  godzi-
nach pracy punktu. Mieszkańcy chcący skorzystać z bez-
pośredniej pomocy przy wypełnianiu wniosku proszeni 
są o  wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 
33 479 05 10 wew. 36 w celu umówienia terminu spotkania. 
E-mail kontaktowy – czystepowietrze@goleszow.pl

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest 
bezpieczeństwo w  sieci, ochrona danych osobowych 
i  zapobieganie cyberprzestępczości. Aby podwyższyć 
standardy i  usprawnić pracę urzędu, Gmina Goleszów 
pozyskała kolejne środki z  funduszy europejskich, tym 
razem w  ramach programu Cyfrowa Gmina. We wto-
rek 26 października 2021 r., podczas spotkania z mini-
strem Adamem Andruszkiewiczem – Sekretarzem Stanu 
w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wicewojewodą 
Śląskim Janem Chrząszczem oraz Ministrem Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą, Wójt Gminy Sylwia 
Cieślar odebrała czek o wartości 394 260,00 zł na realiza-
cję tego zadania.

— Pozyskane środki będą przeznaczone na cyfryza-
cję Urzędu, czyli zakup nowego sprzętu komputerowego, 

podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie korzy-
stania z  nowoczesnych technologii oraz wsparcie w  ob-
szarze cyberbezpieczeństwa. Działania pozwolą też na 
znaczne usprawnienie obsługi mieszkańców — wyjaśnia  
Wójt Gminy Sylwia Cieślar.
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Wśród uczestników i  zaproszonych 
gości możemy wymienić: Sylwię  
Cieślar – Wójt Gminy Goleszów,  
Karola Lipowczana – Przewodniczą-
cego Rady Gminy, dh Rafała Glajcara 
– Wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w  Kato-
wicach, który kierował obradami,  
dh Jana Szczukę – Prezesa Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w  Goleszowie mijającej kadencji, 
bryg. Ryszarda Kukuczkę – Zastępcę 
Komendanta Powiatowego PSP w Cie-
szynie, Zbigniewa Wacławika – Wiceprezesa Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w  Goleszowie, Alojzego Franka 
– Członka Honorowego Zarządu Oddziału Gminnego 
w Goleszowie, delegatów i przedstawicieli Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Gminy Goleszów, posiadających kar-
ty mandatowe, członków ustępujących władz oddziału 
gminnego. W  trakcie Zjazdu, między innymi, podsu-
mowano i  oceniono działalność Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Goleszowie w mijającej kaden-
cji, podjęto decyzje dotyczące programu działania na 
kolejne pięć lat, dokonano odznaczeń członków OSP. 
Wyznaczone zostały główne cele i  zamierzenia oraz 
kierunki dalszego rozwoju organizacji.

— Naszym podstawowym zadaniem jest niesienie po-
mocy potrzebującym, podejmowanie wszelkich działań 

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Goleszowie

XXXIII sesja Rady Gminy Goleszów

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 16 października 
2021 r., w sali OSP w Godziszowie, odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszowie. 

na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i  środowiska 
przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi 
miejscowymi zagrożeniami. Zadania te wykonujemy 
społecznie, za co strażacy ochotnicy mogą liczyć na po-
dziękowania w  formie wyróżnień i  odznaczeń. W  na-
szych szeregach mamy wielu ofiarnych, zaangażowanych 
i  oddanych druhów, którzy podczas minionej kadencji 
zostali odznaczeni i  wyróżnieni odznaczeniami pań-
stwowymi, medalami pożarniczymi i dyplomami — po-
wiedział dh Jan Szczuka w trakcie sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu.

Podczas tego Zjazdu odznaczono kolejnych człon-
ków OSP. Wręczono medale „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. Złotymi uhonorowani zostali: Władysław Cieślar, 
Gustaw Broda, Jacek Jakubowski. Brązowe otrzymali: 

27 października 2021 r. w sali sesyjnej goleszowskiego urzędu odbyły się kolejne obrady związane z pracami Rady 
Gminy Goleszów. Podjęte zostały istotne uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową oraz uchwałę  
budżetową Gminy Goleszów na 2021 rok, dotyczące głównie zwiększenia środków na inwestycje infrastrukturalne 
i drogowe, które będą miały wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców.

Punktem obrad, który wyróżniał tę sesję, była obec-
ność zaproszonych gości – przedstawicieli władz powia-
tu cieszyńskiego – Starosty Cieszyńskiego Mieczysława 
Szczurka, Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława 
Kubiciusa oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych w Cieszynie Magdaleny Suchanek-Kowal-
skiej. Głównym tematem dyskusji z przedstawicielami 
powiatu były zagadnienia dotyczące działań i inwestycji 
związanych z modernizacją dróg powiatowych przebie-
gających przez teren naszej gminy.
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Janusz Konecki – członek prezydium Zarządu
Ryszard Florczykiewicz – członek prezydium Zarządu
Tomasz Niemczyk – członek Zarządu
Aleksander Szarzec – członek Zarządu
Arkadiusz Wapienik – członek Zarządu
Marian Machalica – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Bogusław Bolek – przewodniczący
Grzegorz Kopieczek – wiceprzewodniczący
Andrzej Lanc – sekretarz 
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Rafał Glajcar
Andrzej Haratyk
Mirosław Skiba
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP:
Rafał Glajcar
Sławomir Gaszek

Poniżej pięć z  jedenastu obszarów priorytetowej 
działalności organizacyjnej zapisanych w uchwale pro-
gramowej na lata 2021 – 2026:

1. Podejmowanie działań w celu osiągnięcia wyższej 
gotowości operacyjno-technicznej ochotniczych 
straży pożarnych, podnoszenia stanu wyszkolenia 
członków oraz przestrzeganie obowiązujących re-
guł prawnych i organizacyjnych.

2. Podejmowanie działań w  zakresie pozyskiwania 
nowego sprzętu silnikowego i pożarniczego.

3. Podejmowanie działań w  zakresie poprawy sku-
teczności alarmowania OSP poprzez wykorzysta-
nie nowoczesnych środków łączności. 

4. Podejmowanie efektywnej i  realizowanej na szer-
szej płaszczyźnie pracy z młodzieżą oraz utworze-
nie MDP w jednostkach, które ich nie posiadają. 

5. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród 
dzieci i  młodzieży oraz organizowanie na odpo-
wiednim poziomie gminnych eliminacji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

Sławomir Gaszek, Tomasz Niemczyk, Jacek Klein, Ra-
fał Soboszek, Łukasz Herzyk, Kamil Szuber. Wójt Gmi-
ny Sylwia Cieślar dokonała także wręczenia Srebrnego 
Krzyża Zasługi Zbigniewowi Wacławikowi w uznaniu 
zasług w działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

Ważnym punktem Zjazdu był wybór nowego Zarzą-
du Oddziału, który w tym dniu został ukonstytuowany. 
Prezesem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w  Goleszowie została wybrana 
jednogłośnie Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

— Dziękuję za zaufanie i wyrażam nadzieję, że na-
dal, dzięki dobrej współpracy z  władzami statutowymi 
Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Komendą Powia-
tową PSP w  Cieszynie, będą realizowane prawidłowo 
wszystkie zadania nałożone na Zarząd i jednostki OSP. 
Gmina Goleszów wywiązuje się solidnie ze swoich usta-
wowych obowiązków, a w ostatnich trzech latach zauwa-
żalny jest duży wzrost wydatków na zadania związane 
z ochroną przeciwpożarową — powiedziała wójt Sylwia 
Cieślar – aktualny Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Goleszowie.

Powodem wzrostu wydatków są przede wszyst-
kim zakupy nowych samochodów bojowych (w 2019 r. 
dla OSP Bażanowice, w  2020 r. dla OSP Cisownica, 
w 2021 r. dla OSP Godziszów) czy motopomp wysokiej 
wydajności (w 2019 roku dla OSP Kisielów i w 2020 r. 
dla OSP Godziszów), podwyższeniem ryczałtów kon-
serwatorom sprzętu, a  także zwiększeniem ogólnej 
kwoty wydatków na utrzymanie gotowości bojowej, 
w tym remonty części garażowych obiektów.

W ciągu pięciu lat (2016 – 2020) i w roku bieżącym 
(2021) planowane nakłady na zadania związane z funk-
cjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie 
oscylują w granicach pół miliona złotych. W kontekście 
przedstawionych przez Wójt Gminy Sylwię Cieślar pla-
nów zakupów nowych pojazdów dla kolejnych jedno-
stek, a także modernizacji budynku OSP Leszna Górna 
należy spodziewać się ich utrzymania co najmniej na 
dotychczasowym poziomie.

Skład nowego Zarządu na kadencję 2021 – 2026:
Sylwia Cieślar – prezes
Rafał Glajcar – wiceprezes
Andrzej Haratyk – wiceprezes
Sławomir Gaszek – komendant gminny
Łukasz Herzyk – sekretarz
Mirosław Skiba – skarbnik
Leszek Szlauer – członek prezydium Zarządu
Jacek Klein – członek prezydium Zarządu
Werter Nowak – członek prezydium Zarządu
Krzysztof Mencnerowski – członek prezydium Zarządu
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Pierwszym punktem wycieczki seniorów i  seniorek 
były okolice Góry Świętej Anny. Ciekawostką jest fakt, 
iż pierwotnie ten teren nazywany był Górą Chełmską lub 
po prostu Chełmem. Po odwiedzinach klasztoru i krót-
kiej wędrówce po okolicznej urokliwej wiosce grupa uda-
ła się w stronę głównej destynacji wizyty, tj. wsi Probosz-
czowice. W  tej miejscowości seniorki i  seniorzy wzięli 
udział w wydarzeniu promującym walory Opolszczyzny 
i Śląska pn. Oktoberfest. Po wymianie doświadczeń, wza-
jemnej prezentacji atrakcji swoich regionów oraz przed-
stawieniu efektów swojej działalności uczestnicy udali 
się w drogę powrotną do swoich gmin.

