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Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Goleszów,
kończący się rok skłania nas wszystkich do licznych
podsumowań, a także przemyśleń na temat tego co udało
się nam osiągnąć i zrealizować. Nie inaczej jest w przypadku działań Urzędu Gminy w Goleszowie. Stąd też
w niniejszym numerze Panoramy Goleszowskiej znalazło się podsumowanie intensywnego i bardzo owocnego roku w gminie Goleszów. Chcę przez to pokazać, że
zgodnie z moimi zapowiedziami udało się wprowadzić
w życie plan zakładający wszechstronny rozwój całej
gminy, zachowując przy tym bezpieczeństwo finansów.
W dużej mierze było to możliwe dzięki pozyskaniu wielu
zewnętrznych środków finansowych, o które gmina intensywnie zabiegała startując w wielu programach krajowych, jak i międzynarodowych.
Publikując podsumowanie roku korzystnych zmian
i długo oczekiwanych inwestycji w gminie Goleszów, jesteśmy już po przyjęciu ambitnego, a przy tym bezpiecznego, tzn. możliwego do zrealizowania, budżetu na 2021
rok. I mimo iż w obecnych czasach nie jest łatwo cokolwiek planować, to w wyniku żmudnych prac, naznaczonych licznymi rozmowami, kalkulacjami i analizami,
wraz z moimi współpracownikami przygotowaliśmy
projekt budżetu przewidującego kontynuację realizacji szerokiego programu inwestycyjnego, stanowiącego
ważny element ciągłego rozwijania naszej gminy w kierunku poprawy życia mieszkańców, w tym warunków
ich szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz komfortu
codziennego funkcjonowania.
Wśród najważniejszych zadań, których realizację
przewidziano w przyszłym roku, są m.in. modernizacje
dróg gminnych, co stanowi odpowiedź na wieloletnie
oczekiwania mieszkańców wyrażane w trakcie zebrań
wiejskich czy w pismach kierowanych do Urzędu Gminy
lub w rozmowach, które prowadzę z mieszkańcami. Nie
jesteśmy w stanie w krótkim czasie zabezpieczyć wszystkich oczekiwań, ale przy wsparciu sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców bardzo dobre efekty już w tym roku
przyniosło wprowadzenie w naszej gminie Funduszu
Sołeckiego. Ten kierunek będziemy kontynuować
w roku następnym.
Bardzo istotnym kierunkiem działań w przyszłym
roku będą inwestycje proekologiczne. Dzięki środkom
zewnętrznym wykonana zostanie termomodernizacja
części budynków komunalnych i wymienione w nich
zostanie kilkadziesiąt starych źródeł ciepła na nowe

i ekologiczne. Kontynuowany będzie program dofinansowania wymiany starych pieców na nowe w domach
jednorodzinnych. Skorzysta na tym co najmniej sześćdziesiąt rodzin i jest to więcej niż w roku bieżącym. Na
2021 rok zaplanowano rozpoczęcie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego. W jej ramach nastąpi wymiana starych opraw sodowych na nowe ledowe,
a w dalszym etapie będziemy dążyli do doświetlenia naszych miejscowości, zgodnie ze wskazaniami rad sołeckich, z którymi konsultowaliśmy tę kwestię na początku
tego roku. W nowym roku budżetowym zamierzamy
także modernizować nasze placówki oświatowo-wychowawcze, które ze względu na wieloletni zastój inwestycyjny, wymagają gruntowych remontów.
To najważniejsze kierunki naszych działań w 2021
roku. Trzeba jednak podkreślić, że zadań zaplanowanych
do realizacji jest o wiele więcej. Jednocześnie na bieżąco
aplikujemy o środki ze źródeł zewnętrznych. Licząc na
sukcesy w tym zakresie, gotowi jesteśmy w trakcie roku
modyfikować przyjęte założenia. Staramy się z jednej
strony kreować działania prorozwojowe, a z drugiej stale
adaptować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
Życząc Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a także zdrowia i spełnienia marzeń w Nowym
Roku, pragnę także podziękować za kolejny rok wsparcia, a także dopingowania i dzielenia się spostrzeżeniami, radami i wizjami na temat rozwoju naszej gminy.
To dzięki Państwu, a przede wszystkim dla Państwa
gmina zmienia się na lepsze!
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów
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Podsumowanie roku w gminie Goleszów
Mimo iż kończący się rok zapisze się
w historii jako okres pandemii i wielu ograniczeń z nią związanych, to
w gminie Goleszów można będzie
go zaliczyć do bardzo udanych po
względem wielu korzystnych zmian
i szeregu długo oczekiwanych inwestycji. W 2020 roku gmina Goleszów zaplanowała bowiem realizację ambitnego, a przy tym bardzo realnego i podlegającego stałej aktualizacji budżetu, którego
sprawne wykonanie możliwe było m.in. dzięki wnikliwej
analizie możliwości finansowych gminy, a także potrzeb
jej poszczególnych sołectw.

W 2020 roku na terenie gminy Goleszów rozpoczęto
i zrealizowano wiele inwestycji związanych bezpośrednio z potrzebami zgłaszanymi przez samych mieszkańców. Obejmowały one m.in. inwestycje oraz inicjatywy
lokalne, które w tak szerokim zakresie możliwe były do
realizacji dzięki zewnętrznym środkom finansowym,
które gmina pozyskiwała zarówno z programów rządowych, jak i międzynarodowych. Wśród długo oczekiwanych inwestycji warto wymienić prace związane z budową sieci wodociągowych o wartości pół miliona złotych.
W 2020 roku kontynuowane były także działania na
rzecz poprawy jakości powietrza, a ich realizacja obejmowała m.in. dopłaty do modernizacji ogrzewania
i wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła.
Na ten cel gmina Goleszów pozyskała częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pozwoliła ona na wymianę starych źródeł ogrzewania
w 60 domach na terenie gminy Goleszów. Oprócz tego
stare źródła ogrzewania wymieniane są także w budynkach komunalnych.
Przez cały rok realizowane były także zadania polegające na utylizacji wyrobów azbestowych na terenie
gminy, a na jesień rozpoczęła się realizacja pilotażowego programu dopłat do zakupu zbiorników na deszczówkę, co ma zachęcić mieszkańców do rozsądnego
gospodarowania wodami opadowymi. Program cieszył
się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy Goleszów, stąd władze gminy planują jego kontynuację i uwzględnienie dalszych środków finansowych
w budżecie na rok 2021.
Jednym z działań zmierzających do poprawy jakości
powietrza w gminie Goleszów, a także zmniejszenia wydatków za ogrzewanie jest również projekt obejmujący
termomodernizację wielorodzinnych budynków ko4
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munalnych w Cisownicy. Kompleksowe prace obejmować będą dodatkowo wymianę okien oraz podłączenie
do nowo budowanej kanalizacji deszczowej. Niezwykle
kosztowna i czasochłonna inwestycja zostanie ukończona pod koniec przyszłego roku. Jej realizacja, podobnie jak wielu innych, nie byłaby możliwa, gdyby nie
zewnętrzne dofinansowanie, w ramach którego na termomodernizację bloków przy ul. Cisowej udało się pozyskać ponad 1,2 mln zł, co stanowi 80% kosztów całej
inwestycji.
Kolejnym bardzo istotnym elementem tegorocznych
inwestycji w gminie Goleszów była przebudowa gminnych dróg. Do najważniejszych i długo oczekiwanych
inwestycji drogowych w gminie Goleszów należały remonty 11 dróg, zaplanowanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Sołeckiego i obejmowały poprawę stanu ul. Zamkowej w Bażanowicach, ul. Pod Kopieńcem
w Cisownicy, ul. Kamiennej w Dzięgielowie, ul. Gazdów
w Godziszowie, ul. Polnej w Goleszowie, ul. Pod Goruszką w Goleszowie, ul. Brzozowej w Goleszowie Równi, ul. Sportowej w Kisielowie, ul. Białej w Kozakowicach, ul. Mołczyn w Lesznej Górnej oraz ul. Działkowej
w Puńcowie. To jednak nie wszystkie inwestycje drogowe w gminie Goleszów, które przewidziano do realizacji
w bieżącego roku. W ramach dodatkowych środków finansowych wygospodarowanych w tegorocznym budżecie gminy uwzględnione zostały także remonty ul. Cichej
w Goleszowie, ul. Górnej w Dzięgielowie, ul. Osiedlowej
w Bażanowicach, ul. Astrów w Goleszowie, ul. Osiedlowej w Kisielowie, ul. Rozdroże w Goleszowie / Cisownicy, ul. Skowronków w Puńcowie oraz ul. Targoniny
w Dzięgielowie. W ramach dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, gmina Goleszów partycypowała także w kosztach remontu drogi powiatowej
– ul. Grabowej w Goleszowie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż stan dróg w gminie Goleszów jest jedną z kwestii
najczęściej podnoszonych przez mieszkańców w trakcie
zebrań wiejskich, a także korespondencji kierowanej do
Wójt Gminy, stąd znaczny postęp w tej dziedzinie należy
rozumieć jako odpowiedź na ich oczekiwania.
Długo oczekiwane zmiany w gminie Goleszów dostrzegają także seniorzy, z myślą o których
realizowana jest kolejna gminna inwestycja,
a mianowicie drugi
klub seniora w ramach
programu SENIOR+.
Realizowany również
Wyposażenie klubu Seniora.

w poprzednim roku projekt oparty o dofinansowanie
z budżetu państwa zakłada przebudowę, dostosowanie oraz doposażenie pomieszczeń do potrzeb i wymagań osób starszych, którzy w klubie seniora będą mogli
uczestniczyć w zajęciach o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim.
W bieżącym roku udało się także pozyskać dodatkowe środki finansowe na działalność oświatową. Środki
te zostały przekazane
do gminnych placówek
oświatowych i obejmowały m.in. doposażenie
pracowni biologiczno-chemicznej oraz remont
i zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych
w Szkole Podstawowej
Wyremontowana łazienka Przedszkola
w Cisownicy.
w Cisownicy, remont
świetlicy i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bażanowicach,
a także doposażenie sali
terapeutycznej i zakup
pomocy
specjalistycznych w oddziale zamiejscowym w Dzięgielowie
Zbiornik wodny „Ton” w Goleszowie.
Przedszkola Publicznego
w Goleszowie. W celu ograniczenia skutków wykluczania cyfrowego najmłodszych mieszkańców oraz umożliwienia im równego dostępu do zdalnej nauki, gmina
Goleszów skorzystała także z możliwości zakupu 90
laptopów, które poprzez gminne szkoły trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów. Wszystkie wspomniane wyżej działania były możliwe do realizacji dzięki
pozyskanym przez gminę dotacjom, których wartość
w przybliżeniu wyniosła ok 250 tys. zł, a także środkom własnym gminy. Przymusowa, wiosenna przerwa
w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli, spowodowana
pandemią koronawirusa wykorzystana została także na
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych finansowanych z budżetu gminy. Objęte nimi zostały szkoły podstawowe w Bażanowicach i Dzięgielowe, a także
przedszkola w Bażanowicach, Dzięgielowie, Cisownicy
oraz Puńcowie.
W bieżącym roku kontynuowane było także wsparcie
gminy na rzecz strażaków-ochotników. Dzięki środkom
finansowym z budżetu gminy Goleszów, a także dzięki zaangażowaniu Gminy w pozyskanie zewnętrznych
środków, na początku października strażacy z Cisownicy powitali wart ponad 800 tys. zł wóz strażacki. Gmina
dofinansowała także zakup nowoczesnej motopompy

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie, a także
zakup elementów wyposażenia, w tym specjalistycznych rękawów przeciwpowodziowych dla pozostałych
jednostek OSP działających na terenie gminy. Wsparła
również finansowo działania remontowe w częściach
bojowych strażnic. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Goleszów w bieżącym roku zdecydowano także o przeznaczeniu z budżetu gminy środków
finansowych na pokrycie kosztów dodatkowych patroli
policyjnych realizowanych na terenie gminy. W tym celu
zawarte zostało porozumienie z cieszyńską komendą
Policji, na mocy którego w poszczególnych sołectwach
gminy Goleszów można zaobserwować zwiększoną
liczbę patroli policyjnych.

