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Jak wygląda budżet na 2020 rok w gminie Goleszów?
Podczas grudniowej sesji Rady
Gminy Goleszów przyjęta została
uchwała budżetowa na 2020 rok.
Przyjęty dokument jest optymalny
i obejmuje szereg inwestycji, których
realizacja w dużej mierze zależy od pozytywnego rozstrzygnięcia naborów
umożliwiających współfinansowanie
niezwykle kosztownych prac zarówno
ze środków krajowych, jak i unijnych.
Pozwala to na rozsądny podział finansów gminy i ciągły rozwój.
W tym roku budżet gminy Goleszów wyniesie ponad 62 mln zł, co
przy zakładanych dochodach w wysokości ponad 60 mln zł sprawia, iż tegoroczny deficyt w gminnej kasie wyniesie nieco ponad 2 mln zł. Zostanie
on pokryty z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego.
- W dalszym ciągu priorytetem
jest rozwój gminy, przy jednoczesnym
zmniejszeniu jej zadłużenia. Stąd też
zaplanowane inwestycje powiązane
są z możliwościami jakie dają nam zewnętrzne źródła finansowania. Przy
wyborze inwestycji kierowaliśmy się zarówno najpilniejszymi potrzebami w poszczególnych sołectwach naszej gminy,
jak również możliwościami na współfinansowanie konkretnych zadań, na które ogłoszone zostały nabory – wyjaśnia
Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
Wśród inwestycji, które zaplanowane zostały w budżecie gminy na
rok 2020, znajdziemy m.in. zadania
związane z wymianą źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych jednoro-

dzinnych, a także usuwaniem wyrobów azbestowych. Wymiana pieców
ma bezpośrednie powiązanie z uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik
Województwa Śląskiego, a także możliwościami jakie na wymianę źródeł daje
nam pożyczka uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W porównaniu do ubiegłego roku,
kwota przeznaczona na wymianę pieców w gminie Goleszów zwiększona
została ze 120 tys. zł do 200 tys. zł, co
pozwoli dofinansować 50 inwestycji,
a więc o 20 więcej niż w roku ubiegłym.
Wśród planowanych inwestycji
dotyczących infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, niezwykle cenne
okazało się wyznaczenie aglomeracji
Goleszów, ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dzięki czemu możliwe będzie
ubieganie się o środki zewnętrzne
umożliwiające rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Goleszów.
Niezwykle ambitnie przedstawia
się także plan dotyczący przebudowy
dróg gminnych, na który w gminnym
budżecie przewidziano ponad 3 mln zł.
W kwocie tej ujęte zostały zarówno
zadania związane z budową i modernizacją mostów oraz dróg gminnych,
a także opracowaniem projektów, których posiadanie umożliwi aplikowanie
o zewnętrzne środki finansowe. Pewnymi inwestycjami drogowymi są zadania wynikające z realizacji pierwszej
edycji funduszu sołeckiego, który zakłada przebudowę 11 odcinków dróg
gminnych.

W budżecie gminy Goleszów przewidziano także środki na modernizację
budynku Urzędu Gminy w Goleszowie,
jednak realizacja tego zadania uzależniona będzie od pozyskania środków
z dodatkowych źródeł które, mimo iż
znajdowały się w zasięgu możliwości,
nie były dotychczas wykorzystane.
W ramach przewidzianych wydatków inwestycyjnych planuje się
m.in. modernizację części bojowej
budynku OSP w Kozakowicach, i modernizację istniejącej strażnicy OSP w
Lesznej Górnej, przebudowę wjazdu
do garażu OSP w Dzięgielowie oraz
dofinansowanie do zakupu średniego
samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy.
Inwestycje planowane są także w placówkach edukacyjnych, którymi zarządza gmina Goleszów. W planach jest
m.in. modernizacja kotłowni w Szkole
Podstawowej w Cisownicy, rozbudowa
i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach, a także budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej
w Dzięgielowie.
- Wymienione wyżej inwestycje należy traktować jako idealny kierunek ich
realizacji. W wielu przypadkach są one
jednak obwarowane możliwościami
pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, na które jako wójt stawiam
ogromny nacisk. Jestem przekonana, iż
nasza gmina może bowiem efektywnie
inwestować środki finansowe, którymi
dysponuje – komentuje Sylwia Cieślar –
Wójt Gminy Goleszów.
SM