— To wspaniały pomysł, jestem zachwycona tak bogatą 
wycieczką, nie zawsze można sobie zorganizować czas na 
dłuższe pobyty poza domem, a taki jednodniowy wyjazd 
nie powoduje dużych zakłóceń w codziennym harmono-
gramie, a jednocześnie jest miłą odskocznią od zwykłych 
obowiązków — skomentowała jedna z uczestniczek.

Październikowy wyjazd, współorganizowany przez 
Gminę Goleszów, był kolejnym wydarzeniem potwier-
dzającym zaangażowanie najbardziej doświadczonych 
mieszkańców oraz ich chęć do dzielenia się wiedzą i pro-
mowania gminy.

— Zapewniam, że to nie jedyny wyjazd i  wydarze-
nie, jakie gmina ma zamiar organizować dla seniorów, 
co ważniejsze od stycznia rozpoczynamy kolejny boga-
ty pakiet zajęć w  ramach otrzymanego dofinansowania, 
zamierzamy organizować między innymi: zajęcia relak-
sacyjno-gimnastyczne, warsztaty, porady i konsultacje ze 
specjalistami — Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

6 października 2021 r. odbył się kolejny wyjazd seniorów oraz przedstawicieli KGW z gminy Goleszów. Tym razem 
aktywnie działająca grupa mieszkańców naszej gminy odwiedziła tereny Opolszczyzny, gdzie poznała atrakcje tego 
regionu, promując przy okazji swoją małą ojczyznę.

Co nowego w Klubach Seniora?

Gmina Goleszów ogłasza nabór uczestników do Klu-
bów Seniora prowadzonych w ramach realizacji projektu 
„Gmina Goleszów wspiera Seniorów – utworzenie Klu-
bu Seniora” współfinansowanego ze środków Funduszy 
Europejskich – Europejskiego Funduszu Społecznego, 
budżetu państwa w: 

• Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 17 (budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach), 

• Cisownicy przy ul. Cisowej 122 
(budynek Świetlicy Gminnej), 

• Dzięgielowie przy ul. Lipowej 2 (budynek  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie). 

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Goleszów, jesteś oso-
bą powyżej 60 roku życia, chcesz wykorzystać wolny czas 
i spędzać go aktywnie w miłym towarzystwie, pragniesz 
rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności 
i zdolności – zostań uczestnikiem zajęć w jednym z Klu-
bów Seniora w Gminie Goleszów. 

Weź udział w rekrutacji! Korzystanie z ofert Klubów 
Seniora jest bezpłatne!

W  Klubach realizowane będą zajęcia: kulturalne,  

rekreacyjne, ruchowe, obsługi komputera, edukacyj-
ne, kulinarne, rękodzielnicze. Uczestnicy będą mogli  
skorzystać z porad: prawnika, psychologa, dietetyka.

Aby wziąć udział w  rekrutacji do Klubów Seniora 
w gminie Goleszów, należy w terminie od 15 listopada 
2021 r. do 26 listopada 2021 r.:

• wypełnić deklarację uczestnictwa dostępną  
na stronie internetowej https://www.goleszow.pl  
bądź w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów  
43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, 

• złożyć dokumenty rekrutacyjne w biurze  
podawczym Urzędu Gminy Goleszów 
43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5.

W  procesie rekrutacji zostaną wyłonieni uczestnicy 
Klubów Seniora. O  pierwszeństwie udziału w  Klubach 
Seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Wszyscy, którzy złożą formularz rekrutacyjny wraz 
z  wymaganymi załącznikami, będą poinformowani 
telefonicznie lub listownie o  wynikach naboru. Oso-
by, które spełnią wymogi, a  nie zostaną zakwalifiko-
wane, z  powodu braku miejsc, zostaną umieszczone  
na liście rezerwowej.

Ogłoszenie o naborze
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„Świeć Przykładem”
Kolejny już raz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i Radio Bielsko przeprowadzają akcję „Bądź 
widoczny, świeć przykładem”. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział także Gmina Goleszów.

Gmina Goleszów we wrześniu podpisała umowę na 
dofinansowanie zadania poprawiającego bezpieczeń-
stwo pieszych. W  ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg przebudowane zostaną dwa przejścia dla pie-
szych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną  
w Goleszowie. W najbliższym czasie w całej gminie zo-
stanie również wymienione oświetlenie uliczne, dzięki 
któremu zwiększy się widoczność na naszych drogach. 
Sukcesywnie modernizowane są też drogi i  chodniki. 
Wszystkie te działania mają wymierny wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.

— Cieszę się z  tak dużego zainteresowania miesz-
kańców tą akcją i  jestem przekonana, że mieszkańcy są 
świadomi zagrożeń, jakie wynikają ze słabej widoczności 

Oddali hołd polskim bohaterom

— Mając na względzie pamięć o bohaterach, którzy od-
dali życie za wolną i niepodległą Polskę, wzięliśmy udział 
w tegorocznej edycji programu „Czuwamy! Pamiętamy!”. 
Bardzo się cieszę, że decyzją organizatorów otrzymali-
śmy środki finansowe na remont pomnika. Modernizację 
miejsca pamięci narodowej finansowo wsparła Fundacja  
ORLEN oraz Instytut Pamięci Narodowej, którym ser-
decznie dziękuję. Dziękuję również Nadleśnictwu Ustroń, 
które pomogło w transporcie, w terenie górskim, materia-
łów potrzebnych do remontu pomnika — mówiła podczas 
uroczystości wójt Sylwia Cieślar.

Pomnik jest materialnym świadectwem istotnych wy-
darzeń dla narodowej i  regionalnej tożsamości. Został 
wystawiony w  latach 50. minionego stulecia, w  miej-
scu zamordowania (w 1943 r.) przez Niemców żołnierzy  

W piątek, 15 października 2021 r. w Lesznej Górnej odbyło się uroczyste 
odsłonięcie wyremontowanego Pomnika Partyzantów. W wydarze-
niu wzięli udział m.in. Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, Zastępca 
Wójta Rafał Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy Karol Lipowczan, 
radna Dorota Skark-Pieprzka, Jarosław Podworski – przedstawiciel  
Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa w Katowicach, Sławomir Kohut – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Ustroń, Piotr Sztwiertnia – wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Goleszowie, Zenon Sobczyk – prezes gminnego Koła PTTK „Ślimoki”, 
Kinga Karolewska-Gembala – zastępca komendanta Hufca Ziemi  
Cieszyńskiej oraz drużyna harcerska „Iskra” z dzięgielowskiej szkoły.

Armii Krajowej z Oddziału „Czantoria”. Na stoku Małej 
Czantorii polegli: Alojzy Badura, Jan Bujok, Jan Polok,  
Jan Pytel, Paweł Śliż i Klemens Starzyk.

Uroczystości w  Lesznej Górnej poprzedzone zostały 
złożeniem kwiatów i zniczy na cmentarzu ewangelickim 
w  Nydku, gdzie spoczywają prochy polskich bohate-
rów. Hołd poległym oddali Sylwia Cieślar, Rafał Glajcar  
i Karol Lipowczan, gminę Nydek reprezentował starosta 
Jan Konečny.

pieszych na drodze. Dziękuję serdecznie za pomoc w orga-
nizacji tej akcji gminnym Ochotniczym Strażom Pożar-
nym, dyrektorom szkół, sołtysom oraz radnym gminy — 
dodała Wójt.
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3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli 
nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.

4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze  
i używali elementów odblaskowych.

5. Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie 
ich braku – z pobocza. Idąc poboczem lub jezdnią, idź 
lewą stroną drogi. Zachowaj szczególną ostrożność 
przechodząc przez jezdnię.

Na stronie www.policja.pl znajdziemy pięć ważnych 
zasad, o których warto pamiętać:

1. Noś odblaski – nie gadżety!
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę, czy został 
na nim umieszczony znak CE, nazwa producen-
ta i  typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja  
użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to 
gadżet – a nie odblask. 

2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte 
np. przez szalik, torbę czy plecak.

Podziękowania dla nauczycieli z naszej gminy
W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów odbyło się oficjalne  
spotkanie z dyrektorami oraz nauczycielami z gminnych jednostek oświatowych. 

— Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które 
w tym roku mieliśmy okazję rozpocząć uroczystym jubile-
uszem 90-lecia Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, życzę 
kolejnych dni pełnych sukcesów i wszelkiej pomyślności. 

Dziękuję całemu Gronu Pedagogicznemu za zaangażowa-
nie i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. 
Państwa postawa uwidacznia cel, któremu przyświeca 
otwieranie umysłów dzieci i młodzieży na świat i motywo-
wanie do ciągłego doskonalenia siebie i naszego otoczenia 
— reprezentantom lokalnych szkół i przedszkoli serdeczne 
życzenia i  wyrazy uznania za wysiłki wkładane na rzecz 
edukacji najmłodszych mieszkańców złożyła Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar

Obecni na sali sesyjnej dyrektorzy i nauczyciele otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Spotkanie było rów-
nież okazją do podkreślenia, że edukacja to nie tylko 
sama nauka, ale i świadome kształtowanie postaw, cha-
rakterów, poglądów młodych, które później realnie prze-
kładają się na przemiany zachodzące w społeczeństwie.