Nowy wóz OSP w Cisownicy.

W sięganiu po środki zewnętrzne gmina Goleszów
coraz pewniej stawia także kroki w ramach funduszu
przeznaczonego na rozwój polsko-czeskiej współpracy
transgranicznej. Obecnie na terenie gminy realizowane
są dwa projekty. Pierwszy w partnerstwie z gminami Jasienica, Nydek i Wędrynia umożliwi dostosowania pomieszczeń Izby Oświęcimskiej działającej w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie na potrzeby
salki wystawienniczej, w której umieszczona zostanie
makieta cementowni w Goleszowie. Drugi realizowany
wspólnie z miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie pozwoli na wprowadzenie zmian, które zauważalne będą wokół zbiornika wodnego TON, gdzie planuje się m.in. umieszczenie
tematycznych, dwujęzycznych tablic informacyjnych,
a także wymianę oświetlenia, dzięki któremu możliwe
będzie wydłużenie dostępności atrakcji turystycznej
Goleszowa oraz uzupełnienie i wyremontowanie
zaplecza wypoczynkowo-socjalnego.
Wspomniane wyżej inicjatywy i zrealizowane zadania
to jedynie próba podsumowania intensywnego i bardzo
owocnego roku w gminie Goleszów. Równie ambitnie
przestawiają się plany rozwojowe gminy na kolejny rok,
jednak z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość
trudno na ten moment mówić o konkretnych deklaracjach. Mimo niepewnych czasów stale opracowywane są
jednak nowe projekty i koncepcje z myślą o ich realizacji
w 2021 roku.
Panorama Goleszowska |
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XXIII Sesja Rady Gminy Goleszów
16 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Goleszów. Hybrydowa forma obrad łącząca w sobie
tradycyjne spotkanie w sali sesyjnej oraz zdalny udział radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy pozwoliła
na przyjęcie 13 uchwał, w tym najważniejszej – dotyczącej przyszłorocznego budżetu.

W porządku grudniowej sesji najważniejsze uchwały dotyczyły przyszłorocznego, gminnego budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów,
które wyznaczać będą kierunek rozwoju gminy Goleszów w 2021 roku. Przyjęcie obu dokumentów poprzedziło wystąpienie Sylwii Cieślar – Wójt Gminy Goleszów,
która zaznaczyła, iż przedstawione radnym projekty
uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej są wynikiem żmudnych prac, naznaczonych licznymi rozmowami, kalkulacjami i analizami, w efekcie
których przygotowany został projekt budżetu ambitnego, przewidującego prowadzenie inwestycji i stanowiącego ważny element ciągłego rozwijania gminy w kierunku
poprawy życia mieszkańców, w tym warunków ich szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego funkcjonowania.
— Wraz z moimi współpracownikami wychodzimy
z założenia, że pandemia koronawirusa nie może stanowić argumentu na rzecz powstrzymania się od prowadzenia zadań inwestycyjnych. Zachowując więc odpowiednią
ostrożność, przygotowaliśmy projekt budżetu – w naszej
ocenie – możliwego do zrealizowania, a jednocześnie gwarantującego stabilność finansową gminy — komentowała
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. — Dziękuję radnym za przyjęcie ambitnego, a przy tym bezpiecznego,
tzn. możliwego do zrealizowania budżetu. Słowa podziękowania kieruję także do moich współpracowników, którzy brali czynny udział przy stworzeniu najważniejszego
dokumentu wyznaczającego przyszłoroczny kierunek
rozwoju naszej gminy — podsumowuje Sylwia Cieślar.
Podczas sesji Wójt Gminy Goleszów podziękowała także
za dotychczasowe zaufanie, podkreślając, iż dzięki niemu w tym nie najłatwiejszym okresie gmina Goleszów
radzi sobie całkiem dobrze. — Rozważna polityka finansowa umożliwiła nam radykalnie zmniejszyć zadłużenie. Na koniec 2018 roku wynosiło ono ponad 6,2 mln zł,
na koniec tego roku będzie to ok. 1,75 mln zł — podsumowała Sylwia Cieślar.
Istotną zmianą dla mieszkańców gminy Goleszów jest
przyjęcie uchwały i tym samym określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków, które położone są na terenie gminy Goleszów.
Celem uchwały jest ochrona, poprawa stanu techniczne6
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go oraz zahamowanie procesu niszczenia zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Goleszów. Dzięki niej,
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, możliwe będzie
dofinansowanie 50% kosztów prac prowadzonych przy
zabytkach zlokalizowanych na terenie gminy Goleszów.
Bliższe informacje na ten temat znajdują się w dalszej
części „Panoramy Goleszowskiej”.

— Wpis do rejestru zabytków powoduje znaczne ograniczenia dla właścicieli i użytkowników takich obiektów
w zakresie ich użytkowania czy planowania ewentualnych przekształceń. Czynniki te powodują, że inwestycje
przy zabytkach są bardziej kosztowne, niż przy innych
budynkach. Wsparcie finansowe z budżetu gminy będzie więc znacznym wsparciem dla właścicieli zabytków,
umożliwiając im podjęcie prac konserwatorskich przy tych
obiektach. To z kolei wpłynie na poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytków zlokalizowanych na terenie
gminy Goleszów, przyczyniając się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszej gminy — komentuje Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Dodatkowym punktem obrad było przyjęcie uchwał
w sprawie zmiany na stanowisku skarbnika gminy.

Na ich podstawie, wraz z końcem roku, funkcję tę przestanie pełnić Barbara Madzia, a jej miejsce zajmie Romana Brzoza – kierownik Referatu Finansów, Podatków
i Opłat. Podziękowania za dotychczasową, pełną zaangażowania pracę ustępującej skarbnik złożyli Wójt Gminy Goleszów oraz Przewodniczący Rady Gminy, którzy
podkreślali, jak ważną pracę dla całej gminy wykonywała dotychczasowa skarbnik.
— Raz jeszcze chcę podziękować pani Barbarze Madzi
za każdy dzień pracy w naszym urzędzie. To był bardzo
cenny czas poświęcony rozwojowi gminy Goleszów. Słowa
podziękowania kieruję także do pani Romany Brzozy, która
zdecydowała się podjąć niezwykle odpowiedzialnego zadania. Jestem przekonana, iż jej dotychczasowe doświadczenie i posiadane kompetencje pozwolą na sprawne gospodarowanie finansami gminy — komentuje Sylwia Cieślar.
Honorowym gościem grudniowej sesji był pan Paweł Stanieczek, laureat tegorocznej Złotej Cieszynianki.

W uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także jako podsumowanie dotychczasowej działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej, mającej
ogromny wpływ na rozwój gminy Goleszów, wręczona
została także coroczna nagroda, którą, decyzją radnych Gminy Goleszów, otrzymał pan Paweł Stanieczek.
Nagroda osobiście przekazana została przez Sylwię Cieślar – Wójt Gminy Goleszów oraz Karola Lipowczana
– Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów. Laureat
nagrody Gminy Goleszów podkreślił, iż przywiązanie
od pracy społecznej wyniósł z liceum pedagogicznego,
które przygotowało go zarówno do pracy w szkole, jak
również do pracy w lokalnym środowisku. W swoim
wystąpieniu laureat podziękował także władzom gminy
oraz radnym za starania, które zaowocowały przyznaniem mu w tym roku honorowego odznaczenia, czyli
Lauru Złotej Cieszynianki.

Gminne dotacje na zabytki wpisane do rejestru lub ewidencji
Gmina Goleszów będzie wspierać właścicieli zabytków zlokalizowanych
na terenie gminy w pracach związanych z ich renowacją, zabezpieczeniem
przed zniszczeniem lub przebudową. Na takie prace już wkrótce będzie
można uzyskać dotację celową o wartości do 50% kosztów prac prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków.

Prawo od ubiegania się o dotację mają zarówno osoby
fizyczne, jak i jednostki organizacyjne, w tym prywatni przedsiębiorcy, którzy posiadają prawo do zarządzania zabytkiem. Warunkiem koniecznym do ubiegania
się o dotację jest złożenie wniosku, który musi zawierać
m.in. opis zabytku uwzględniający stan techniczny oraz
aktualny i planowany sposób jego użytkowania, potwierdzenie prawa do dysponowania zabytkiem, a także
określenie zakresu prac, na które ma być przeznaczona
gminna dotacja oraz wysokość wnioskowanej dotacji
wraz z kosztorysem i przedmiarem planowanych prac.
Dotacja może pokryć maksymalnie 50% kosztów prac
prowadzonych przy zabytku, stąd jej otrzymanie uwarunkowane jest zapewnieniem pozostałej części wkładu finansowego przez osobę lub podmiot ubiegających
się o gminne wsparcie. Mimo iż wnioski o udzielenie
wsparcia kierowane będą bezpośrednio do Wójt Gminy
Goleszów, to uchwałę w sprawie udzielenie dotacji lub jej
odmowy podejmować będzie Rada Gminy Goleszów.
Pierwszy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, przeznaczone do realizacji w 2021 roku, przyjmowane będą
do 31stycznia 2021 r. W przypadku, gdy środki przeznaczone na ten cel przez Gminę Goleszów nie zostaną
wykorzystane, możliwe jest ogłoszenie dodatkowego
naboru obejmującego ten sam termin realizacji prac.
Celem uchwały przyjętej podczas grudniowej sesji
Rady Gminy Goleszów jest ochrona, poprawa stanu
technicznego oraz zahamowanie procesu niszczenia
zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Goleszów.
Stanowi ona odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy – właścicieli lub zarządców zabytków, którzy dzięki
dotacji będą mogli podjąć się kosztownych prac konserwatorskich przy tych obiektach.
Szczegółowe informacje o działaniach objętych dofinansowaniem, a sposobu złożenia wniosku dostępne
są w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy
w Goleszowie (tel. 33 479 05 10, wew. 45).
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Kolejne gminne inwestycje drogowe dobiegły końca!
W krótkim okresie pomiędzy poprzednim i bieżącym numerem „Panoramy Goleszowskiej” do ponownego użytku oddanych zostało 11 odcinków gminnych dróg, które w ostatnich miesiącach przeszły gruntową przebudowę.
Inwestycje w poszczególnych sołectwach rozłożone były w czasie tak, by ograniczyć do minimum tymczasowe
utrudnienia w ruchu.
— Zbliżamy się do finału bardzo intensywnego pod
Pod koniec listopada zakończyły się remonty względem gminnych inwestycji drogowych roku. Ambitny
na ul. Targoniny w Dzięgielowie/Bażanowicach plan obejmujący przebudowę 19 odcinków gminnych dróg
oraz ul. Sportowej w Kisielowie, ul. Rozdroże w Ci- odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych
sownicy, ul. Gazdów w Godziszowie, ul. Pod Goruszką sołectw, którzy w ostatnich tygodniach byli świadkami zaw Goleszowie, a także ul. Astrów i ul. Cichej w Gole- krojonych na szeroką skalę działań. Cieszę się, że efekty
szowie, ul. Osiedlowej w Bażanowicach oraz ul. Gór- przebudowy są zauważalne w całej gminie — komentuje
nej w Dzięgielowie. Intensywny okres prac drogo- Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
wych zakończył odbiór ul. Kamiennej w Dzięgielowie
oraz ul. Osiedlowej w Kisielowie.
Wspomniane wyżej inwestycje obejmowały zarówno
odcinki wybrane przez mieszkańców poszczególnych
sołectw w ramach pierwszej edycji Funduszu Sołeckiego, jak również drogi, które udało się wyremontować
dzięki efektywnej gospodarce tegorocznymi środkami
budżetowymi.
ul. Rozdroże w Cisownicy