Fundusz sołecki uchwalony. Teraz czas na realizację!
Zgodnie z zapowiedziami Wójt
Gminy Goleszów, w tegorocznym
budżecie zabezpieczone zostały
środki na realizację funduszu sołeckiego. W sumie na przedsięwzięcia mające na celu modernizację fragmentów dróg gminnych
w poszczególnych sołectwach
przeznaczonych zostanie blisko
395 tys. zł.
- Cieszę się, iż udało się dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, umożliwiających nam przy2

gotowanie, a następnie realizację
funduszu sołeckiego, w ramach
którego zmodernizowane zostaną wskazane przez rady sołeckie
fragmenty dróg we wszystkich 11
sołectwach gminy Goleszów – komentuje Sylwia Cieślar – Wójt
Gminy Goleszów.
Na jakich drogach można spodziewać się modernizacji?
Dokładny zakres oraz rozmiar
prowadzonych prac zostanie dopiero ustalony. Już teraz wiadomo jed-

nak, iż poszczególne rady sołeckie
wskazały następujące drogi:
- Bażanowice: ul. Zamkowa
- Cisownica: ul. Pod Kopieńcem
- Dzięgielów: ul. Kamienna
- Godziszów: ul. Gazdów
- Goleszów Dolny: ul. Polna
- Goleszów Górny: ul. Pod Goruszką
- Goleszów Równia: ul. Brzozowa
- Kisielów: ul. Sportowa
- Kozakowice: ul. Biała
- Puńców: ul. Działkowa
- Leszna Górna: ul. Mołczyn.
SM
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Inwestycje w gminie Goleszów
Nowe oświetlenie na terenie gminy
zację oświetlenia – wyjaśnia Sylwia
Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
W czwartek, 16 stycznia odbyło
się pierwsze spotkanie konsultacyjne
z radami sołeckimi, na którym przedstawiono wstępny efekt dotychczasowych prac, zakres modernizacji
oświetlenia oraz proponowany zakres
rozbudowy w oparciu o istniejące słupy energetyczne jak również budowę
zupełnie nowych instalacji oświetlenia ulicznego. W trakcie spotkania
zgłoszone zostały także cenne uwagi
dotyczące zakresu przedmiotowego
zadania, którego realizacja oraz szczegółowy zakres uzależnione będą od
pozyskanych środków na ten cel. SM

przejście dla pieszych znajdujące się
przy tutejszej szkole.
- Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulicznego kontynuowane będą także w bieżącym roku.
Gmina Goleszów zleciła bowiem wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu energetycznego
oświetlenia na terenie wszystkich
sołectw. Inwentaryzacja oraz audyt
będą podstawą do przygotowania,
w ramach zleconego doradztwa
techniczno-inżynieryjnego, dalszej
dokumentacji która pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych
oświetlenia, a następnie ubieganie
się o środki zewnętrzne na moderni-

fot. K. Kamiński

Wraz z końcem 2019 roku zakończyły się ostatnie prace przy montażu nowego oświetlenia w newralgicznych miejscach w Godziszowie,
Kozakowicach, Goleszowie Równi,
Dzięgielowie, Goleszowie Górnym,
Puńcowie oraz Goleszowie Dolnym.
W ramach środków własnych
nowa lampa solarna pojawiła się na
skrzyżowaniu ul. Południowej, Centralnej i Malowniczej w Godziszowie.
Podobny typ ulicznego oświetlenia
zamontowany został także na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Wierzbowej
w Kozakowicach, na ul. Brzozowej
w Goleszowie Równi oraz na ul. Rolniczej w Dzięgielowie. Po dwie lampy
elektryczne typu LED pojawiły się na
skrzyżowaniu ul. Zielonej i Stromej
oraz na ul. Zielonej „RAJ” w Goleszowie Górnym, a także na skrzyżowaniu
ul. Długiej i Dębowej oraz na ul. Dębowej w Puńcowie.
W ramach umowy ze spółką Tauron udało się także doprowadzić do
zamontowania dwóch lamp typu LED
na ul. Głównej przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Kozakowicach.
Wymienionych zostało także 6 lamp
sodowych na lampy typu LED na ul.
1 Maja w Goleszowie Dolnym, gdzie
dodatkowo doświetlone zostało

Goleszów Górny, ul. Zielona,
lampa LED

Goleszów Równia, ul. Brzozowa,
lampa solarna

Jak zmieniła się ulica Stroma w Puńcowie?
lu niedogodności mieszkańców Puńcowa. Przy okazji zmiany nawierzchni umocniony został także biegnący
wzdłuż drogi rów.
- Poprawa stanu nawierzchni ul.
Stromej w Puńcowie to jeden z postulatów, który wielokrotnie zgła-

szany był przez mieszkańców Puńcowa, dlatego cieszę się, iż udało
się nam spełnić ich oczekiwania.
Wierzę, iż małym krokami w 2020
roku podobne zadania doczekają
się realizacji – komentuje Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. SM

fot.I. Franek

fot. T. Lenkiewicz

Jeszcze przed końcem roku zakończone zostały prace związane
z remontem ul. Stromej w Puńcowie.
W ramach zadania sfinansowanego
z budżetu Gminy Goleszów utwardzona została nawierzchnia drogi,
która dotychczas była powodem wie-