Od 1 września uczniowie mogli powrócić do nauczania 
stacjonarnego. Edukacja zdalna sprzyjała izolacji spo-
łecznej. Wiemy, że brak kontaktu z rówieśnikami wpły-
wa negatywnie na samopoczucie młodych ludzi, co może 
mieć duże konsekwencje dla ich rozwoju emocjonalnego. 
Nie ulega wątpliwości, że spędzamy w przedszkolu i szko-
le ogromną większość dzieciństwa i  znaczną część do-
rastania. Jest to ważny etap życia dziecka, jego rodziców 
i  opiekunów. Istotnym elementem edukacji jest wspie-
ranie uczniów w  utrzymywaniu relacji z  przyjaciółmi 
i rówieśnikami. Liczne badania pokazują, że w szkołach, 
w  których panuje przyjazny klimat, wyniki nauczania 

są dużo lepsze. Wiedza podana w atrakcyjny sposób, na 
przykład poprzez zabawę, jest łatwiej zapamiętywana. 
Zabawa to wielka wartość, rozwija dziecko we wszyst-
kich sferach: emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i  spo-
łecznej. Kilka krótkich felietonów z życia naszych palcó-
wek oświatowych daje obraz tego, jak zorganizowany jest 
proces nauczania w naszej gminie i potwierdza, że nasi 
najmłodsi mieszkańcy, za sprawą nauczycieli, opiekunów 
i  wychowawców, są doskonale inspirowani i motywo-
wani do nauki, a atrakcyjne formy zdobywania wiedzy 
rozbudzają dziecięcą ciekawość. Cykl rozpocznie wspo-
mnienie jubileuszu Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie.

Z życia przedszkoli i szkół…Z życia przedszkoli i szkół…
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Jubileusz 90-lecia Szkoły w Dzięgielowie

90 lat to piękny czas, w historii szkoły to wiele pokoleń 
nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników, to również 
ocean radości, sukcesów, śmie-
chów, wzruszeń, ale i morze łez, 
rozczarowań i  niespełnionych 
pragnień. Z  tego wszystkiego 
składa się nasze życie. Ten ra-
dosny i  świąteczny czas przy-
ćmiła niestety sytuacja epide-
miczna, która spowodowała, że 
nie było nam dane przeżywać 
wszystkich wydarzeń w  spo-
sób w  pełni otwarty dla gości. 
Mam nadzieję, że za 2 lata, kiedy będziemy świętować 
120-lecie dzięgielowskiej oświaty, będę mogła zaprosić 
wszystkich Państwa na uroczystość. Jest to dzisiaj jedno 
z  moich większych pragnień wynikających z  pewnego  
poczucia niedosytu.

Tego dnia w mury naszej Jubilatki przybyło wielu zna-
mienitych gości: Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, 
Zastępca Wójta Gminy Goleszów Rafał Glajcar, Sekre-
tarz Gminy Jolanta Bujok, radni naszej Gminy z  Prze-
wodniczącym Karolem Lipowczanem na czele, soł-
tysi, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty Pani 
wizytator Agata Franek, dyrektorzy placówek oświa-
towych Gminy Goleszów, przedstawiciele duchowień-
stwa i  organizacji działających na terenie Dzięgielo-
wa, reprezentacje absolwentów, rodziców oraz klas. 
Wśród uczestników był też obecny wieloletni dyrektor  
Adam Żwak.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od ekumenicz-
nego nabożeństwa dziękczynnego w  Kaplicy Dobrego 
Pasterza w  Dzięgielowie sprawowanego przez księży 
obu parafii – ks. Dariusza Kowalę – proboszcza parafii  
rzymskokatolickiej oraz ks. Marka Londzina – probosz-
cza parafii ewangelicko-augsburskiej.

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta Akademia. 
W  tym dniu hala sportowa stała się piękną salą wido-
wiskową ze specjalną dekoracją jubileuszową, a przygo-
towany przez uczniów klasy 8 program artystyczny po-
prowadził zebranych przez historię Szkoły Podstawowej 

w Dzięgielowie. Wspomniano pierwszych kierowników. 
Nie zabrakło opowieści o  trudnym czasie wojennym 

dla naszej placówki, wyrażonej 
słowem oraz pięknym tańcem 
obrazującym walkę o  polskość. 
Na scenie pojawili się także 
pracownicy szkoły i  absolwen-
ci, którzy wspominali Jubilatkę 
i  czas w  niej spędzony – senty-
mentalnie, zabawnie i poważnie. 
W  czasie programu swój wielki 
moment mieli także nasi pierw-
szoklasiści, którzy zostali pa-

sowani na uczniów. Pasowanie było poprzedzone 
polonezem w wykonaniu dzieci. Chór jubileuszowy, skła-
dający się z uczniów, pracowników i absolwentów, wyko-
nał wiele pięknych utworów nawiązujących do wspomnień  
minionych lat.

Program zakończył się zdmuchnięciem świeczek na 
urodzinowym torcie i uroczystym Sto lat.

Bardzo wzruszającym momentem uroczystości były 
wystąpienia gości, składane przez nich życzenia i gratu-
lacje dla dostojnej Jubilatki. Gromkim, spontanicznym 
„dziękujemy” uczniowie podziękowali Pani Wójt za 
przekazane 20 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 
placówki oraz przystąpienie do przygotowania projektu 
boiska sportowego.

Ważnym punktem uroczystości było wspólne posa-
dzenie, ufundowanego przez wielkiego przyjaciela na-
szej szkoły, Pana Jerzego Franka, jubileuszowego drzewa. 
Uczestnicy uroczystości obejrzeli także piękną wysta-
wę przygotowaną na tę okoliczność przez pracowników 
szkoły. Dla lokalnej społeczności, absolwentów i osób za-
interesowanych okolicznościowa wystawa była również 
udostępniona w dniach 16 – 17 października.

Był to weekend wielu spotkań i  rozmów z  gośćmi, 
którzy zechcieli odwiedzić naszą Jubilatkę. Cieszyliśmy 
się obecnością wielu absolwentów naszej szkoły w  róż-
nym wieku. Z radością słuchaliśmy opowieści o tym, jak 
szkoła funkcjonowała w  dawnych latach, jakie zmiany  
dostrzegają, co najbardziej zostało im w pamięci.

14 października 2021 r., w Dniu Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie obchodziła swoje 90-lecie. 
Wydarzenie to było dla naszej społeczności niezwykle ważne i skłaniające do licznych wspomnień. Z ogromną dumą 
i wielkim wzruszeniem obchodziliśmy to wydarzenie. Dla mnie był to też niezwykły zaszczyt móc powitać na uro-
czystości z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie gości, których obecność jest 
potwierdzeniem wyjątkowości tego święta. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie.

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią naszej teraźniejszości.”
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Wśród gości byli Państwo Danuta i Piotr Obracaj. Pan 
Piotr jest wnukiem pierwszego kierownika Szkoły Po-
wszechnej w Dzięgielowie – Jerzego Obracaja. Zwiedza-
nie wystawy i  rozmowy były piękną sentymentalną po-
dróżą do przeszłości, zaś nowoczesne sale lekcyjne bogato 
wyposażone w środki dydaktyczne pokazały, że Jubilatka 
bezustannie się rozwija. 

Ogromną atrakcją dla naszych uczniów był dzień  
15 października, który zaplanowano jako Święto Szkoły, 
będące częścią obchodów jubileuszowych. Dla dzieci był 
to dzień bez tornistrów, wypełniony różnymi atrakcjami 
i zabawami. 

Na zakończenie tego dnia cała szkolna społeczność 
wspólnie zamknęła wizję naszych klas w  symbolicznej 
„Kapsule czasu”, do której każda klasa przygotowała  
lapbook o sobie. Zamknięte w kapsule będą stanowić cie-
kawy materiał dla przyszłych pokoleń i dla nas samych, 
gdy zostaną zaprezentowane za 10 lat podczas świętowa-
nia 100-lecia.

Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia Szkoły Podsta-
wowej w Dzięgielowie z pewnością nie byłyby tak wspa-
niałym wydarzeniem, gdyby nie pomoc i zaangażowanie 
wielu osób i instytucji.

Składam serdeczne podziękowania:
 ӥ Prezes TPD w Cieszynie Pani Danucie Łabaj za wie-

loletnią współpracę oraz wsparcie finansowe,

 ӥ Panu Jerzemu Frankowi za ogrodnicze prace pielę-
gnacyjne wokół szkoły oraz ufundowanie drzewa 
jubileuszowego,

 ӥ Panu Mirosławowi Białobrzewskiemu za przygoto-
wanie „Kapsuły czasu”, 

 ӥ Panu Andrzejowi Lacelowi za udostępnienie części 
eksponatów przeznaczonych na wystawę,

 ӥ Państwu Frydrychowskim za kwiaty do dekoracji 
szkoły,

 ӥ Panu Samuelowi Kłoda, absolwentowi naszej szko-
ły, za udostępnienie swoich prac plastycznych na 
wystawę jubileuszową,

 ӥ Panu Przemysławowi Kłósko za udostępnienie 
zwyżki do wykonania sesji zdjęciowej naszej szkoły  
Jubilatki,

 ӥ OSP Dzięgielów, Urzędowi Gminy w  Goleszowie, 
COK Dom Narodowy w  Cieszynie, Dyrektorom 
placówek oświatowych Gminy Goleszów za udo-
stępnienie materiałów potrzebnych do przygotowa-
nia dekoracji i wystawy,

 ӥ Radzie Rodziców za pomoc w organizacji uroczy-
stości i wsparcie finansowe,

 ӥ Pracownikom, absolwentom i uczniom za ogromny 
wkład pracy w przygotowanie programu obchodów 
Jubileuszu i wystawy.