„Świeć Przykładem – Bądź widoczny”
Jak ważne jest wykorzystywanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, przekonali się
mieszkańcy gminy Goleszów, którzy wzięli udział w prewencyjnej akcji zorganizowanej wspólnie przez Wydział
Drogowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz
dziennikarzy Radia Bielsko.

Celem akcji „Świeć Przykładem – Bądź widoczny”,
zorganizowanej 1 grudnia przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Goleszowie, była poprawa bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów, którzy w okresie jesienno-zimowym są najczęstszymi ofiarami zdarzeń drogowych.
Mimo mroźnego popołudnia udało się sprawnie
i z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad przeprowadzić prewencyjną akcję. Wydarzenie spotkało
się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy
Goleszów, a w działania włączyli się także przedstawiciele Gminy Goleszów, którzy wspierali organizatorów
wydarzenia.
— Cieszę się, że prewencyjna akcja policjantów i dziennikarzy spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców gminy Goleszów. Chcę podziękować
organizatorom akcji, którzy przypomnieli nam wszystkim,
jak ważne jest posiadanie i wykorzystywanie na co dzień
odblasków, mających realny wpływ na poprawę naszego
8
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bezpieczeństwa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym
— podsumowała Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów,
która podczas akcji wręczała także mieszkańcom bezpłatne środki do dezynfekcji rąk.

SARS-CoV-2: Ograniczenia i zasady
Rząd przedłużył tzw. „etap odpowiedzialności”, wprowadzając dodatkowo ograniczenia i zasady bezpieczeństwa,
które będą obowiązywać od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 roku. Specjalne obostrzenia dotyczyć będą także
ostatniego dnia bieżącego roku. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19.00 do 6.00 w całym
kraju obowiązywać będzie bowiem zakaz przemieszczania się. Przedłużenie tzw. „etapu odpowiedzialności” oznacza automatyczne wydłużenie wszystkich wcześniej wprowadzonych zasad i ograniczeń.

Dodatkowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 28 grudnia do 17 stycznia zakładają:
ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe;

ograniczenie funkcjonowania hoteli – od 28.12.
dostępne jedynie dla służb mundurowych, medyków i pacjentów szpitali specjalistycznych, wyjątkiem są również hotele pracownicze;

zamknięcie stoki narciarskie oraz wydłużenie zamknięcia restauracji i punktów gastronomicznych;
ograniczenie dostępu do infrastruktury sportowej
wyłącznie dla zawodników sportu zawodowego;
obowiązkową 10-dniową kwarantannę dla osób
przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.
źródło ikon: thenounproject.com

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
– dbamy o wspólne dobro
Kończący się rok potwierdza, iż mieszkańcy Śląska
Cieszyńskiego chętnie wspierają działania związane
z ochroną zdrowia. Przemawia za tym tegoroczna aktywna działalność Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, która od 29 lat, jako niezależna organizacja pożytku
publicznego, m.in. gromadzi fundusze na zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym roku
wszystkie uzyskane przed fundację środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i sugestią
darczyńców. W 2020 roku wydatki statutowe fundacji
wyniosły 516 320,32 zł. Fundacja otrzymała także dar
rzeczowy (lodówkę) o wartości 1946,90 zł.
Środki pieniężne pozwoliły na zakup maseczek, kombinezonów oraz innych elementów ochrony osobistej
przekazanej zarówno Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie,
jak również Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu
oraz Państwowym Domom Pomocy Społecznej.
Na zakup aparatury dla cieszyńskiego szpitala przeznaczono kwotę 377 076,52. Sprzęt trafił na oddziały:
Obserwacyjno-Zakaźny, Anestezjologii i Intensywnej

Terapii, Urologii, a także do Stacji Dializ, Sali Operacyjnej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z kolei
wsparcie dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
wycenione zostało na kwotę 103 500,00 zł, a dla Domów
Pomocy Społecznej na 35 743,80 zł.
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Z uwagi na święta wypadające w poszczególnych miesiącach, niektóre terminy odbioru odpadów zostały przesunięte, co zaznaczono w harmonogramie kolorem czerwonym.
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INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW
• Frakcje segregowane – plastik i metal, papier i tektura, szkło kolorowe i białe, odpady zielone (Bio).
• Bio* – w tym terminie odbierane są tylko worki z odpadami zielonymi (bioodpadami), jest to drugi
termin odbioru frakcji bioodpadów w danym miesiącu, który obowiązuje od kwietnia do października
włącznie. W miesiącach od listopada do marca odpady Bio odbierane będą w tym samym terminie
co odpady segregowane.
• Popiół i odpady zmieszane gromadzimy w osobnych kubłach lub workach. Popiół ciepły nie będzie
odbierany.
• Jeśli odpady zmieszane wystawiamy w workach, to tylko w czarnych.
• Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru odpadów rano
do godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym dojazd samochodów odbierających odpady.
• W okresie zimowym dojazd i dojście do pojemników oraz worków powinien być odśnieżony.
• Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Goleszów, Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – tel. 33 4790510 wew. 28 – do dwóch dni od terminu odbioru odpadów
wyznaczonego w harmonogramie.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Goleszów w 2021 roku odbędzie się według
harmonogramu:
23.02.2021 r. – Goleszów Dolny
26.02.2021 r. – Goleszów Górny
18.03.2021 r. – Dzięgielów
22.03.2021 r. – Kisielów, Godziszów
25.03.2021 r. – Leszna Górna
29.03.2021 r. – Goleszów Równia
30.03.2021 r. – Kozakowice Dolne i Górne
24.04.2021 r. – Cisownica
22.05.2021 r. – Puńców
29.05.2021 r. – Bażanowice
Odpady wielkogabarytowe wystawione po wskazanym terminie nie będą odbierane! Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny
7:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.
UWAGA!
Wystawione do zbiórki chemikalia należy zabezpieczyć
poprzez szczelne zamknięcie opakowania, i umieszczenie na nim opisu znajdującej się w środku substancji.
Niezabezpieczone i nieopisane opakowania z chemikaliami NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.

Lista odpadów odbieranych w trakcie zbiórki:
• meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki,
fotele itp.);
• elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki);
• sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych);
• sprzęt sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki,
sprzęt do ćwiczeń, walizki, torby podróżne);
• duże odpady z tworzyw sztucznych (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, zabawki i sprzęt dziecięcy);
• opony z samochodów osobowych;
• chemikalia (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
opakowania zawierające pozostałości, substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty).
Rodzaje odpadów które nie będą odbierane.
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, cegły, kamienie, ceramika sanitarna, stolarka okienna i
drzwiowa, panele poremontowe, zadaszenia plastikowe i boazeria plastikowa, wanny akrylowe),
• tekstylia oraz buty,
• zmieszane i segregowane odpady komunalne,
• części samochodowe, opony z samochodów ciężarowych i opony rolnicze.
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Kolor worka,
rodzaj odpadu

Plastik
i metal

Papier
i tektura

Szkło
kolorowe
i białe

Odpady
zielone
(bioodpady)

Popiół

Odpady
zmieszane

Tu wrzucamy

Tu nie wrzucamy

• puste, bez zakrętki zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po aerozolach
• opakowania po żywności (np. po jogurtach,
serkach, kefirach, margarynach)
• plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw
sztucznych, folię aluminiową
• puszki po napojach, konserwach, kapsle
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki, narzędzia)
• odpady wielomateriałowe, kartony po sokach
i innych napojach, tzw. tetrapaki

• opakowań po olejach spożywczych, samochodowych i silnikowych, smarach
• styropianu i gumy
• butelek i opakowań z jakąkolwiek zawartością
• puszek po farbach
• opakowań po lekach
• opakowań po środkach chwasto – i owadobójczych
• sprzętu AGD i RTV
• foli budowlanej (poremontowej)
• materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych

•
•
•
•
•

gazety i czasopisma, koperty
papier szkolny, biurowy i pakowny
worki papierowe, katalogi i reklamy
zużyte zeszyty, książki
kartony i tektury oraz zrobione z nich opakowania
Przed wyrzuceniem papieru usuń wszystkie
zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe
lub plastikowe

• tapet i zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru
• papieru z folią
• pieluch, artykułów higienicznych
• worków po cemencie
• kartonów po mleku, sokach
• papieru faksowego, termicznego i przebitkowego

•
•
•
•

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach
stłuczkę szklaną
szkło kolorowe i bezbarwne

• porcelany i ceramiki, naczyń typu arco, doniczek
• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
i rtęciowych, reflektorów, świetlówek
• żaroodpornego fajansu
• ekranów i lamp telewizyjnych
• luster i szyb samochodowych
• termometrów rtęciowych, strzykawek
• opakowań po lekarstwach
• szkła budowlanego (szkło okienne, szkło
zbrojone)
• szkła kryształowego

•
•
•
•
•

liście i ściętą trawę,
drobne gałęzie, zrębki
„fusy” z herbaty, kawy
obierki z owoców i warzyw
skorupki z orzechów i jajek

• zepsutej żywności, resztek mięs, kości
• piasku, ziemi
• resztek owoców cytrusowych (niszczy florę
bakteryjną)
• odchodów zwierzęcych
• piasku lub żwirku dla kotów
• popiołu z kominka lub pieca
• papierosów
• bardzo tłustych i mocno solonych resztek
jedzenia

• popioły paleniskowe z kotłów centralnego
ogrzewania, pieców
Popiół można gromadzić również w odrębnym
kuble

•
•
•
•
•

gorącego popiołu
gruzu, betonu
ziemi i piasku
drewna
innych odpadów

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

popiołu
odpadów podlegających segregacji
odpadów budowlanych i remontowych
lekarstw przeterminowanych
zużytych baterii i akumulatorów
odpadów niebezpiecznych

odpady nie podlegające segregacji
pieluchy i inne artykuły higieniczne
zabrudzone opakowania po olejach spożywczych
zabrudzony, w szczególności zatłuszczony papier
lustra, szkło żaroodporne
zużytą odzież i obuwie
opakowania styropianowe po AGD

Nadmiar posegregowanych odpadów można oddać do PSZOK - Goleszów, ul. Zakładowa 11,
Gruz będzie przyjmowany w ilościach świadczących o wykonaniu remontu we własnym zakresie.
Gałęzie można oddać w formie zrębek lub kawałków o długości do 1,5 m.
Popiół oraz odpady zmieszane w PSZOK nie będą przyjmowane.