Ulica Stroma w Puńcowie przed i po remoncie
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Inwestycje w gminie Goleszów
Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków zyskało nowe ogrodzenie
Zakończyły się prace związane
z zagospodarowaniem terenu wokół
budynku Transgranicznego Centrum
Szkolenia Strażaków w Lesznej Górnej.
W ramach zrealizowanego zadania

zwiększono poziom bezpieczeństwa
wokół budynku poprzez wykonanie
ogrodzenia wokół obiektu oraz przylegającego do niego placu zabaw.
Ogrodzenie tego terenu było jednym

z postulatów, zgłoszonym przez mieszkańców Lesznej Górnej na zebraniu
sołeckim. Koszt budowy ogrodzenia
został sfinansowany z budżetu Gminy
Goleszów.
KG

Harmonogram zebrań wiejskich
Sołectwo
Bażanowice
Goleszów Dolny
Kisielów
Goleszów Górny
Dzięgielów
Cisownica
Godziszów
Goleszów Równia
Puńców
Kozakowice
Leszna Górna

Data zebrania wiejskiego
17.02.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00
24.02.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00
25.02.2020 r. (wtorek), godz. 17:00
27.02.2020 r. (czwartek), godz. 17:00
02.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00
04.03.2020 r. (środa), godz. 17:00
09.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00
11.03.2020 r. (środa), godz. 17:00
16.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00
18.03.2020 r. (środa), godz. 17:00
23.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:00

Miejsce zebrania wiejskiego
OSP Bażanowice
GOK Goleszów
OSP Kisielów
GOK Goleszów
OSP Dzięgielów
Świetlica Gminna
OSP Godziszów
Dom Ludowy
OSP Puńców
OSP Kozakowice
Centrum Transgraniczne

Przypomnienie o konieczności wymiany pieców
W 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął tzw. „uchwałę
antysmogową”, wprowadzającą na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji pieców,
w których następuje spalanie paliw stałych. Działania te mają na celu znaczne
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza
występujących na terenie Śląska.
Podjęta uchwała związana jest
danymi, z których wynika, iż ponad
połowa zanieczyszczeń atmosfery
w województwie śląskim pochodzi
z gospodarstw domowych. Zaangażowanie mieszkańców jest czynnikiem
niezbędnym do poprawy stanu powietrza, którym wszyscy oddychamy.
Jednym z głównych kierunków podjętych działań zaradczych jest wymiana
źródeł ogrzewania na ekologiczne.
Przyjęta uchwała antysmogowa
określa daty wymiany pieców, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1.09.2017 r. W zależności od
daty ich produkcji wymiana powinna
nastąpić:
- do końca 2021 r. - kotły powyżej
10 lat od daty produkcji,
4

- do końca 2023 r. - kotły od 5 do
10 lat od daty ich produkcji,
- do końca 2025 r. - kotły poniżej
5 lat od daty ich produkcji,
- do końca 2027 r. - kotły klasy
3 lub 4.
Uchwała antysmogowa wprowadziła także całkowity zakaz palenia
węglem brunatnym i jego pochodnym, mułem i flotem węglowym oraz
ich mieszaninami, paliwami, w którym
udział masowy węgla kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, a także biomasą,
której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20% (np. drewno).
Przypominamy także, iż w Urzędzie
Gminy w Goleszowie można składać
wnioski na dofinansowanie wymiany
źródła ciepła, tj. wymiany starego pieca na nowe, ekologiczne źródło ogrzewania (np. kocioł gazowy, na pelet,
ekogroszek, docelowo także pompy
ciepła). Regulamin przewiduje dotację
w wysokości do 4000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym. Na rok 2020 w budżecie gminy
zabezpieczono 200 000 zł na dofinan-