Katarzyna Bogdał
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Przedszkole w Puńcowie – ZSP w Dzięgielowie
Jesień w przedszkolu to czas wielu wyzwań – adaptacja 
maluszków, którzy dopiero co dołączyli do grupy, ale 
także wiele atrakcji jesiennych i  realizacja nowych po-
mysłów czy projektów.

W  tym roku szkolnym nasze przedszkolaki z  gru-
py Wesołych Pszczółek realizują innowację pedagogicz-
ną „Eksperymenty z  wodą” autorstwa Pani Magdaleny 
Franek – wykonują ciekawe doświadczenia z wodą oraz 
obserwują ich efekty. Dzieci są bardzo zainteresowane tą 
formą zajęć i z niecierpliwością oczekują na kolejne od-
słony wodnych zabaw.

Nasze przedszkole realizuje szeroko rozumiane wy-
chowanie patriotyczne. W październiku włączyliśmy się 
w akcję „BohaterON – włącz historię!”. To ogólnopolska 
kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję 
historii Polski XX wieku. Kampania jest realizowana od 
2016 roku przez trzy organizacje: Fundację Rosa, Funda-
cję Sensoria i Fundację Kolumbów, których działaniom 
przyświeca hasło „Pamięć – Edukacja – Pomoc”. 

13 października 2021 r. Pani Klaudia przeprowadziła 
ciekawe zajęcia w grupie Wesołych Pszczółek na podsta-
wie scenariusza pochodzącego z projektu. Nie zabrakło 
też udziału grupy Biedronek, która przyłączyła się do ak-
cji tworząc piękną kartkę dla wybranego powstańca.

We wrześniu i  październiku nasze przedszkolaki 
wiele rozmawiały o  zdrowym odżywianiu, darach je-
sieni i  zapasach na zimę. Rozmowy nauczyciele uboga-
cili bardzo ciekawymi zajęciami. Starszaki kisiły kapu-
stę – było szatkowanie, solenie, mieszanie i  „deptanie  

kapusty” gołymi stópkami. Maluszki zaś tworzyły piękne 
marchewki odbijając stópki i rączki na papierze, a także 
spiżarnię pełną przetworów. Prace o tematyce żywienio-
wej i jesiennej ubogacają nasze przedszkolne galerie.

Bardzo dużą atrakcją dla najmłodszych dzieci z gru-
py Biedronek były zajęcia o drzewach prowadzone przez 
Panią Marlenę. Dzieci poznawały ich funkcję w przyro-
dzie, a także uczyły się rozróżniać różne gatunki drzew 
za pomocą zmysłów wzroku, węchu, dotyku i słuchu. Nie 
zabrakło ścieżki sensorycznej, która sprawiła dzieciom 
ogromną radość już od samego jej układania. Przed-
szkolaki poznawały praktyczne zastosowanie drewna, 
a także wspólnie z panią wykonały karmnik dla ptaków. 
Działania realizowane w  naszym przedszkolu są syste-
matycznie prezentowane na stronie facebookowej nasze-
go zespołu, na którą serdecznie zapraszamy.

Weronika Glajc – Przedszkole Publiczne w Puńcowie

Przedszkole w Goleszowie
Grupa Motylków w gospodarstwie turystycznym 

u Gazdy w Brennej
Podstawowym założeniem wychowania przedszkolne-
go jest aktywizowanie procesów rozwojowych dziecka. 
Jednym z  najbardziej skutecznych czynników wycho-
wawczych jest kontakt z przyrodą. Poznawanie przyrody 
ma wpływ na harmonijny rozwój dziecka, budzi uczucia 
opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania świa-
ta roślin i zwierząt. W związku z powyższym najstarsza 
grupa przedszkolaków Motylki, odwiedziła 29 września 
2021 r. gospodarstwo agroturystyczne „U Gazdy” w Bren-
nej. Dzieci z  dużym zaangażowaniem karmiły konie, 
krowy oraz króliki. Niezwykle łagodny owczarek podha-
lański pozwalał się głaskać i  przytulać. Dużą atrakcją 
był również przejazd kolejką przez las oraz podziwianie 

pięknego górskiego krajobrazu. Przedszkolaki uczest-
niczyły w  zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
właścicielkę zdobywając w  ten sposób wiedzę na temat 
zwierząt i roślin. Wielka, sztuczna krowa dała dzieciom 
okazję rozwinąć umiejętności związane z dojeniem, które 
okazało się niełatwą czynnością. Podsumowaniem wy-
cieczki były warsztaty plastyczne, na których dzieci ozda-
biały drewniane zwierzątka naturalnymi produktami jak 
piórka czy wełna. 

Żabki w niezwykłej „Koziej Zagrodzie”– wycieczka 
do Pasterstwa Beskidu Śląskiego w Brennej.

Spotkanie z kozami okazało się wielką przygodą. Dzieci 
wysłuchały pięknych historii o pasterstwie, uczestniczy-
ły w warsztatach wyrobu sera tradycyjnymi metodami, 
poznały wygląd stroju pasterskiego oraz instrumenty 
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muzyczne wykorzystywane podczas wypasu owiec.  
A  na koniec miały możliwość karmienia i  głaskania 
zwierząt w zagrodzie.

Wycieczka Myszek do Domu Przyrodnika 
w Hażlachu!

Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach mydlarskich 
z wykorzystaniem naturalnych suszonych ziół oraz 
olejków eterycznych. Zajęcia z  aromaterapii zaliczone!  
Zapoznały się z wyglądem izby regionalnej, sklepu. Po-
znały życie pszczół. Zakosztowały mnóstwa zabawy 
w ogrodzie. Wycieczkę uważamy za udaną.

Wycieczka Misiów do Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Skoczowie.

Było wspaniale, mnóstwo wrażeń i  wiedzy. Dzieci do-
wiedziały się wielu ważnych informacji dotyczących 
świata zwierząt, roślin i  mądrego z  nich korzystania, 

ekologicznych postaw oraz dbania o swoje własne zdro-
wie, a wszystko za sprawą tego niesamowitego miejsca, 
które wszystkim serdecznie polecamy. 

Przedszkole Publiczne w Goleszowie 
z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach i Dzięgielowie

Z życia bażanowickiego przedszkola...
Każdy z nas kiedyś chodził do przedszkola i doskonale 
wie, że był to czas pełen radości i beztroski. I właśnie taki 
okres przeżywają bażanowickie przedszkolaki. Wrzesień 
upłynął pod znakiem adaptacji. Tegoroczna grupa Ma-
luszków to większość dzieci 3-letnich, dlatego potrzeba 
było nieco więcej czasu, aby dzieci się zaklimatyzowały 
i  zintegrowały. W  grupie Starszaków również pojawi-
ło się kilkoro nowych dzieci, jednak te nie miały więk-
szego problemu z  adaptacją. Początkiem października 
zaczęliśmy przygotowywać się do uroczystości Pasowa-
nia na Przedszkolaka, które zaplanowaliśmy na 19 paź-
dziernika. Kilka dni wcześniej postanowiliśmy wybrać 
się do Stajni „Alegria” w Goleszowie-Równi, aby poznać 
tajniki chowu, żywienia oraz pielęgnacji koni. Dzieci 
mogły również skorzystać z największej atrakcji – prze-
jażdżki na tych zwierzakach. Uśmiechy na twarzach 
naszych milusińskich utwierdziły nas w  przekonaniu, 
że wycieczka była wyjątkowo udana. Odbyło się długo 
wyczekiwane Pasowanie na Przedszkolaka, do którego 
przygotowania były bardzo intensywne. W  tym dniu 
do przedszkola przybyli rodzice oraz Pani Dyrektor. 
Program artystyczny przedstawiła najpierw grupa Ma-
luszków, następnie grupa Starszaków. Występy obu grup 
spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zebranych. 
Po części artystycznej Pani Dyrektor pasowała dzieci 
na przedszkolaków. Każde dziecko otrzymało upomi-
nek zakupiony przez Radę Rodziców oraz pamiątkowy 
dyplom. Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich do 
przedszkolnego ogródka, gdzie odbyło się ognisko inte-
gracyjne. Można było upiec kiełbaskę, zjeść pyszne ciasto 

oraz napić się gorącej kawy lub herbaty. Pogoda dopisała, 
wszyscy zadowoleni, tak więc uroczystość jak najbardziej 
udana. Z  tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy  
Pani Dyrektor, wszystkim pracownikom przedszkola, 
rodzicom oraz Radzie Rodziców za wszelką pomoc w or-
ganizacji tej uroczystości. Przed nami kolejne wyzwania, 
które mamy nadzieję, dane nam będzie realizować.