12

| Panorama Goleszowska

źródło grafik: pl.freepik.com – macrovector oraz upklyak

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czy jesteśmy skazani na „góry śmieci”?
Jeszcze kilka lat temu niewielu z nas było sobie w stanie
wyobrazić, jak ważnym problemem społecznym mogą
być… śmieci. Ostatnio jednak coraz częściej są one tematem dyskusji politycznych na szczeblu krajowym
i międzynarodowym, kampanii prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, a także rodzinnych rozmów.
Media informują o ogromnej ilości odpadów, które wytwarzamy. Wielu ludzi zastanawia się, jak zapanować
nad sytuacją i powstrzymać dalszą degradację środowiska naturalnego.

Dbałość o czystość planety jest dla nas ogromnym
wyzwaniem. Szeroka dostępność produktów, od spożywczych po najbardziej luksusowe, zmniejsza naszą
czujność. Zastanówmy się, ile razy w ciągu roku wracamy do domu z wypełnionymi po brzegi siatkami lub
odbieramy przesyłki towarów kupionych w internecie.
A później otwieramy tekturowe pudełka, rozrywamy
plastikowe torebki albo zrzucamy styropianowe zabezpieczenia produktów. Jakie to proste! Zachwycamy się
tym, co kupiliśmy, nie zwracając przy tym uwagi na
stertę leżących obok, niepotrzebnych już opakowań. Po
prostu upychamy je w pojemnikach na odpady i sprawa
załatwiona. Podobnie robimy z popiołem będącym pozostałością po ogrzewaniu naszych domów latem, wczesną wiosną czy późną jesienią, a także z trawą i liśćmi,
których co roku więcej trafia do worków na bioodpady.
Czasami w związku z prowadzonymi w domu remontami stajemy przed koniecznością pozbycia się gruzu czy
odpadów wielkogabarytowych. Postępujemy prawidłowo, wywożąc je do punktów odbioru odpadów. Trudno
zarzucić, by takie zachowania były nieprawidłowe. Przecież nie robimy niczego złego. Czy jednak na pewno?
Warto zastanowić się nad tym, jak ogromne ilości odpadów trafiają na wysypiska śmieci. Ile odpadów jesteśmy jeszcze w stanie pomieścić na Ziemi, by zachować
odpowiedni komfort życia? Wielu z nas nie zastanawia
się nad tym. Nie dostrzegamy problemu, gdyż nie widzimy ogromnych „gór” odpadów zalegających na wysypiskach. Te góry są gdzieś daleko, a więc nie są naszym
problemem… Nic bardziej złudnego. Wprawdzie mówimy, że „góra z górą się nie zejdzie…”, ale pamiętajmy, że
w tym przysłowiu nie chodzi o góry śmieci. Te powiększają się w ogromnym tempie i zaczynają zajmować coraz więcej miejsca na naszej planecie.
Więcej wytwarzanych odpadów to wyższe koszty ich
odbioru i zagospodarowania. Jak informowaliśmy już na
łamach „Panoramy Goleszowskiej” (numer: maj-czerwiec 2020 r.) od lipca br. – zgodnie z zasadami narzu-

conymi przez ustawodawcę – nie płacimy już ryczałtowej stawki za odpady odbierane sprzed naszych domów
i z PSZOK-a, a miesięczna stawka opłaty, którą uiszczamy, jest kształtowana w oparciu o wagę zebranych odpadów oraz koszt ich odbioru i zagospodarowania ustalony
przez wykonawcę, który został wyłoniony w przetargu.
O ile na drugą z wymienionych zmiennych nie mamy
wpływu, o tyle pierwsza zależy w znacznym stopniu od
nas samych.
Sprawdziliśmy, ile odpadów zostało odebranych
sprzed naszych posesji od lipca do października br. i zebrane dane porównaliśmy z analogicznym okresem roku
poprzedniego. Okazuje się, że w 2020 roku oddaliśmy
o wiele więcej śmieci niż w roku 2019. Bardzo wysokie zwiększenie wagi przyjętych odpadów odnotowano
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Sumując wagę odpadów odebranych sprzed naszych domów i oddanych do PSZOK-a, wytworzyliśmy we „wziętym pod lupę” okresie bieżącego roku o około 250 ton
więcej śmieci niż w tym samym okresie roku 2019. To
radykalnie podnosi koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów. Cztery miesiące funkcjonowania nowych zasad wskazuje, że – by system w tym zakresie bilansował
się – każdy mieszkaniec powinien miesięcznie uiszczać
opłatę w wysokości prawie 29 złotych.
Finansowe konsekwencje wzrostu kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów ponosić będziemy my –
mieszkańcy – albo w wyniku wzrostu stawki miesięcznej
opłaty, albo w wyniku dofinansowania systemu z budżetu Gminy. Pierwszy scenariusz oznacza, że będziemy
musieli sięgnąć do naszych portfeli i wyciągnąć z nich
kolejne złotówki. Drugi scenariusz tylko pozornie jest
mniej uciążliwy dla mieszkańców, gdyż dofinansowanie
„systemu śmieciowego” z gminnej kasy będzie się wiązać
z koniecznością ograniczenia środków na działania inwestycyjne. Zakładając utrzymanie się obserwowanego
obecnie trendu ilości wytwarzanych przez nas odpadów,
będzie to kwota około 650 tys. złotych.

Wykres przedstawia ilość odpadów podaną w tonach jaka przypadła na dany
miesiąc i rok.
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Obydwa scenariusze są pesymistyczne, ale możemy
przyczynić się do tego, żeby ich wdrożenie oddalić. Absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy zaczęli pozbywać się
odpadów w sposób niezgodny z prawem. Każdy z nas
może jednak spróbować zmienić swoje przyzwyczajenia.
Zachęcamy do tego, by zanim wyrzucimy niepotrzebną
nam już rzecz, zastanowić się, czy ktoś inny nie mógłby z niej jeszcze skorzystać. Tym samym niepotrzebnym
rzeczom damy „drugie życie”. A może pozostawienie
skoszonej trawy nie oszpeci trawników przy naszych domach, a wręcz przeciwnie, uczyni je piękniejszymi dzięki
zawartym w trawie wartościowym składnikom odżywczym. Zwróćmy uwagę, że od wiosny do jesieni wystawiamy przed nasze domy coraz więcej worków z bioodpadami. Nierzadko można zobaczyć nawet kilkadziesiąt
takich worków przed jedną posesją. Jeśli w każdym
z nich jest od 10 do 20 kilogramów trawy bądź liści, to
koszt ich odbioru znacznie przekracza miesięczną, a nieraz także roczną kwotę uiszczaną przez mieszkańców
takiej posesji.
Nie ulega wątpliwości, że jako mieszkańcy możemy
uczynić najwięcej na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zatrzymania tendencji wzrostu kosztów ich odbioru i zagospodarowania. Gmina
również podejmuje działania w tym zakresie. W ciągu
ostatnich dwóch lat dofinansowano wymianę 80 starych pieców węglowych w domach jednorodzinnych na

nowe, ekologiczne, zgodne z obowiązującymi normami.
W 2021 roku planowana jest kontynuacja tego programu
i dofinansowanie wymiany kolejnych 60 niskosprawnych kotłów grzewczych. Systematycznie prowadzona
jest także wymiana urządzeń grzewczych w budynkach
komunalnych. W bieżącym roku wójt Sylwia Cieślar złożyła wniosek o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
montażu nowych kotłów gazowych w budynkach stanowiących własność Gminy. To są działania, które w dłuższej perspektywie powinny prowadzić do spadku ilości
oddawanego przez mieszkańców popiołu i poprawy
jakości powietrza. Jeszcze w tym roku wójt przedstawi
Radzie Gminy projekt uchwały przewidującej obniżenie
stawki miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów dla mieszkańców tych posesji, na których kompostowane są odpady zielone. Warto także podkreślić,
że nasza gmina jest jedną z niewielu w regionie, które
nie wprowadziły ograniczeń w zakresie ilości przyjmowanych odpadów w PSZOK-u. Takie rozwiązanie ma
zabezpieczać przed powstawaniem dzikich wysypisk,
nie tylko szpecących piękny krajobraz naszej gminy, ale
przede wszystkim niszczących ekosystem.
Problem ochrony środowiska jest o wiele szerszy
i bardziej skomplikowany. W tym numerze „Panoramy
Goleszowskiej” skupiliśmy się tylko na jednym z jego
aspektów. Zachęcamy Czytelników do głębszej refleksji
nad zaprezentowanym zagadnieniem.

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Goleszowa
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie
wieczny ogień, z którego co roku odpala się małą
świeczkę, a płomień niesiony przez skautów, harcerzy
w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega
świat. Rozpowszechniany płomień to symbol pokoju, zgody i miłości. 18 grudnia Betlejemskie Światełko
Pokoju dotarło także do gminy Goleszów!

Znak pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbol
pojednania między narodami dotarł do gminy Goleszów dzięki przedstawicielom Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Komendant hm. Tomasz Głasek i jego zastępca
pwd. Kinga Karolewska-Gembala przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju Sylwii Cieślar – Wójt Gminy
Goleszów, podtrzymując tym samym tradycję polskich
harcerzy, którzy od 30 lat docierają ze „światełkiem”
do wszystkich polskich gmin, powiatów i kościołów
na terenie Polski.
14
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Świąteczny nastrój w gminie Goleszów
W tym roku rozświetlenie choinki w Goleszowie znacznie różniło się od tych, które pamiętamy z poprzednich
lat. W ubiegłym roku wydarzeniu towarzyszyła dwudniowa impreza. Były występy artystyczne oraz bożonarodzeniowy jarmark. Pandemia pokrzyżowała jednak
wiele planów, sprawiając, że rozświetleniu bożonarodzeniowych dekoracji w gminie Goleszów nie towarzyszył w tym roku świąteczny program artystyczny.