sowanie wymiany kotłów, co, jak łatwo,
obliczyć, wystarczy na zrealizowanie
50 wniosków. Wnioski realizowane są
według kolejności zgłoszeń i będą realizowane w kolejnych latach, uwzględniając także przypadki wycofania się
wnioskodawcy z przyjęcia dopłaty.
Obecnie na realizację oczekuje nieco ponad 50 wniosków. Większość tych
wniosków została złożona w 2019 roku,
co zdecydowało o takim podziale środków. Nabór prowadzony jest jednak
w systemie ciągłym, a ewentualny
wzrost zainteresowania dopłatami
umożliwi zwiększenie środków finansowych ujętych na ten cel w przyszłym
budżecie i realizację większej liczby
wniosków. Zachęcamy zatem do składania wniosków już teraz.
Redakcja
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Rekrutacja do przedszkoli
Tytułi szkół
artykułu
na rok szkolny 2020/2021
W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Goleszów.
Jako pierwszy rozpoczęty zostanie proces rekrutacji do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do w/w placówek wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i potrwa do 13 marca 2020 r. Termin uzupełniający dla składania
wniosków wyznaczony został od 1 do 5 czerwca 2020 r. Weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie od 16 do
20 marca 2020 oraz od 8 do 12 czerwca (w postępowaniu
uzupełniającym). Do 23 marca oraz 15 czerwca 2020 podane
zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, po którym od 24 do
27 marca oraz od 16 do 19 czerwca rodzice kandydatów,
w formie pisemnego oświadczenia zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia. Na tej podstawie do 30 marca oraz
22 czerwca podana zostanie lista kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest gmina Goleszów.
W drugiej kolejności rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się 16 marca 2020 r., i potrwa
do 27 marca. W ramach postępowania uzupełniającego termin ten rozpocznie się 1 czerwca 2020 i potrwa do 5 czerwca.
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną odbywać
się będzie od 30 marca do 6 kwietnia oraz od 8 do 9 czerwca (w ramach postępowania uzupełniającego). Podanie listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 8 kwietnia oraz 15 czerwca (postępowanie uzupełniające).
Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które
powinno nastąpić w terminie od 14 do 19 kwietnia lub od
15 do 19 czerwca (postępowanie uzupełniające). Podanie do
publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych nastąpi 22 kwietnia oraz 25 czerwca.
Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach
oświatowych oraz na goleszow.pl/aktualności.
Redakcja

Nabory wniosków dla organizacji pozarządowych
Rozpoczęły się nabory wniosków dla organizacji pozarządowych, do udziału w których zachęcamy organizacje działające na terenie gminy Goleszów.
LGD „CIESZYŃSKA KRAINA”
Pierwszą okazją do otrzymania wsparcia jest nabór ogłoszony do 10 lutego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Cieszyńska Kraina”, które ogłasza nabór wniosków
w zakresie trzech przedsięwzięć. Dotyczą one:
- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym
strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, np. w obszarze turystyki/około turystyki, itp. rozwijanie działalności
gospodarczej w obszarze turystyki/około turystyki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach, a także tworzenie
lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej poprzez wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji.
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – organizacja wydarzeń, w tym szkoleń
z zakresu zachowań proekologicznych i odnawialnych źródeł
energii. Szczegóły: www.cieszynskakraina.pl.
AKTYWNI OBYWATELE
Następną okazją do otrzymania wsparcia jest program
dotacyjny Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wspiera on działania podejmowane przez organizacje społeczne
w 4. obszarach. Pierwszy obejmuje angażowanie obywaPanorama Goleszowska – styczeń 2020

teli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drugim obszarem jest ochrona
praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Trzeci obszar obejmuje
działania mające na celu wzmocnienie grup narażonych na
wykluczenie. Ostatni, tj. czwarty obszar obejmuje wsparcie
rozwoju sektora obywatelskiego.
Program wspiera organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń
wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału
obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa
człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu są: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Szczegóły: www.aktywniobywatele.org.pl.
ŚLĄSKIE LOKALNIE 2020
Kolejną okazją do złożenia wniosku o dofinansowanie
jest projekt Śląskie Lokalnie 2020. Jego celem jest rozwój
młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Głównym celem
jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne. Organizatorem projektu jest Instytut Pracy i Edukacji wraz z Instytutem Rozwoju
Rynku Pracy. Szczegóły: www.fioslaskie.com/oprojekcie.
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Aglomeracja Beskidzka Tytuł
pracowała
artykułu
nad kolejnymi uchwałami
W poniedziałek, 13 stycznia w Bielsku-Białej odbyło się Zgromadzenie
Ogólne Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja
Beskidzka”, które było okazją do przyjęcia niezwykle istotnych regulaminów i planów, umożliwiających podjęcie dalszych kroków w celu pozyskania
zewnętrznych środków finansowych
na realizację najpilniejszych i wymagających sporych pieniędzy inwestycji.
W trakcie spotkania przyjęty został regulamin zgromadzenia, zarządu
stowarzyszenia i komisji rewizyjnej,
a także plan finansowy oraz ramowy
harmonogram działalności tej organizacji w 2020 roku. To kolejny krok po
podpisaniu aktu założycielskiego, który umożliwi podjęcie realnych działań
na rzecz wspólnego działania, współpracy lokalnej i regionalnej, to także
wzmacnianie głosu na forum województwa.
Kolejnym ważnym punktem obrad było przyjęcie listu intencyjnego
w zakresie współpracy jednostek sa-