Przedszkole Publiczne w Goleszowie 
z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach i Dzięgielowie
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Dzień 26 września to Międzynarodowy Dzień Języ-
ków Obcych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Ba-
żanowicach już po raz drugi przyłączyli się do obcho-
dów tego wyjątkowego dnia i  swoimi działaniami dali 
wyraz poszanowania tradycji i  kultury innych państw 
oraz podkreślili znaczenie znajomości języków obcych 
we współczesnym świecie. Każda klasa przygotowała 
krótki program na temat wybranego przez siebie pań-
stwa. Uczniowie przystąpili do działań bardzo ochoczo, 
nikomu nie brakowało pomysłów na jak najciekawsze 
zaprezentowanie kraju. Poza przygotowanymi gazetka-
mi ściennymi, na których pojawiły się flagi wybranych 
państw, zdjęcia ważniejszych zabytków i inne informacje 
związane z danym krajem, uczniowie z każdej klasy za-
prezentowali coś więcej. Sięgnięto do tradycji i kultury 
prezentowanych państw. Tego dnia szkoła w Bażanowi-
cach zmieniła się nie do poznania, bowiem na szkolnych 
korytarzach można było spotkać Francuzów, Czechów, 

Dzień Języków Obcych w szkole w Bażanowicach
Greków oraz przedstawicieli innych państw. Słychać było 
pozdrowienia i proste zwroty w obcych językach, można 
było podziwiać pamiątki przywiezione z różnych miejsc 
Europy, zatańczyć „Makarenę” z klasą IV lub skosztować 
francuskich, greckich czy niemieckich specjałów kuchni. 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych był świet-
ną okazją do nauki przez zabawę, do poznawania innych 
krajów w sposób ciekawy, niestandardowy, a przy okazji 
do zachęcenia młodych ludzi do nauki języków obcych. 
Widząc zaangażowanie uczniów w przygotowanie pro-
gramu na ten szczególny dzień, możemy być pewni, że 
chęci do rozwijania swoich umiejętności językowych ni-
komu nie brakuje. A o to przecież chodziło tego dnia.

W sobotę 2 października 2021 r. wielu uczniów naszej 
szkoły spotkało się przed budynkiem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bażanowicach. Wkrótce okazało się, że ta 
licznie zgromadzona młodzież to kandydaci do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. 

Młodych adeptów strażackiego rzemiosła, ich ro-
dziców oraz dyrektor szkoły – Renatę Chamerę-Wójcik 
powitali przedstawiciele bażanowickiej społeczności 
strażackiej. Wszyscy mieliśmy okazję poznać na czym 
polega działalność formacji MDP oraz zwiedzić budynek 
strażnicy. Ponadto wszyscy z zainteresowaniem uczest-
niczyliśmy w pokazie sprzętu i wozu bojowego. 

W  końcowej części spotkania zauważono małe za-
dymienie wokół budynku OSP. Niebawem okazało się, 
że to tylko dym z grilla, na którym piekły się kiełbaski 
dla uczestników spotkania. Oczywiście nie obyło się bez  
dobrej zabawy. To była aktywnie spędzona sobota.

SP im. P. Stalmacha w Bażanowicach.
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 … a tymczasem w oddziale w Dzięgielowie
Niecodziennie zdarza się nam spotykać prawdziwych 
bohaterów, jakimi niewątpliwie są strażacy. Tym bardziej 
zobaczyć panią strażak to prawdziwa inspiracja! Taki 
właśnie zaszczyt spotkał dzieci z naszego przedszkola.

Wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej z  Puńcowa 
wzbudziła wśród przedszkolaków ogromne zaintere-
sowanie. Strażacy zaznajomili dzieci z  ciekawostkami 
związanymi z ich pracą, pokazali ciekawe stroje i sprzę-
ty. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. 
Maluchy mogły z  bliska podziwiać jego wyposażenie, 
a nawet wejść do środka. 

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały za 
wizytę oraz otrzymały słodki upominek. Takie spo-
tkania są dla przedszkolaków bardzo wartościowe,  

rozwijają ich preorientację zawodową oraz, co najważ-
niejsze, rozbudzają dziecięce marzenia. 

Przedszkole Publiczne w Goleszowie 
z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach i Dzięgielowie
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Podróż w krainę edukacji 
w Szkole Podstawowej w Goleszowie

Pierwszy września był bardzo uroczystym dniem, 
ponieważ pierwszoklasiści, którzy wstąpili w progi szko-
ły byli pasowani na uczniów. Dla wszystkich minione 
dwa miesiące nauki były bardzo pracowite, pełne wra-
żeń i  edukacyjnych wyzwań. Uczniowie od razu zaan-
gażowali się w akcje przygotowywane przez nauczycieli, 
podczas których mogli się wspaniale integrować i bawić, 
co po czasie ograniczonych kontaktów społecznych było 
niezwykle istotne. Zarówno młodsi jak i  starsi ucznio-
wie wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Kropki, w  Narodowym Czytaniu czy też Międzynaro-
dowym Dniu Tabliczki Mnożenia oraz w  Dniu Świe-
tliczaka. Ważnym elementem edukacji społecznej były 
organizowane przez wychowawców wycieczki, które 
planowano tak, aby każda z nich miała właśnie eduka-
cyjny charakter. Były więc wyjazdy w góry, do muzeów, 
ośrodków ekologicznych oraz miejsc pamięci – czyli wy-
jazd ósmoklasistów całkowicie sfinansowany ze środków 
Rady Rodziców do KL Auschwitz, byłego niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i  zagłady. Mi-
niony czas w szkole dał także możliwość wykazania się 
podczas różnego rodzaju wydarzeń, takich jak konkursy 
czytelnicze, warsztaty, prezentacje talentów. Była także 
rywalizacja sportowa, podczas której nasi uczniowie, nie 
tylko na arenie gminnej, ale też rejonowej, odnosili suk-
cesy. Niezwykle istotnym zadaniem szkoły jest dbałość 
o bezpieczeństwo uczniów i nauka bezpiecznych zacho-
wań oraz rozpoznawanie zagrożeń. Realizowane więc 
były akcje: „Bezpieczna droga do szkoły”, pogadanki  

profilaktyczne w  klasach 4-8 prowadzone przez funk-
cjonariuszy policji na temat zagrożeń, odpowiedzial-
ności oraz sposobów uzyskiwania wsparcia. Uczniowie 
i  nauczyciele szkoły wzięli udział w  akcji organizowa-
nej przez Gminę Goleszów, Komendę Powiatową Poli-
cji w Cieszynie i Radio Bielsko – „Bądź widoczny, świeć 
przykładem”. W  szkole prowadzone były także akcje 
charytatywne pomocy Polakom na kresach – Wizyta Św. 
Mikołaja na kresach i akcja zbiórki karmy dla zwierząt 
w schronisku.

Warto wspomnieć także, że rozpoczęło się wypo-
sażanie sal w  sprzęt i  pomoce dydaktyczne, które zo-
stały zakupione ze środków pozyskanych przez Gminę  
Goleszów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej.

Zaproszenie pani Dyrektor w podróż do krainy wy-
zwań i niespodzianek okazuje się jak najbardziej trafne, 
bowiem dla goleszowskiej szkolnej społeczności kolejne 
miesiące będą stanowiły bardzo ciekawy rozdział zdoby-
wania wiedzy i nowych doświadczeń.

Zespół promocji szkoły, G. Gołyszny

„Chcę zaprosić wszystkich do podróży w krainę edukacji. Zapewniam Was, że będzie to podróż niezwykle ciekawa, 
pełna wyzwań, niespodzianek, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń…” – tymi słowami Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Goleszowie Mariola Lapczyk, rozpoczęła nowy rok szkolny 2021/22. Powrót do szkoły po wakacjach był 
przez wszystkich oczekiwany ze względu na nadzieję stacjonarnej edukacji. Uczniowie i nauczyciele otrzymali do 
dyspozycji wyremontowane ze środków Gminy Goleszów drugie piętro budynku, w którym jeszcze do niedawna 
mieściło się gimnazjum. 

Więcej zdjęć na str. 27
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Narodzin tego święta w  kościołach chrześcijańskich 
możemy się dopatrywać w średniowieczu. Około roku 
800., 1 listopada, wspomnienie Wszystkich Świętych ob-
chodzone było w Irlandii i Bawarii. Z czasem to lokalne 
święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem 
Kościoła powszechnego. Tyle historii. Ciekawe wyda-
ją się także zwyczaje, jakie przed wiekami kultywowali  
nasi przodkowie.

Wieczorem 1 listopada rodzina gromadziła się 
w domu na modlitwę w intencji zmarłych. Gospodynie 
na stole odświętnie przykrytym białym obrusem pozo-
stawiały chlebki, aby zmarli „odwiedzający” dom nie 
odeszli głodni. Zwyczaj „karmienia zmarłych” wyrósł 
z tradycji przedchrześcijańskiej, gdy na grobach stawia-
no chleb, miód i  kaszę. Innym akcentem święta było 
palenie ognisk. Początkowo płonęły one na rozstajach 
dróg, wskazując kierunek wędrującym duszom, które 
przy ogniu mogły się ogrzać. Na przełomie XVI i XVII 
wieku zaczęto palić ogień na grobach. [dzieje.pl] 

Nasuwają się w  tym miejscu analogie do palenia 
zniczy na grobach, zatem warto o kilka słów wyjaśnie-
nia, o  które poprosiliśmy, etnologa i antropologa kul-
tury Lidię Lankocz. — Dziś możemy dopatrywać się  

Czas refleksji…

Odeszli od nas na przestrzeni ostatnich 
dwunastu miesięcy

Listopad naznaczony jest przez dwa święta skłaniające do zadumy i refleksji nad tym, co przeminęło. Pierwszy 
dzień, tego miesiąca, to czas, kiedy wspominamy naszych bliskich zmarłych. Nasze myśli podążają także ku tym, 
którzy pozostawili jakiś szczególny ślad w świecie, w którym żyjemy. W Polsce 1 listopada – Wszystkich Świętych 
– jest dniem ustawowo wolnym od pracy i świętem kościelnym. W PRL starano się nadać mu charakter świecki 
i nazywano go dniem „Wszystkich Zmarłych” bądź „Świętem Zmarłych”. 

podobieństw w naszej obecnej obrzędowości do dawnych 
pogańskich wierzeń, uważam jednak, że są one jedynie 
pozorne, głównie wizualnie. Współczesne konotacje zna-
czeniowe mają już zupełnie inny wydźwięk. I jak jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu, w  Dniu Święta Zmarłych można 
było zauważyć na naszych cmentarzach pewne różnice 
związane z odmiennością religijnych kanonów, współ-
cześnie nie dostrzegamy ich prawie wcale. 1 listopada Ko-
ścioły w Polsce obchodzą Dzień Świętych Pańskich tak, 
jak zostało to ustalone we wczesnym średniowieczu. Ko-
ścioły luterańskie nie różnią się pod tym względem od 
Kościołów rzymsko-katolickich. Jest to na pewno dzień 
wypełniony refleksją i zastanowienia się nad sensem ży-
cia. Wspominamy bliskich, pragniemy podziękować za 
osoby, które pozostawiły po sobie jakiś szczególny ślad.