W tym roku świąteczne drzewo podarowane zostało
gminie przez jednego z mieszkańców, a bezinteresowną
pomoc przy montażu świątecznych dekoracji zaoferował
przedsiębiorca z Goleszowa.
— Mam nadzieję, że piękna świąteczna aranżacja dostarczy mieszkańcom naszej gminy dużo radości, wprawiając przy okazji wszystkich w świąteczny nastrój! Wierzę, że jeszcze doczekamy czasów, w których ponownie
spotkamy się przy gminnej choince, wspólnie odliczając
czas do jej rozświecenia — komentuje Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów i dziękuje jednocześnie wszyst-

Czy tam

czytam
Odświeżamy słowa: izolacja, kwarantanna. Poznajemy, czy może
przywracamy rzeczywistości, inne:
zdalne nauczanie, zdalna praca,
teleporada. Izolacja skłania do refleksji. Pojawia się nuta melancholii. To słowo znamy. Już Freud chciał zgłębić tajemnicę
melancholii i powód, dla którego tylu ludzi przez nią
cierpi. To „czarna żółć”, co czasem nas zalewa, kiedy rzeczywistość nie jest oczywista. Patrzymy wtedy
z niedowierzaniem, a w naszej głowie łopoczą sztandarowe pytania: jak to się mogło wydarzyć? Jak do tego
doszło? Nie tak miało być.

Powtarzamy jak mantrę słowa: fortuna kołem się toczy. To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest
od dawna (Koh 3,15). Wszystko to już znam na pamięć
(…) Tak jakby czas kręcił się w kółko i jakbyśmy wrócili do
początków (Gabriel Garcia Marquez, „Sto lat samotności”). Stopniowo przyzwyczajamy się do tego stanu, lecz

kim osobom zaangażowanym w przygotowanie świątecznej dekoracji w gminie Goleszów. — Szczególne podziękowania kieruję do Andrzeja Maciejczyka – radnego
Gminy Goleszów, który pomógł przy wyborze tegorocznej
choinki, a także panu Karolowi – mieszkańcowi naszej
gminy, który przekazał nam drzewo, które mogą podziwiać mieszkańcy gminy Goleszów. Za bezinteresowną
pomoc przy montażu świątecznych dekoracji pragnę podziękować także panu Przemysławowi Kłósko reprezentującemu firmę PPHU „Elgawo” z Goleszowa.

z czasem topnieje w nas nadzieja.
W tych roztopach szukamy gruntu
pod stopami. Wertujemy archiwa
pamięci. Który z wielkich noblistów
mógłby nam pomóc? Alberta Camus? Jego „Dżuma” obecnie odnotowuje wzrost sprzedaży. Jakbyśmy
szukali tam odpowiedzi – co dalej?
Camus pisze: Zarazy są w istocie
sprawą zwyczajną, ale z trudem się
w nie wierzy, kiedy się na nas walą.
Na kartach jego powieści znajdziemy obiektywne (tak
zakłada narrator) opisy „człowieczych” sposobów radzenia sobie z niepewnością, samotnością i brakiem nadziei
w czasach zarazy. Czytając tę książkę „dotykamy” słowa samotność, przyglądamy się i badamy to „zjawisko”.
Czym jest? Chociaż w „Dżumie” samotność nie trwa sto
lat, jak u Gabriela Garcii Marqueza, wywołuje podobne
poruszenie. Samotność, może to dżuma naszych czasów?
Alexander Lowen, amerykański psychiatra i psychoterapeuta uważa, że obawa przed samotnością jest dominującym lękiem naszych czasów. Lękiem tym, żywi się masowe
społeczeństwo, ze swymi masowymi rozrywkami i mediami. Właśnie masowa indywidualność owocuje samotnością brakiem głębokich i intymnych relacji międzyludzkich.
Panorama Goleszowska |
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Mimo, że te słowa zapisane zostały niemal czterdzieści
lat temu, brzmią bardzo aktualnie. I znowu możemy,
powtórzyć: fortuna kołem się toczy, a my bezustannie szukamy odpowiedzi na te same pytania. Tak jak
w „Dżumie” Alberta Camusa jedni udają, że nic się nie
dzieje, rzucają się w wir zabaw, inni popadają w rozpacz,
jeszcze inni stają do walki. W tym zgiełku, zamęcie
rzeczywistości, tak jak bohater powieści Camusa czujemy, jak rodzi się ów lekki wstręt do przyszłości, który
nazywa się niepokojem. Jaką receptę zapisuje noblista
na ten niepokój? Może pomocna będzie uwaga, zapisana przez jedną z postaci w lekturze, który stwierdza, że
spojrzenie, w którym czyta się tyle dobroci będzie zawsze
mocniejsze od dżumy. Czytając tę powieść nabieramy
pewności, co do dwóch prawd, że dżuma pozostawia ślady, przynajmniej w sercach i tego, że świat bez miłości,
jest martwym światem.
Pozostaje wciąż uporczywe słowo niepokój, które rodzi się z niepewności. Przewija się ono także przez karty
powieści Gabriela Garcii Marqueza przywołanej wcześniej w związku ze słowem: samotność. Marquez łączy,
niepokój niepewności, z brakiem uczuć, kiedy tak opisuje emocje jednego z bohaterów: wiedział, że jego zatwardziałe serce na zawsze jest skazane na niepewność.
Wiele miejsca i czasu poświęcił Marquez, w powieści
„Sto lat samotności”, na ukazanie ludzkich namiętności i słabości, które burzą spokój ducha. Czy aż sto lat
trzeba by zrozumieć, co może być lekarstwem na uczucie
samotności, lęk wywołany niepewnością jutra? Autor,
w odpowiedzi na to, zdaje się sycić strony słowami Carpe
diem, bo jak inaczej zrozumieć napis na wstędze wieńca pogrzebowego jednego z bohaterów: na bok, krowy,
bo życie jest krótkie!
Obie powieści, „Dżuma” i „Sto lat samotności”, obfitują w przykłady radzenia sobie z własnymi słabościami
w obliczu przeciwności losu. Słychać tam wołanie Horacego (Carpe diem): Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie
dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie… Czy to miałaby być recepta na niepewność – ludzką udręką? Skoro
tak niebagatelny wpływ na nasze zdrowie psychiczne
ma otaczająca nas rzeczywistość, podsycając nasze lęki,
czy jest jakiś ratunek w tym kręgu nieszczęścia? Prostą
receptę znalazłam w „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: istnieje(…) w najniższym kręgu nieszczęścia
przyjemność, której większość ludzi nie potrafi zrozumieć:
przyjemność życia i oddychania.
Czytając powieść „Sto lat samotności” osobliwe wydało mi się podobieństwo pomiędzy Marquezem a teorią amerykańskiego psychiatry, Lowenem. W swojej
książce „Depresja i ciało. Biologiczne podstawy wiary i poczucia rzeczywistości” Alexander Lowen pisze:
16
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Depresja to rodzaj śmierci za życia i często trudno te emocje znieść. Depresja to rodzaj agonii, emocjonalnej i psychologicznej. Czy to nie to samo, co słowa Gabriela Garcii Marqueza: „Uważaj na serce, Aureliano (…) Gnijesz
za życia”.
Lowen jest przekonany, że depresja dotknie każdego,
komu brak wiary w istnienie i musi to nadrabiać działaniem. (…) Ani wiara w Boga, ani wiara w naukę nie uchroni
nikogo od depresji, jeśli jego energia ciała zostanie stłumiona w rezultacie utraty kontaktu z uczuciami. Znajdziemy,
w jego książce, wiele ciekawych i czasem zaskakujących
zdań dotyczących duchowości naszego ciała, jej wpływu
na nasze zdrowie. Autor jest przekonany, że duchowości
oderwana od ciała staje się abstrakcją podobnie jak ciało,
któremu odmawia się duchowości staje się zwykłą rzeczą.
Nie wiem, dlaczego (psychiatry nie zapytam), czytając
to zdanie mam przed oczami barokową grupę rzeźbiarską wykonaną przez Giovanniego Lorenzo Berniniego
(w latach 1647-52) – Ekstaza świętej Teresy.
Depresja stała się zjawiskiem powszechnym. Alexander Lowen twierdzi, że skuteczny biznesmen jest równie
podatny na depresję, jak bojownik usiłujący obalić system.
Jeśli tak jest, pisze dalej Lowen, to przede wszystkim, dlatego, że żyjemy w nierzeczywistości, poświęcając mnóstwo
energii na pogoń za nierealnymi celami.
Psychiatrzy alarmują – coraz więcej ludzi (nie wyłączając dzieci i młodzieży) szuka pomocy psychologicznej. Refleksje wywołane lekturą, izolacja, zdalne nauczanie mogą być powodem, dla którego demony zaczynają
wychodzić z szafy i melancholia wyskakuje wówczas jak
„diabełek z pudełka”. Uczono mnie, że nie wolno nikogo
zostawiać samego z trudnymi emocjami. Nie zapominając o tym, co zapisał Gabriel Garcia, że literatura jest najlepszą zabawką, jaką wymyślono, żeby drwić z ludzi, poszukałam naukowych poradników, żeby nie narażać się
na drwinę. Zatem dbając o dobrostan czytających, depresyjnie nastrajające treści, zalecam sięgnąć do następujących lektur: „Wytrenuj swój mózg. Siedmiotygodniowy
program dla osób z zaburzeniami lękowymi i depresją
oparty na terapii poznawczo-behawioralnej. Poradnik
z ćwiczeniami” – Gillihan Seth J. (nowość w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie); „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia” –
Christine A. Padesky, Dennis Greenberger. Obie książki
prezentują nurt terapii poznawczo behawioralnej, to znaczy, że proponują konkretne programy i strategie radzenia sobie z emocjami, zniekształceniami poznawczymi,
przekonaniami, czy lękiem.
Warto mieć na uwadze fakt, że nawet najbardziej
przystępny poradnik nie zastąpi wizyty u specjalisty.
Iwona Franek

Winni jesteśmy im pamięć
27 stycznia przypada 76. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy Armii Czerwonej. Na świecie ten dzień obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Mało kto jednak wie, że jeden z najcięższych podobozów KL Auschwitz znajdował się w Goleszowie. Od kilkunastu lat działa tu Izba Oświęcimska, którą stworzył
Paweł Stanieczek, świadek Marszu Śmierci, który miał
miejsce w styczniu 1945 roku.
Mija 76 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. To sporo lat, przeciętnie całe życie człowieka. Niewielu już tamte zdarzenia w ogóle pamięta. Pamięć się zaciera, dlatego
cieszę się, że udało mi się w porę te wspomnienia zebrać
i pozostawić kolejnym pokoleniom. Zatarła się również
pamięć o losach goleszowskich rodzin żydowskich. Po
wojnie do Goleszowa wróciła tylko jedna rodzina, ale
i tak wyjechali w 1952 r. do Izraela. Dzieje Arbeitslager
Golleschau zostały opisane i udokumentowane w miarę
dostępu do materiałów źródłowych. Nie było ich wiele.
Cennymi materiałami źródłowymi okazały się listy do
Emilii Fober. Autorem był Żyd ze Lwowa, Dev Lvego,
pisarz i tłumacz w goleszowskim podobozie.

Izba Oświęcimska

Jak wspomina Pan obóz? Co mieszkańcy wtedy wiedzieli o tym miejscu?
Zacznę może od tego, że gdy wybuchła wojna, szykowałem się do pójścia do szkoły. Byłem małym chłopcem,
który cieszył się z nowych spodni, koszuli i sandałów. Do
szkoły jednak nie mogłem pójść, bo już 2 września Goleszów został zajęty przez Niemców. Wjechali motocyklami, samochodami, a za nimi wkroczyła piechota. Na
nasze podwórko wpadł uciekający przed Niemcami kawalerzysta. Matka wskazała mu drogę przez nasz ogród,
a ja otworzyłem drewniane wrota. Po chwili nadjechali żołnierze na motocyklach. Porozglądali się, zapytali

o coś mamę i odjechali z uśmiechem. Naukę w szkole
rozpocząłem w październiku. Dzieci było ok. 400. Lekcje
odbywały się na dwie zmiany w klasach po 40 uczniów.
O tym, co dzieje się w cementowni, wiedzieliśmy dzięki
tacie, który był pracownikiem tych zakładów.

W Izbie Oświęcimskiej. Od lewej wójt Sylwia Cieślar,
Paweł Stanieczek, przedstawiciele IPN.

Po zajęciu Goleszowa przez wojska niemieckie zarządcą komisarycznym cementowni stał się Richard
Goebel, który od 1942 r. był dyrektorem przedsiębiorstwa. W momencie powstania tu obozu za więźniarską
siłę roboczą odpowiadali esesmani. Pomieszczenia dla
więźniów organizowali przysłani z Oświęcimia Polacy.
Byli to rzemieślnicy, murarze i cieśle. Powstały prymitywnie umeblowane sale z sanitariatami, kuchnia, magazyny i izba chorych. Cały obóz ogrodzono i postawiono
wieże strażnicze. Poza cementownią powstały miejsca
zakwaterowania dla żołnierzy SS. Na początku było ok
400 więźniów, a liczba wzrastała. W październiku 1944 r.
było ich już 1059. Żydzi stanowili ok. 97% całego stanu
podobozowego, a pilnowało ich ok. 60 strażników. Pod
koniec wojny cywilnych pracowników w cementowni było już tylko ok. 500. Utrzymywano ich dlatego, że
więźniom nie można było powierzyć urządzeń wymagających odpowiednich kwalifikacji.
O tym, że do Goleszowa będą przyjeżdżać więźniowie, powiedziano nam również w szkole. W 1942 r., po
wakacyjnej przerwie zebrano nas w sali gimnastycznej,
wydając instrukcję, jak mamy się zachowywać. Zakazano się do nich zbliżać. Nazywano ich kryminalistami,
złodziejami i bandytami. Za złamanie tych zasad groziła kara. Nie wierzyliśmy w te opowieści, bo w zasadzie wszyscy mieliśmy kogoś w rodzinie zatrudnionego
w cementowni. Ludzie jednak unikali rozmów o obozie
ze strachu. Pracownicy starali się pomagać. Pisali listy
do rodzin więźniów. Dostarczali paczki, jednak zawsze
Panorama Goleszowska |
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na raty, by nikt się nie zorientował. Tata wychodząc do
pracy, zawsze zabierał dodatkowe porcje jedzenia i dzielił się z więźniami. Gdy wychodził, mama zawsze mówiła: „Z Bogiem. Tata uważej!”.

domostw, na jego rozkaz, gospodarze oddali konie.
Z pewnością ulgę odczuli pchający sanie więźniowie.
Podczas marszu słyszałem strzały. Żołnierz mówił,
że »o jednego idzie mniej«.
Nie pozwolono nam wrócić wcześniej do domu
mimo próśb brata. Zwolnili nas dopiero o 3. w nocy
w Kończycach Wielkich. Zaprzężono inne konie, a my
wierzchem wracaliśmy do domu. Po drodze mijaliśmy
ciała więźniów. Zginęli od strzału w głowę. Ich ciała były
skrajnie wycieńczone fizycznie. Mijaliśmy po drodze kilkanaście zwłok. Dzisiaj trudno mi nawet powiedzieć ile.
Wtedy chcieliśmy jak najszybciej znaleźć się bezpiecznie w domu. Dla młodego chłopca to było traumatyczne przeżycie. Zostało ono w nas mocno żywe do dzisiaj”
– wspomina Bronisław Klajsek.

Dla wielu to tylko historia II wojny światowej, która została zapisana na kartach książek. W Goleszowie
pamięć tamtych wydarzeń zachowana została w Izbie
Był Pan świadkiem Marszu Śmierci. Jak Pan to Oświęcimskiej. Jak powstała i dlaczego?
wspomina?
Pamięć o tamtych wyPrzytoczę wspomnienia Bronisława Klajska z Kisielo- darzeniach powinna być
wa, który uczestniczył w drugim dniu Marszu Śmierci przekazana kolejnym pokoi najlepiej oddają atmosferę tamtych dni.
leniom. Długo nosiłem w so„To jedno z moich najcięższych przeżyć w czasie ca- bie myśl, ze trzeba coś z tym
łej okupacji. Podczas wojny mieszkałem w Kisielowie, zrobić, bo za chwilę odejdą
w domu rodziców. W 1940 r. wywłaszczono moich ro- wszyscy, którzy jeszcze mogą
dziców z posiadania majątku ziemskiego. Gospodar- te historie opowiedzieć. Bystwo musieliśmy prowadzić, ale pod kontrolą zarządcy łem wtedy już radnym i zajniemieckiego. Mój brat Władysław przymusowo został mowałem się oświatą i kultuzatrudniony jako parobek u niemieckiej rodziny osadzo- rą. Zwróciłem się do dyrekcji
nej w miejsce wysiedleńców. W styczniu 1945 r. przez w Muzeum w Oświęcimiu, że mam taki pomysł. Udało
przypadek zostaliśmy wysłani z saniami
się zyskać ich przychylność i pow towarzystwie SS-manów. Było zimno
moc w organizacji. Zaczęliśmy
i ciemno. Na drodze ujrzeliśmy kolumnę
więc zbierać eksponaty, bo orygiwięźniów w pasiastych ubraniach. Kilku
nalną rzeczą pochodzącą z obozu
miało na sobie płaszcze, inni chronili się
był tylko stół. Tak powstała Izba
przed zimnem w potargane koce. Byli
Oświęcimska, utworzona w cewycieńczeni, w bardzo złym stanie. Bylach edukacyjnych. Przyjeżdżają
łem bardzo poruszony tym widokiem.
wycieczki szkolne z pobliskiego
Trudno powiedzieć, ilu ich było, może
Skoczowa, Cieszyna, Ustronia czy
ok. 300. Nie pamiętam tego. Ustawieni
Wisły. Odwiedzają nas również
byli piątkami. Cały pochód szedł woluczniowie z Wodzisławia i Kano, na początku i końcu szli żołnierze
towic. Miejsce to ma być lekcją
z bronią gotową do użycia. Prowadzihistorii dla młodego pokolenia.
li na smyczach również psy. Na końcu
W takim celu powstała również
korowodu więźniowie pchali dwoje sań
książka „Arbeitslager Golleschau
niezaprzężonych w konie i motocykl.
– dzieje podobozu”. Nie zmieniOdważnie zapytałem idącego obok nas
my historii, ale powinniśmy ją paSS-mana, czy nie lepiej zaprząc konie do Książka autorstwa Pawła Stanieczka
miętać. Tym więźniom po prostu
Arbeitslager Golleschau.
pozostałych sań. Zgodził się. Z pobliskich
winni jesteśmy pamięć.
Fot. Jan Czudek, żródło: kolejcieszyn.pl
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Paweł Stanieczek urodził się w 1933 r. Uczęszczał
do goleszowskiej szkoły podstawowej. Po ukończeniu
Liceum Pedagogicznego w Cieszynie pracował w szkołach podstawowych w Iskrzyczynie i Goleszowie. W latach 1954–56 odbył zasadniczą służbę wojskową, w trakcie której prowadził radiowęzeł w jednostce wojskowej,
a także objął redakcję tygodnika „Echo Poligonu”. Po odbyciu służby rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel
polonista w Technikum Zawodowym w Bielsku-Białej. W latach 1965–1985 był dyrektorem Zespołu Szkół
Energetycznych w Bielsku-Białej.

Grono pedagogiczne w Goleszowie, rok 1962 / 1963 r.

W 1985 roku przeszedł na emeryturę, nadal jednak
kontynuował pracę jako polonista w Szkole Podstawowej
w Bażanowicach oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.
Po zakończeniu pracy nauczyciela objął funkcję redaktora naczelnego Panoramy Goleszowskiej i pełnił ją
do 2002 roku. Od wielu lat swoje umiejętności pisarskie
ujawnia także na łamach Kalendarza Goleszowskiego.
W ramach swojej aktywności społecznej pełnił funkcję członka Rady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
a także radnego powiatu cieszyńskiego oraz radnego
Gminy Goleszów. Paweł Stanieczek był także jednym
z inicjatorów współpracy z niemiecką gminą Reiskirchen, co zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Goleszów w 1997 roku. Uczestniczył

w założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, którego członkowie wybrali go następnie prezesem.
Paweł Stanieczek związany jest także z działalnością
chórów „Cantus” oraz „Mieszanego”, działających przy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Od
wielu lat, jako niezwykle aktywny społecznik, w swych
działaniach przyczynia się do promowania wiedzy o historii Śląska Cieszyńskiego uwieczniając na swoich fotografiach zarówno walory okolicznych miejscowości,
jak również portretując ich mieszkańców.
Od 2006 do 2019 roku pełnił funkcję kustosza Izby
Oświęcimskiej w Goleszowie, która do dziś mieści się
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Wydarzenia
związane z działalnością filii obozu zagłady w Oświęcimiu udokumentował także w książkach „Arbeitslager
Golleschau– dzieje podobozu” oraz „Dopisani do Listy
Schindlera”.
Za swoje działania został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi (1972 r.),
Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.) oraz Srebrną
Cieszynianką (2000 r.).
W uznaniu działań na
rzecz upamiętnienia ofiar
Holocaustu, a zwłaszcza
za utworzenie i prowadzenie Izby Pamięci Oświęcimskiej w Goleszowie Paweł Stanieczek, nagrodzony
Medalem Opiekuna
otrzymał Srebrny Medal Srebrnym
Miejsc Pamięci Narodowej.
Opiekuna Miejsc Pamięci
nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem oraz Dyrekcji Muzeum Oświęcimskiego.
W 2018 r. otrzymał Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego
im. ks. Leopolda Jana Szersznika w dziedzinie kultury.
W 2020 r. został nominowany, na wniosek Wójta Gminy
Goleszów Sylwii Cieślar, przez Radę Gminy Goleszów
do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Panorama Goleszowska |
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Kącik

Poetycki
Dzwoneczek
Dzwoń dzwoneczku, graj swe pieśni,
niech je porwie wiatr,
niech się niosą słodkie pląsy
pośród wonnych traw.
Słodkim tchnieniem dotknij duszy,
daj skrzydła motyla
i uwolnij swe pragnienia,
bo to tylko chwila.
Tam gdzie jawa twardo stąpa
w bezlitosnym trwaniu,
segregując nasze myśli
w drętwym umieraniu,
ty szczebiotem nieś wytchnienie,
dotykiem rozczulaj,
bądź radością, syć pragnienie,
słodyczą otulaj.
Graj dzwoneczku, graj swe pieśni,
partyturą gwiazd,
jaśniejącą zorzą lśnienia
nieuchwytnych barw.
Oświeć blaskiem swego brzmienia
najczarniejszą noc,
niech popłynie z twego wnętrza
miłowania moc.
Graj choć łamią się obłoki,
i spływają łzą,
przecież one też przeminą,
po to właśnie są.
Zanim brzaskiem promień słońca
łąkę zmieni w raj,
odkryj w sobie cud stworzenia,
graj dzwoneczku, graj…
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Lidia Lankocz – wieloletnia
animatorka kultury, etnolog
i propagatorka dawnej kultury tradycyjnej. Miłośniczka
folkloru Śląska Cieszyńskiego. Głównie jej twórczość
poetycka znana jest z wierszy pisanych gwarą. Po raz
pierwszy publicznie zaprezentowała je na I Konkursie Gwarowym „Roztomili
ludeczkowie” w Skoczowie. Jej twórczość publikowana
była na łamach Panoramy Goleszowskiej i Goleszowskich
Kalendarzy, a także na licznych spotkaniach autorskich.
Pisze również poezję językiem literackim. Jej artystyczną duszę cechuje wielka wrażliwość na otaczające nas
piękno – cud stworzenia i miejsce człowieka w nim.
Wielką wartością dla niej, która niewątpliwie wpływa
na jej twórczość, jest szacunek dla każdego człowieka,
z naciskiem na każdego. Wyraża to między innymi
w wierszu „Stary papuć” czy „Być człowiekym”. Dziś
chce się z Wami podzielić swoją twórczością pisaną
językiem literackim.