Wielu spośród nas udało się w tych dniach na cmen-
tarze, na których znajdują się groby naszych bliskich. 
Warto może refleksję nad zmarłymi rozszerzyć o  czas 
przyszły i skłonić ku myśli o tym, jaki ślad po nas może 
pozostawić liczba tworzyw sztucznych, które postawimy 
na nagrobkach. Czy na pewno ważna jest ilość bukie-
tów, wieńców, zniczy itp. czy ważniejsza pamięć o tych,  
których już wśród nas nie ma?

23 grudnia 2020 r. w wieku 71 lat zmarł Ks. Prałat Adam Drożdż 
– długoletni proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Michała Archa-
nioła w  Goleszowie, dziekan Dekanatu Goleszowskiego. Jego działa-
nia, zaangażowanie i  troska o obiekty sakralne zaowocowały pięknie 
wyremontowaną świątynią, odrestaurowanym probostwem i  Starą 
Czytelnią. Kierował zespołem redagującym album poświęcony Ziemi 
Goleszowskiej i  parafii. Organizował wspólnie z  GOPS w  Goleszo-
wie i Caritas Polska akcje pomocowe dla najbardziej potrzebujących. 
W 2010 r. papież Benedykt XVI nadał ks. Adamowi Drożdżowi god-
ność Honorowego Kapelana Papieskiego (prałata). W  2015 r. został  
odznaczony Laurem Srebrnej Cieszynianki.
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Jeśli określimy terytorium jako powierzchnię gminy Goleszów, to na 
podstawie dwóch kronik pisanych w różnych okresach naszej historii zoba-
czymy, jak zmieniał się język opisu i sposób postrzegania naszej tożsamości. 
Jak skomplikowane i niejednoznaczne może być „widzenie” słów: polskość, 
narodowość, ojczyzna.

Jan Wałaski poświadcza w „Kronice Goleszowa” przyznawanie się do pol-
skości olbrzymiej większości społeczeństwa Goleszowa. Wiemy, że w  czasie 
zaboru austriackiego polska tożsamość była obecna na naszym terenie. 

Polskość, narodowość, ojczyzna
11 listopada Polska odzyskała niepodległość. Co to oznacza dla nas, któ-
rym przyszło żyć na terenach, gdzie wielokulturowość, wielowyznanio-
wość jest powodem innych wieloznaczności. Tutaj, jak pewnie w niewie-
lu miejscach w Polsce, hasło polskość ma wiele znaczeń. Bo czymże ona 
jest? Według „Wielkiego słownika języka polskiego” to zespół cech cha-
rakterystycznych dla Polaków – ich kultury, tradycji, wartości. Podczas 
debaty „Polskość – Re/definicje”, która miała miejsce 24 lutego 2011 r. 
w krakowskim klubie Lokator, zapytany o polskość Szczepan Twardoch 
tak odniósł się, między innymi, do tego, jak się okazuje bardzo trudne-
go zagadnienia: Polskość jako tożsamość nie przejawia się na poziomie idei,  
lecz języka i terytorium.

Dla czytelników Panoramy i  pewnie dużej części goleszowskiej spo-
łeczności, człowiekiem, który dał nam od siebie coś szczególnego był  
Adam Krzywoń. Odszedł nagle do wieczności i pożegnaliśmy go w mar-
cu 2021 roku. Jak wspomina Paweł Stanieczek – to fenomen, piszący przez 
cały trzydziestoletni okres wydawania Panoramy artykuły o tematyce eko-
logicznej i poszanowaniu przyrody, mógł zebrać swoje teksty w interesującą 
książkę. Adam Krzywoń, laureat „Srebrnej Cieszynianki” za rok 2003, był 
jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszow-
skiej, w którym przez 10 lat pełnił funkcję prezesa, a później kierował sekcją 
ekologiczno-ogrodniczą. 

Chcielibyśmy także przypomnieć zmarłą w  marcu tego roku  
Janinę Niemiec – lokalną działaczkę społeczną, radną Gminy Goleszów 
dwóch kadencji, wiceprzewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Lesz-
nej Górnej, członkinię Rady Sołeckiej w Lesznej Górnej.

Janina Niemiec aktywnie angażowała się w wydarzenia kulturalne, 
pielęgnując lokalne tradycje. Była animatorką życia lokalnego, aktywnie 
działającą m.in. przy organizacji noworocznych spotkań dla seniorów 
odbywających się w Lesznej Górnej oraz Dożynek Gminnych.

Fot. z archiwum Jana Cichego.
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Narodowość polska, która miała swoją austro-wę-
gierską ojczyznę, to brzmi prowokacyjnie dla wielu, ale 
– czytając kronikę szkoły w Puńcowie – trochę taki mam 
obraz czasów panowania cesarza Franciszka Józefa I. Oto 
zapis z okresu, kiedy zmarł monarcha: wśród tego szczęku 
oręża, który zawsze dla nas był i jest pomyślny i nas los nie 
oszczędził. Od niejakiego czasu zaczęły, bowiem obiegać 
pogłoski, że nasz sędziwy Monarcha zaczyna zapadać na 
zdrowiu. I  nagle to, czego się nikt nie spodziewał – na-
stąpiło. Cesarz Franciszek Józef I umarł. Oto słowa, które 
dnia 21 listopada były na ustach wszystkich. Wszędzie i na 
wszystkich twarzach widać było głęboki smutek, przy-
gnębienie i żal. Umarł bowiem człowiek, którego wszyscy 
uważali za swego ojca i opiekuna, Człowiek i Monarcha, 
który swoją mądrością, sprawiedliwością i  wspaniało-
myślnością na tronie nie miał sobie równego. Jednem sło-
wem całe tomy trzeba by spisać, by podnieść Jego zasługi 
koło państwa i  dobra swoich poddanych położone. Wy-
starczy powiedzieć, że cała Monarchia, bez względu na 
narodowość i  religię grubą okryła się żałobą. Wszystkie 
dzieci zostały przez nauczycieli zaznajomione z  osobą 
zmarłego Cesarza. W prostych, a zrozumiałych słowach 
przedstawił im dobro, miłość, mądrość, wspaniałomyśl-
ność i sprawiedliwość ś.p. Cesarza Franciszka Józefa I. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że moje wniosko-
wanie na podstawie tylko dwóch źródeł pisanych w róż-
nych okresach, przez ludzi o  różnych poglądach, nie 
zawsze bezstronnych, nie należy traktować jako pełny 
obraz zagadnienia polskości, narodowości na terenie na-
szej Małej Ojczyzny. W kronice puńcowskiej szkoły czy-
tamy dalej o ludzie śląskim i niepodległej Polsce.

Dnia 27 października o godz. 2 ½ pop. odbył się wiec 
dla ludu śląskiego. Jawiąc się masowo na tem zgromadze-
niu, stwierdzili swą wolę przydzielenia Księstwa Cieszyń-
skiego do wolnej, niepodległej zjednoczonej Polski. Dnia 
30 października ogłoszono proklamacje Rady Narodowej 
dla Księstwa Cieszyńskiego, tworząc Warszawę stolicą 
rządu polskiemu, zaś Pragę stolicą rządu czeskiego. […] 

Złożono podziękowanie licznie zebranemu nauczyciel-
stwu, któremu dzięki niezmordowanej i pełnej poświęce-
nia pracy w szkole i poza szkołą jest do zawdzięczenia, że 
przyszło nareszcie do tego, do czego już od 600 lat dążono: 
do powrotu i przydzielenia Śląska – narodu polskiego – do 
wolnej, zjednoczonej Polski.

Odmienną wydaje się perspektywa spojrzenia na sło-
wo ojczyzna-państwo, znajdziemy je w zapisach „Kroniki 
Goleszowa”: im dłużej wojna trwała, tym mocniej utrwa-
lało się w sercach przekonanie, o nieuchronnym rozpad-
nięciu się zmurszałego tronu Habsburgów i powstaniu na 
jego gruzach wolnych państw o demokratycznym ustroju. 

Słychać pewien dwugłos, który rozbrzmiewa nadal. 
W  dniu, kiedy świętujemy niepodległość Polski, zapy-
tajmy, jak dziś postrzega polskość pokolenie, dla którego 
przywiązanie do kraju ojczystego nie jest rzeczą oczy-
wistą, lecz kwestią wyboru. Po raz pierwszy w dziejach 
Polski dorasta właśnie takie pokolenie, na co zwraca 
uwagę prof. Jerzy Jedlicki: dzięki łatwości podróżowania, 
dzięki nowoczesnej technice znają – i to w masie – świat 
lepiej niż jakiekolwiek poprzednie generacje. I porównują. 
I zadają rodzicom bardzo kłopotliwe pytania: z czego wła-
ściwie mam być dumny(a)? Nie zaspokoicie ich bitwą pod 
Grunwaldem ani obroną Jasnej Góry. [Co to znaczy być 
Polakiem?, Adam Szostakiewicz]

Fot. z archiwum Jana Cichego.
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Dziwejcie sie mamuliczko, jak żech wóm urosła,

a kolybka z kolybanim do wymolo poszła.