Usłysz
Nie usłyszysz chwil, co z wiatrem porwały się w tany,
choć dźwięk myśli drży w twej głowie i podaje tony.
Nie usłyszysz lśnień potoku, ni zapachu róż,
ani spojrzeń serc płochliwych, co kochały już.
Nie usłyszysz biegu czasu choć nam kradnie dni,
kolorowych snów, gdy w tobie cała dusza śpi.
Nie usłyszysz,
bo nie słuchasz całym swym jestestwem,
zmysły kłują nasze ciała rozpalonym ostrzem,
świat osacza nas natłokiem swoich ważnych spraw
i przenika nasze trzewia nie szanując praw.
Nie słyszymy mocy blasku z głębi naszych serc,
skruszyć trudno błędne mury już wzniesionych twierdz.
Usłysz… proszę…
nim się skurczysz, nim przeminie życiodajny sen,
nim ogarnie cię tęsknota utraconych mgnień.
Usłysz światło, które krzyczy blaskiem pośród burz,
usłysz nutę prostych marzeń i symfonię twórz,
usłysz proszę kroplę rosy tkaną z twych uśmiechów,
a usłyszysz mądrość bycia, sens naszych oddechów.

Z życia puńcowskiego przedszkola
Przedszkole Publiczne w Puńcowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie funkcjonuje
od początku tego roku szkolnego. Przed jego otwarciem w placówce dokonano remontów, odświeżono salę zajęć
i duży hol, zakupiono część nowych pomocy potrzebnych do pracy z dziećmi. Pomimo trudności wynikających z procedur przeciwdziałania zakażeniom COVID-19 przedszkole pracuje pełną parą i na bieżąco realizujemy cele i zadania
założone w rocznym planie pracy.

Jeszcze we wrześniu dzieci świętowały Dzień Przedszkolaka – były zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
fotobudka i atrakcje w obu grupach. Ciekawym wydarzeniem był początek Jesieni i wspólna dla obu grup impreza
przedszkolna – dzieci poznawały dary jesieni wszystkimi
zmysłami, a także obejrzały krótkie przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu swoich wychowawczyń.
Początkiem listopada dzieci świętowały dzień postaci z bajek – w strojach bajkowych uczestniczyły we
wspólnej zabawie i quizach oraz wykonały piękne prace
plastyczne. Od początku listopada również przygotowywano się do udziału w ogólnopolskiej akcji Do hymnu –
dzieci młodsze i starsze codziennie ćwiczyły nasz hymn
narodowy by 10 listopada o godzinie 11.11 wspólnie go
odśpiewać. Wychowanie patriotyczne, szacunek do symboli narodowych i tradycji to nierozłączny element wychowania przedszkolnego.

Również w listopadzie został ogłoszony Rodzinny
Konkurs Plastyczny pt. Jeż – jesienny zwierz. Przez miesiąc dzieci wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem pracowali nad przygotowaniem pracy przestrzennej. Efekty
pracy przerosły nasze oczekiwania, a oceniający mieli
bardzo trudne zadanie. Ostatecznie przyznano nagrody
za 1, 2, 3 miejsce oraz wyróżnienia. Wszystkie dzieci, które wraz ze swoimi
rodzinami wzięły udział
w konkursie, otrzymały
dyplomy i nagrody.
25 listopada przypadał
Międzynarodowy Dzień
Pluszowego Misia – w naszym przedszkolu był on Jeż – jesienny zwierz, I miejsce.

pełen atrakcji. Dzieci
spotkały przedszkolnego misia Puńcusia,
robiły sobie zdjęcia
w misiowej fotobudce,
tworzyły piękne prace
plastyczne, układały
misiowe puzzle i wy- Dzień Misia w grupie Biedronek.
konywały wiele innych misiowych zadań.
27 listopada swój wielki dzień miały dzieci, które swoją przedszkolną przygodę rozpoczęły w tym roku szkolnym – zostały pasowane na przedszkolaka. Dzieci pod
opieką swoich Pań przygotowały krótki słowno-muzyczny program artystyczny.
7 grudnia w przedszkolu pojawił się wspaniały gość
– Święty Mikołaj. Przedstawił dzieciom obu grup krótką
prezentację na temat tradycji Mikołajowych w różnych
krajach, a następnie rozdał wspaniałe prezenty indywidualne dla każdego dziecka oraz wspólne dla każdej
z grup. W prezentach wspólnych dzieci otrzymały gry
planszowe, gry memory i puzzle, które będą wykorzystywać podczas zajęć.

Mikołaj u Wesołych Pszczółek.

Z wszystkich imprez przedszkolnych przygotowywana jest fotorelacja, oraz nagrywane są krótkie filmy
z występami dzieci, które regularnie są prezentowane na
stronie facebook naszego zespołu, na stronie internetowej. Dzięki mediom, rodzice w tym trudnym czasie pandemii mogą na bieżąco śledzić działania przedszkolne
swoich pociech.
Przedszkole Publiczne w Puńcowie
Panorama Goleszowska |
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Matematyczne zadanie wykonane
Czas nietypowej sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, nie przeszkodził w planowaniu i realizacji zadań w bieżącym roku szkolnym i kończącym się 2020 roku. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie jako placówka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie przez ostatnie cztery miesiące realizowała grantowe projekty mPotęga Fundacji
mBanku, mające na celu popularyzację matematyki i zachęcenie uczniów do nauki i zabawy w nietypowy sposób.

Warto przypomnieć, że do konkursu w projekcie
o przyznanie grantów napłynęły 523 wnioski, a przyjęto
152 – tym większa satysfakcja dla naszej szkoły, że dofinansowanie objęło nasze projekty, z tego jeden dla klas
4-6 „Matematyczne potyczki”, oraz dla klas 7-8 „Matematyczne podróże”. Dofinansowanie wyniosło odpowiednio 5 000 zł i 8 000 zł.

Mistrz układanek Tangram.

Kwoty te pozwoliły zrealizować zadania i wzbogacić
bazę szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
potrzebne do nowoczesnej nauki.
W ramach pozyskanych środków zakupiono tablety
graficzne oraz nowoczesny 55 calowy monitor, który służy m. in. do prezentacji matematyczno-geometrycznych.
Wielofunkcyjność zainstalowanego w pracowni komputerowej monitora staje się doskonałym narzędziem
nowoczesnej edukacji. Dopełnieniem funkcjonalności
w nauce matematyki jest zakup licencji wielostanowiskowej programów Didakta do nauki geometrii oraz algebry. Nie zabrakło też gier logicznych i matematycznych.
W czasie czteromiesięcznych zmagań z matematyką
nauczyciele wraz z dziećmi z klas 4-6 wybrali się w starożytny świat greckich matematyków, poznali sztukę
geometrycznych układanek z Dalekiego Wschodu, zajmowali się algebrą. Uczyli się praktycznej matematyki,
oraz rywalizowali w comiesięcznych mistrzostwach,
w których wybierani byli między innymi mistrzowie
rachunku, praktycznej matematyki, cyfr rzymskich
czy zadań związanych z geometrią.
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Uczniowie starsi z klas 7-8 realizowali projekty, przygotowywali konkursy dla młodszych kolegów i koleżanek oraz wspólnie z rodzicami uczestniczyli w grach
biznesowych.
To wyjście z projektem na zewnątrz miało na celu popularyzację zadań związanych z matematyką. Ogłoszono
konkurs fotograficzny „Matematyka w otoczeniu”, który
cieszył się dużym zainteresowaniem – a wzięli w nim
udział także uczniowie z klas młodszych.
Bardzo ciekawym było także zorganizowanie wirtualnej jaskini zagadek i sztuczek matematycznych,
do których uczniowie przysyłali filmiki z prezentowanymi sztuczkami.
Wszystkie konkursy i aktywności dzieci były nagradzane dyplomami mPotęgi oraz nagrodami zakupionymi ze środków projektu.
Zespół projektowy zapoczątkował bloga matematycznego, w którym promowana jest matematyka i przekazywane są relacje z konkursów.
Czas nauki zdalnej nie przeszkodził w realizacji zadań – niektóre z nich zostały zmodyfikowane i dostosowane do możliwości i warunków realizacji. Niektóre z eliminacji konkursowych organizowano poprzez
platformy edukacyjne.

Matematyka w praktyce.

Akcja matematyczna 2020 została zakończona pełnym sukcesem dzięki zaangażowaniu autora projektu
Grzegorza Gołysznego oraz wsparciu Weroniki Glajc,
Beaty Burdek i Anny Fiedor.
Mamy nadzieję, że kolejne zadania i projekty matematyczne realizowane w SP Dzięgielów będą równie
udane i „odczarują” królową nauk i poprzez realizację
różnorodnych zadań zachęcą do nauki.

Ścieżki niewydeptane

Widok zapiera dech
Osoby, które nigdy nie chodziły po górach, zadają często turystom pytania – po co wy w ogóle tam chodzicie,
czy – co z tego macie? Są to ludzie, którzy albo nigdy nie byli w górach, albo będąc gdzieś kiedyś na szlaku, trafili
na paskudną pogodę.

Dla tych, dla których bezkresne panoramy odkryły
swoje najpiękniejsze cechy, są to pytania nieco dziwne
i nawet szokujące. Bo któż z nich nie chce być w miejscu
gdzie świat wydaje się być wielkim morzem, w którym
zamiast fal widać wierzchołki odległych gór? Nawet dla
turystów, którym nie udało się przejść chociażby kilometra w górach, wyjazd na Równicę czy Koczy Zamek
jest okazją dla wyłączenia silnika samochodu, by choć
na chwilę wpatrzeć się w bezmiar gór. Czynią to, jak gdyby nieświadomie, odczuwając potrzebę wpatrywania się
w dal. Każdego ogarnia jakaś nostalgia i odczucie mierności naszego człowieczeństwa w tym wielkim świecie.
Jest wiele takich miejsc na naszej Ziemi Cieszyńskiej,
gdzie możemy cieszyć oczy takimi widokami. Niejedno
atrakcyjne miejsce jest rzadko odwiedzane, gdyż wielu
nie może zdecydować się na górską wędrówkę. Do najbardziej uczęszczanych miejsc należy Czantoria, która
od dwóch lat, po Czeskiej stronie, ma wieżę widokową,
przez co stała się jedną z najlepszych gór widokowych
w Beskidach. Bez trudu, posiadając dowód osobisty lub
paszport, możemy podziwiać szczyty nie tylko Beskidu
Śląskiego, ale i gór oddalonych niejednokrotnie o dziesiątki kilometrów takich jak: Tatry, Małą Fatrę, Jaworniki, czy wschodnią część Sudetów. Widać z niej też dymiące kominy Śląska od Góry Świętej Anny aż po Zagłębie.
Jedynym mankamentem jest tu brak swoistej intymności
w czasie podziwiania panoramy. Drugą górą, posiadającą

wieżę widokową już od ponad dziesięciu lat, jest Barania
Góra. Ta, choć jest dostępna dla wytrawnych wędrowców, bywa również oblegana, szczególnie w okresie od
wiosny do jesieni. Wiele z pośród gór Beskidu Śląskiego
utraciło swój pierwotny wygląd w związku ze zniszczeniami wielu hektarów lasów. To jednak odkryło kilka
wyśmienitych miejsc do podziwiania widoków. Są to:
grzbiet Kiczorów, szczyt Malinowa czy inne. Górą o ciekawych walorach krajobrazowych, a zarazem dostępną
dla zmotoryzowanych jest goleszowski Chełm. Ciekawą
panoramę podziwiać możemy z grzbietu Błotnego lub
Trzech Kopców Wiślańskich. Największą uciechą dla
turysty jest umiejętność rozpoznawania poszczególnych
szczytów czy miejsc. Przychodzi ona po latach aktywnej
turystyki i nie wszystkim się udaje.
Najlepszą porą, dla kochających rozległe widoki,
są dni, w których mgła pozostaje w dolinach, a wierzchołki stają się jakby wyspami na rozległym oceanie.
Widać wtedy wyraźnie najodleglejsze pasma górskie
i najciekawsze szczyty. Istnieje wówczas nieopisana gra
kolorów. Jest to najlepsza zapłata za turystyczny trud.
By przekonać się do tego, warto wybrać się samemu
lub ze swoją rodziną na wycieczkę, pieszo czy samochodem – nieważne, po to tylko by przeżyć coś, co może na
zawsze zostanie w naszej pamięci jako najpiękniejsze
przeżycie w naszym życiu.
Zenon Sobczyk
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„Mikołaj z Goleszowa”

– Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży
Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży, w ramach której
młodzi skoczkowie rywalizowali ze sobą w zawodach mających na celu popularyzację skoków narciarskich i sprawdzenie poziomu przygotowania młodych adeptów tego sportu.

Tegoroczny „Mikołaj z Goleszowa”, podobnie jak
wiele innych imprez i zawodów sportowych, odbył się
bez udziału publiczności. Do rywalizacji na kompleksie
skoczni narciarskich w Wiśle Centrum skoczków z Goleszowa, Wisły, Bystrej, Szczyrku, Zakopanego oraz Ruczynowa zagrzewali więc trenerzy, klubowi działacze,
konkurenci poszczególnych kategorii, a przede wszystkim organizatorzy konkursu reprezentujący Ludowy
Klub Sportowy „Olimpia” z Goleszowa. Młodzi skoczkowie rywalizowali 28 listopada.
Najlepsi w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz nagrodami, które wręczane
były przez Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów
Karola Lipowczana, Wiceprezesa Polskiego Związku Narciarskiego Jarosława Koniora oraz Prezesa LKS
„Olimpia” Goleszów Piotra Waszka. Zgodnie z tradycją
tej świątecznej sportowej rywalizacji, wszyscy zawodnicy
otrzymali także świąteczne paczki mikołajkowe.
Realizacja zawodów mogła odbyć się dzięki wsparciu
finansowemu: Gminy Goleszów, Powiatu Cieszyńskiego, Polskiego i Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, Ministerstwa Sportu, Śląskiego Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS.
Wyniki Międzynarodowego Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Mikołaj z Goleszowa”
zorganizowanego 28 listopada:
Chłopcy, rocznik: 2010 i 2009 – HS 40:
1. Kevin Kubień – WSS Wisła,
2. Kacper Wantulok – WSS Wisła,
3. Maciej Kubica – LKS „Klimczok” Bystra.
Chłopcy, rocznik: 2012 i 2011 – HS 20:
1. Adam Pilch – WSS Wisła,
2. Jakub Nawrocki – WSS Wisła,
3. Paweł Pierzchała – WSS Wisła.
Chłopcy, rocznik: 2013 i młodsi – HS 10:
1. Jan Malczewski – Klub Sportowy Rutkow-Ski,
2. Kamil Harnik – Klub Sportowy Rutkow-Ski,
3. Oliwer Michalczuk – WSS Wisła.
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Dziewczęta, rocznik: 2011 i młodsze HS 10:
1. Bogusz Lena – LKS „Klimczok” Bystra,
2. Kubas Wiktoria – WSS Wisła,
3. Patrycja Kobielusz – WSS Wisła.
Dziewczęta, kategoria Open:
1. Natalia Łupieżowiec – WSS Wisła,
2. Oliwia Bury – WSS Wisła,
3. Julia Fender – LKS „Klimczok” Bystra.

Sukcesy biegaczy górskich
14 listopada w Wiśle Łabajowie, na stoku Stożek, odbyły się Mistrzostwa Śląska w biegach górskich dzieci
i młodzieży. Był to udany start naszych młodych zawodników z Misyjnego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego
„CENTRUM” Dzięgielów.

Najlepsze miejsca wśród dzięgielowskich biegaczy wywalczyły Zuzanna Madzia oraz Aneta Macha, zdobywając brązowe medale w swoich kategoriach. Dobrze zaprezentowali się również inni biegacze, aspirujący do miana
najlepszych w tej dyscyplinie sportu. W kategorii Dziewcząt U 12 piąte miejsce zajęła Julia Słobodzian, dziesiąte
Milena Swakoń, a jedenaste Iga Kawulok. W kategorii
chłopców U 14 Adam Macha wywalczył 6. miejsce.

Medale dla szachistów z Olimpii Goleszów
Mimo iż rozgrywki sportowe napotykają na wiele
trudności organizacyjnych wynikających z pandemii
koronawirusa, to w ostatnim czasie udało się przeprowadzić turnieje szachowe, w których znaczące sukcesy odnieśli zawodnicy Stowarzyszenia Szachowego
„Olimpia” Goleszów.

Podczas grudniowych Indywidualnych Mistrzostw
Śląska Juniorów w Szachach Szybkich zawodnicy Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów zdobyli dwa
medale złote i jeden brązowy. W grupie dziewcząt (D12
– roczniki: 2009–2008) pierwsze miejsce zdobyła Maja
Nieckarz, natomiast złoto w kategorii chłopców (C14
– roczniki: 2007–2006) wywalczył Mateusz Myrmus.
Trzecie miejsce na podium w grupie chłopców urodzonych w latach 2011-2010 zajął z kolei Michał Niesyt.
Medalem z V Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół
i Przedszkoli może poszczycić się również reprezentant
Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów Mateusz Myrmus, który wywalczył pierwszą lokatę wśród
chłopców uczęszczających do 8 klasy. Rywalizacja

odbywała się w formie zdalnej, jednak, jak zaznaczyli
zawodnicy, emocje nie ustępowały tym, które przeżywają w trakcie bezpośredniej rywalizacji.
Zainteresowanych grą w szachy zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Szachowym „Olimpia” Goleszów, które część zajęć prowadzi również w formule
online. Szczegółowe informacji udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 507 854 567 oraz mailowo:
karollinert@tlen.pl.
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Informator

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 Goleszów:
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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cieszyńska 29,
tel. : 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl
Godziny pracy:
poniedziałek
wtorek		
środa		
czwartek
piątek		

7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
7.00 – 17.00
7.00 – 15.00
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
Numer alarmowy: 112
Pogotowie gazowe: 992
Policja: 997
Pogotowie wodociągowe: 994
Straż pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Pogotowie energetyczne 991
UWAGA! ŚWIĄTECZNE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU:

Gospodarka nieruchomościami – wew. 53

• 24 I 31.12. – URZĄD GMINY W GOLESZOWIE BĘDZIE NIECZYNNY
• 2.01.2021 – NIECZYNNY BĘDZIE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
• OGRANICZENIE GODZIN OTWARCIA KASY URZĘDU: 23.12. DO
GODZ. 15.00, 30.12 DO GODZ. 13.00
• ŚWIĄTECZNY DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU STANU CYWILNEGO:
TEL. 602 741 660 ORAZ 503 168 578

Ochrona środowiska, deklaracje ws. opłaty za gospodarowanie odpadami – wew. 28

Wydawca: Gmina Goleszów

Planowanie przestrzenne – wew. 22

Redaktor naczelny: Stefan Mańka

Biuro obsługi Rady Gminy Goleszów – wew. 53

Redakcja: ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów,

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe – wew. 45
Numeracja budynków, podziały nieruchomości – wew. 32
Wypisy i wyrysy, wycinka drzew – wew. 36

Inspektor ochrony danych – wew. 53
Goleszów, ul. Zakładowa 12
Drogi – wew. 80, 81, 84

tel. 33 479 05 10 wew. 85 | panorama@goleszow.pl
Nakład: 2000 egzemplarzy
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena sp. z o.o.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych pocztą materiałów

Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokatorskie – wew. 82

oraz zastrzega sobie m.in. prawo do wyboru tekstów do

Budynki komunalne, cmentarze komunalne – wew. 83

publikacji, ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Organizacje pozarządowe, kluby sportowe – wew. 85
Imprezy, rekreacja i promocja – wew. 85
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Materiały do następnego numeru można dostarczać do
połowy miesiąca poprzedzającego jego wydanie.

ul. Moł czyn w Lesznej Górnej

ul. Zamkowa w Bażanowicach

ul. Brzozowa w Goleszowie Rów

ni

W 2020 roku
Gmina Goleszów
zrealizowała
zakrojony na szeroką
skalę plan
obejmujący remont
19 odcinków
dróg gminnych.

ul. Biała w Kozakowicach

ul. Polna w Goleszowie
ul. Dzia łkowa w Puńcowie

Pod Kopieńcem w Cisownic y

ul. Targoniny w Dzięgielowie

ul. Astrów w Goleszowie

ul. Skowronków w Puńcowie, prze

ul. Cicha w Goleszowie

d ukończeniem prac.

ul. Rozdroże w Cisownic y

ul. Osiedlowa w Bażanowicach

ul. Gazdów w Godziszowie

ul. Spor towa w Kisielowie

ul. Pod Goruszką w Goleszowie
ul. Górna w Dzięgielowie

ul. Kamienna w Dzięgielowie
ul. Osiedlowa w Kisielowie
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