Bydziecie mieć już pożytek z moich małych rónczek,

przeca prawie już dostanym krowóm do wymiónczek.

Jeszcze sie ich kapke bojym, że mie prasnóm chłostym,

boch je isto jeszcze mało, ale przeca rosnym.

Gowiydź też już umiym kormić, kur sie już nie bojym,

że sie na mie kohód sadzo, też ło to nie stojym,

jyno gónsior mamuliczko, szczybrze, wali skrzydłym,

w strachu żech je boch je mało, ale przeca rosnym.

Dóma wszystko umiym zrobić, kaj bych nie zozdrziła,

wszyńdzi sprzóntóm i glancujym, kastlik bych wydrziła,

jyno spadnym ze stołeczka, ło deliny prasnym, 

tak sie bojym boch je mało, ale przeca rosnym.

Już bych chciała mamuliczko nie iś spać z kurami,

nie starać sie ło bojyni, pytlować z babami,

i nie słyszeć żech je mało i że jyny rosnym,

tóż powiydzcie mi mamulko, kiedyż jo urosnym?!

Lidia Lankocz

Przeca rosnym

Słowniczek
Dziwejcie sie – patrzcie się
Wymol – dół na rupiecie, śmietnik
Wymiónczka – wymienia krowie
Gowiydź – ptactwo domowe 
(kury, gęsi, kaczki, indyki itp.)
Kohót – kogut
Glancować – czyścić do połysku
Sadzo, łosadzo – stawia się, buntuje się, 
Gónsior – gąsior
Szczybrze – szczypie
Zozdrzić – zajrzeć
Iś spać z kurami – (frazeologizm) iść wcześnie spać
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Znajdź 10 różnic między obrazkami!
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Kącik
Poetycki

Helena Wróbel, z domu Cieślar, urodziła się 
16 listopada 1935 roku w Cisownicy. Jak pisze 
w  jednym ze swoich wierszy, do roku 1970 
mieszkała „Na steblówce” – tak nazywano 
w  Cisownicy stary dom położony pod ma-
lowniczym pagórkiem, Gołaźnią. Do szkoły 
podstawowej chodziła w Cisownicy, następ-
nie uczęszczała do średniej Szkoły Rolniczej 
w Dzięgielowie. Przepracowała ponad 40 lat 
– najpierw w urzędzie Gminy w Goleszowie, 
potem w  urzędzie Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w  Cisownicy, następnie w  domach 
wczasowych w  ustroniu Jaszowcu. Obecnie 
jest na emeryturze, mieszka w  Cisownicy, 
choć już nie „na Steblówce”. Ma jednego 
syna, Tomka, sportowca z zamiłowania. Całe 
życie związana z Cisownicą, bierze aktywny 
udział w życiu wsi. 

Koronawirus

Przed wiekami prorocy już zarazę przepowiadali,

żeby się ludzie od Boga nie odwracali.

I już w zeszłym roku wybuchła zaraźliwa epidemia,

zarażone są wszystkie kraje, 

atakuje ludzi bez względu na wiek i zostaje.

Nie idzie tego lekceważyć, 

bo każdy może się nim zarazić.

By nie dać się wirusowi złapać 

trzeba maską usta i nos zakrywać,

a ręce często myć i dezynfekować.

Teraz życie nie mija wesoło, 

bo sporo zaraźliwych ludzi żyje wkoło.

Przez tego wirusa niejedna osoba robotę utraciła, 

a młodzież się zdalnie uczyła.

Brakuje też lekarzy i pielęgniarzy, 

którzy za granicę wyjechali, 

bo w kraju za mało zarabiali.

Teraz naród je chory, a znachorów brak, 

to dla kraju smutny znak. 

Ośrodki zdrowia pozamykano, 

pacjentom do wyboru „Tele porady” dano,

ale to na niewiele się zda, 

jak cię dochtór nie widzi i nie zbada.

Jedyny ratunek to: szczepienie,

wtedy może ten zaraźliwy wirus zginie!!!

Jubileusz 40-lecia Kościoła Jana Chrzciciela 

w Cisownicy

W postrzodku Cisownicy kaj staro szkoła stała, 

Ustróńsko Parafia nowy kościół wybudować dała. 

Gorstka ludzi nie szczyndziła sił ni czasu przi budowie, 

sporo wkładu też włożyli miejscowi gazdowie. 

Biegły wiosny, lata, jesienie i zimy, 

teraz okazałóm Świątynie nad brzegym Cisówki widzimy.

Gromadzóm się wierni, miejsca je dość, 

mile widziany też każdy gość. 

Miło w nim spyndzać każdóm godzine, 

bierónc ze sobą całóm rodzine. 

Pośpiywać, posłuchać Słowa Bożego, 

zaś na Parafii – bez wzglyndu na wiek zajęcie dlo każdego

Tam nie jidzie się nudzić i nima to czas stracony, 

a jyny czas błogosławiony. 

Proboszczym przez 23 lata był ks. Jan Kozieł, 

a od 28 sierpnia 2011 jest ks. Marek Twardzik. 

We wsi ludzie dwóch wyznań żyjóm, 

z jednego pieca chlyb jedzóm i te samóm wode pijóm.

Współżyjóm ze sobóm w zgodzie, wzajemnie się szanujóm, 

jyny łosobno sie modlóm, 

bo swój Kościół w Goleszowie majóm.
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Nie wiemy dokładnie, jak wyglądały lasy gminy  
Goleszów w  XIX wieku. Jednak z  dostępnych źródeł 
mamy informacje, że było ich powierzchniowo zdecy-
dowanie mniej, a  duży w  nich udział miały nasadzone 
gatunki iglaste, takie jak świerk czy sosna. Dziś lasów jest 
w naszej gminie więcej i wykazują się przy tym wielką 
bioróżnorodnością. Niestety czas nie obszedł się rów-
nie łaskawie z łąkami, przede wszystkim z ich ciepłymi 
postaciami. Te siedliska, niegdyś częste i bardzo bogate 
gatunkowo, dziś zanikają, a rzadkie i chronione gatunki 
z nimi związane ustępują jeden po drugim.

Długo można by pisać o  zmianach w  środowisku 
przyrodniczym, których jesteśmy świadkami. Ciepło-
lubne łąki, tzw. murawy zanikają głównie ze względu na 
zalesienie lub zabudowę ciepłych, nasłonecznionych po-
łudniowych stoków. Gatunkom tam żyjącym nie sprzyja 
również wczesne koszenie, tak często stosowane w dzi-
siejszych gospodarstwach rolnych. Liczne gatunki fauny 
i  flory, tracąc dotychczasowe siedliska, musiały szukać 
„zastępczego domu”. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat były 
nim dawne wyrobiska wapieni. Tam też mogły się schro-
nić takie ciekawe gatunki, jak modraszek Rebela czy 
goryczka krzyżowa. Dziś i  dawne miejsca eksploatacji 
zarastają, a wymienione gatunki, jak i wiele innych, po 
prostu nie mają się już gdzie przenieść. 

Kilka lat temu członkowie i sympatycy Stowarzysze-
nia Górecki Klub Przyrodniczy przeprowadzili projekt, 
dzięki któremu odsłonięto część cennych muraw na te-
renie stanowiska dokumentacyjnego „Jasieniowa”. Są 
one siedliskiem rzadkich i chronionych grzybów, roślin 

i  zwierząt, w  tym wspomnianego już modraszka, zna-
nego zaledwie z kilkunastu stanowisk na terenie Polski. 
Jednak czas płynie szybko i siedliska te wymagają kolej-
nych zabiegów ochrony czynnej. Tegoroczna inicjatywa 
Urzędu Gminy Goleszów zaowocowała usunięciem czę-
ści podrostu krzewów i drzew w wąwozie Ajsznyt – jed-
nym z najciekawszych, zarówno pod względem przyrod-
niczym, jak i krajobrazowym, miejsc w naszej gminie.

Ochrona czynna często budzi kontrowersje. Usuwa-
nie jednych gatunków, wręcz karczowanie przyszłego 
lasu, wywołuje czasem zdziwienie a  nawet oburzenie. 
Pamiętajmy jednak, że w  naszym klimacie większość 
zbiorowisk łąkowych i muraw to wytwór koegzystencji 
działań człowieka oraz przyrody. I, aby ich bogactwo ga-
tunkowe mogło trwać, potrzebne jest dalsze, tradycyjne 
użytkowanie. W sytuacji, kiedy nasze murawy zanikają, 
zostają ciepłe siedliska w wyrobiskach. Te jednak wyma-
gają ochrony czynnej. Bez niej o  wielu kolejnych rośli-
nach i zwierzętach będziemy mówili w czasie przeszłym. 
Być może nasze rozumowanie jest błędne, ale musimy 
chociaż spróbować. Bo chyba jeszcze gorszy od ewentu-
alnej pomyłki będzie grzech zaniechania.

Tomasz Beczała

„Ajsznyt” 
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Rywalizowali na strzelnicy sportowej

Już trzeci rok, za obopólną zgodą członków Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej i  moją, na 
zakończenie sezonu wycieczkowego, dla uatrakcyjnie-
nia, organizuję „Wycieczkę niespodziankę”. Frekwencja 
jest bardzo duża – pełny autokar. Po sprawdzeniu listy 
uczestników, 2 października 2021 r. o godz. 8:00, super 
autokarem wyruszyliśmy po poznawczą przygodę. Nikt 
nie wiedział dokąd, nawet kierowca „cichaczem” dostał 
adres pierwszego przystanku. Dojechaliśmy do niedaw-
no otwartego „Domu Przyrodnika” w Hażlachu. Okazały 
historyczny budynek starego spichlerza zyskał nowe ży-
cie. Przed wejściem do budynku czekała już na nas pani 
z recepcji oraz specjalnie telefonicznie umówiony Pan Jó-
zef Stoszek – tegoroczny zdobywca Lauru Srebrnej Cie-
szynianki, wielki społecznik Gminy Hażlach. Pan Józef 
oprowadził nas po nowocześnie urządzonym obiekcie. 
Zabytkowe eksponaty prezentowane są za pomocą no-
woczesnej technologii. Natomiast pani, po studiach rol-
niczych, zaprosiła chętnych do obejrzenia upraw roślin 
leczniczych w  przyległym ogrodzie. Ponieważ wiedzia-
łem, że w naszej grupie jest wiele osób chcących dokonać 
zakupu ciekawych odmian sadzonek, pojechaliśmy do 
„Parku Roślin” w Bąkowie. Podziwialiśmy uroki parku, 
mnogość roślin, robiliśmy zdjęcia oraz dokonaliśmy do-
syć sporych zakupów. Czas było wyruszyć do następnej 
niespodzianki. Zaparkowaliśmy w  Rudzicy na małym 
placyku obok sklepiku i  dalej piechotą, wąską uliczką, 
około 200 m zeszliśmy do ogrodzenia z zamkniętą bram-
ką. Wielki dzwon nad bramką i mocne poruszenie jego 
sercem otworzyło nam drzwi. W ogrodzie zobaczyliśmy 

ogromną ilość polnych strachów. To Autorska Galeria 
„Pod strachem polnym” w Rudzicy. Ponieważ było nas 
dużo, sam mistrz malarski Florian Kohut powitał nas 
przed domem i opowiedział o swojej twórczości, świato-
wych wystawach i dalszych planach. Mieliśmy szczęście, 
ponieważ następnego dnia wyjechał do Zurychu, gdzie 
prezentował swoje prace, które są obecnie wystawiane 
na całym świecie. Wszystkie obrazy przedstawiają ruch, 
po prostu żyją, chociaż nieruchome, widać wiatr po-
ruszający sztafaże. Aby ochłonąć z  przeżytych wrażeń, 
pojechaliśmy do Jaworza, które zwiedzaliśmy podzieleni 
na dwie grupy. Pierwsza grupa wysiadła przy Tężni So-
lankowej, a druga pojechała jeszcze dwa kilometry dalej 
do Muzeum Fauny i  Flory Morskiej i  Śródlądowej. Ku 
uciesze zwiedzających obecnie to muzeum powiększo-
no o motylarnię. Na koniec udaliśmy się na obiad – „Jak 
u mamy”. W dobrych humorach wróciliśmy do domów. 

Albin Klimczak 

Wycieczka niespodzianka

W niedzielę, 24 października 2021 r. w Goleszowie odbyły się „Zawody strzeleckie o puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Goleszów”. Strzelanie z pistoletu i karabinu sportowego miało miejsce na strzelnicy sportowej Koła Łowiec-
kiego „Hubertus”, a ich organizatorem był Zarząd Powiatowo-Miejski Ligi Obrony Kraju w Cieszynie.

Zawody rozpoczęli Jan Żarski (sędzia główny) 
i Przewodniczący Rady Gminy Karol Lipowczan, któ-
rzy przywitali uczestników i  życząc im powodzenia 
w  rywalizacji sportowej. Sędzia główny podziękował 
również władzom Gminy Goleszów za ufundowanie 
nagród i poczęstunku oraz zapoznał sportowców z za-
sadami obsługi broni. Wśród uczestników wydarzenia 
byli również Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz 
przedstawiciele XVIII Oddziału Ziemi Cieszyńskiej 
Związku Polskich Spadochroniarzy.

Niespełna 40 osób, podzielonych na 4 kategorie, ry-
walizowało w  dwuboju – strzelanie z  pistoletu w  po-
zycji stojącej i  leżącej z  karabinu sportowego. W  obu 
kategoriach strzelano amunicją 5,6 mm. Z  pistoletu 
wszyscy uczestnicy strzelali do tarczy oddalonej o 25 m, 
zaś w  kategorii karabinu na odległość 50 m. W  obu 
kategoriach młodzież oddała po 10, natomiast pozo-
stali po 20 ocenianych strzałów. Wyniki dostępne na  
www.goleszow.pl
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Czas nowej epoki w tenisie stołowym
LKS Lesznianka od 2020 roku przechodzi pewną metamorfozę, by móc być na bieżąco ze zmieniającym się świa-
tem. Jednocześnie chce pielęgnować swoją działalność w oparciu o piękną tradycję i działania byłego prezesa – 
Andrzeja Pustówki, właściwe sportowi wartości pomagające wychowywać wspaniałych ludzi, łączyć pokolenia  
w gminie Goleszów.

Z dumą i radością LKS Lesznianka podejmuje kolejne 
kroki, by się rozwijać. Klub podpisał umowę współpracy 
z Ośrodkiem Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego w Czechowicach-Dziedzicach. To milowy krok na 
drodze do wychowania kolejnych wspaniałych zawodni-
ków mieszkających na południu Polski.

Porozumienie zawarte z klubem z Czechowic pozwala 
budować na lata kadry seniorskie w oparciu o doświad-
czenie Ośrodka, zaczynając pracę z młodym pokoleniem 
zawodników. Najbardziej utalentowane i rozwijające się 
dzieci będą mogły dodatkowo trenować w Czechowi-
cach. To pozwoli również przy okazji budować zaplecze 
dla rozwoju tenisa stołowego całego regionu południo-
wej Polski – od Śląska Cieszyńskiego po stolicę Podbe-
skidzia. Umowę współpracy parafowali przedstawiciele  

Zarządów obu klubów. Ze strony MKS Czechowice – v-ce 
prezes Paweł Mazur, ze strony LKS Lesznianka – prezes 
Mateusz Lorc. Cieszymy się bardzo z faktu, iż lokalne 
środowisko tenisa stołowego potrafi razem podejmować 
inicjatywy dla dobra wspólnego.

Finał Goleszowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich
15 października 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek w ramach Goleszowskiej Ligi Szóstek Pił-
karskich. W tym roku liga została zorganizowana w ramach projektu Lokalny Animator Sportu współfinasowanego 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w którym uczestniczy Gmina Goleszów. W tego-
rocznej edycji turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników.

Ostatnią, 21. kolejkę meczy rozegrano 14 październi-
ka na kompleksie sportowym „Moje boisko-Orlik 2012” 
w  Goleszowie. Tegoroczna liga upłynęła pod znakiem 
rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Do końca to-
czyły się mecze o najwyższe lokaty w tabeli i nie brako-
wało przy tym pozytywnych emocji i ducha fair play.

Następnego dnia, w  piątek odbyło się uroczyste 
podsumowanie rozgrywek. Najlepsze drużyny oraz  

Miejsce
Nazwa 

drużyny
Mecze Punkty Bramki

1 Międzyświeć 18 41 106-60
2 CDF 18 40 145-34
3 CANEA 18 36 93-52
4 Cisownica 18 32 101-71
5 Ognioodporni 18 18 61-105
6 Oldboye 18 12 58-149
7 Godziszów 18 5 38-131

najskuteczniejsi zawodnicy odebrali z  rąk Wójt Gminy 
Sylwii Cieślar pamiątkowe puchary i dyplomy.

W sumie rozegrano 21 kolejek meczowych, co prze-
kłada się łącznie na 63 spotkania liczące 3780 minut wy-
siłków zawodników i sędziego.

Rozgrywki odbywające się na goleszowskim boisku 
„Orlik” trwały od czerwca do października 2021 r. Zo-
stały zorganizowane i  sfinansowane przez Gminę Go-
leszów. Patronat medialny nad wydarzeniem objął rów-
nież portal internetowy ox.pl.

Najlepszym strzelcem ligi w tym roku okazał się  
Tomasz Podgórski. Klasyfikacja strzelców Goleszow-
skiej Ligi Szóstek prezentuje się następująco:

Tomasz PODGÓRSKI (CDF) – 53
Leszek KRAJEWSKI (Międzyświeć) – 37
Jakub MOLIN (Cisownica) – 29
Grzegorz WÓJCIK (CDF) – 26
Marcin GRZANKA (Cisownica) – 20

LKS Lesznianka
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 2,
tel. : 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl
Godziny pracy:
pn., wt., czw. 7.00 – 15.00
środa  7.00 – 17.00
piątek  7.00 – 13.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 21, 573 444 553
www.goleszow.com.pl | gok@goleszow.com.pl
Godziny pracy:
pn., wt., czw. 8.00 – 19.00
środa  8.00 – 20.00
piątek  8.00 – 16.00

Wypożyczalnia kostiumów karnawałowych:
pn. – czw. 8.00 – 18.00 | piątek 8.00 – 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Godziny pracy:
pn., czw., pt. 8.00 – 16.00
wt. – śr.  8.00 – 17.00

Gminne Centrum Informacji
ul. Szkolna 2, 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
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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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