morządu terytorialnego, wchodzących w skład Stowarzyszenia, w realizacji zintegrowanych, partnerskich
projektów dotyczących gospodarki
odpadami na terenie subregionu południowego województwa śląskiego,
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027 lub
w ramach innych instrumentów polityki rozwoju regionalnego. Stanowisko wypracowane podczas poniedziałkowych obrad zostanie przekazane
zarządowi województwa śląskiego
i odpowiednim instytucjom zajmującym się tą tematyką.
Jednym z aktualnych celów członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”
jest odpowiednie przygotowanie się do
kolejnej perspektywy finansowej budżetu UE oraz wdrażania instrumentu
Regionalne Inwestycje Terytorialne na
lata 2021-2027. W tym celu burmistrzowie i wójtowie prowadzą aktualnie identyfikację wspólnych potrzeb
inwestycyjnych.

Już dziś jednak wiadomo, iż jednym z obszarów wymagających znaczących inwestycji w subregionie jest
transport, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. Rozwój
transportu w południowej części województwa oraz potencjalne inwestycje
samorządowe są jednak w dużej mierze zależne od inwestycji pozostających
w kompetencjach administracji rządowej lub samorządu województwa.
W największej mierze dotyczy to transportu kolejowego. W związku z tym Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia przyjęło uchwałę dotyczącą priorytetowych
projektów transportowych na terenie
subregionu południowego, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii
kolejowych na odcinkach: Żywiec – Sucha Beskidzka, Bielsko-Biała – Kęty, Węgierska Górka – Zwardoń, Bielsko-Biała –
Skoczów. Uchwała zostanie przekazana
zarządowi naszego województwa, właściwemu ministerstwu zajmującemu
się modernizacją linii kolejowych oraz
do PKP.
SM

Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
Do 2 marca można składać wnioski
dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Goleszów przy
ul. 1 Maja 5 (pok. nr 1 i 5) lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5.
Wzór wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej dostępny jest w Urzędzie Gminy Goleszów, natomiast edytowalny formularz wniosku na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do
31 stycznia 2020 r. Rolnik, który ubiega się o zwrot podatku w związku
z posiadanym bydłem, zobowiązany
jest dołączyć do wniosku dokument
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wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający
informację o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła, będącego
w jego posiadaniu w ostatnim dniu
każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Limit zwrotu podatku w 2020 roku
wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków
rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna

liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Stawka zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2020 roku wynosi
1,00 zł na 1 litr oleju.
Zwroty wypłacane będą gotówką
w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na rachunek bankowy wskazany we
wniosku w terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r.
Redakcja
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W połowie października 2019 roku
PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały
umowę o dofinansowanie oraz umowy z wykonawcami o wartości prawie
460 mln zł. Projekt obejmuje odnowę
linii od Chybia i Goleszowa do Wisły
Głębce i do Cieszyna. Już wkrótce ruszą prace remontowe na odcinku łączącym naszą gminę z Cieszynem.
Najważniejszą i długo oczekiwaną
informacją jest fakt, iż po zakończeniu
inwestycji pociągi pasażerskie znów
zaczną kursować między Goleszowem
a Cieszynem. W ramach przewidzianych przez inwestora prac planuje
się odnowienie stacji Goleszów oraz
przystanków Goleszów Górny oraz
Bażanowice. Planowany termin rozpoczęcia robót wyznaczony został na
przełom lutego i marca br. - W początkowym etapie robót nie przewidujemy rozbiórki przejazdów kolejowych,
więc nie będzie żadnych utrudnień
w ruchu – informuje wykonawca inwestycji, którego zadaniem jest zaprojektowanie oraz odbudowa jednotorowej linii kolejowej nr 190 na
szlaku Goleszów-Cieszyn.
Oprócz prac na linii 190 projekt
pn. „Rewitalizacja linii kolejowych
nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn
/ Wisła Głębce” obejmuje także prace
na liniach 157 oraz 191, w efekcie któ-

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Biura
Kasa, wew. 26
7:00 - 15:00 7:00 - 14:30
7:00 - 15:00 7:00 - 14:30
7:00 - 17:00 7:00 - 16:30
7:00 - 15:00 7:00 - 14:30
7.00 - 13.00 7.00 - 11.30

Uwaga! W każdy ostatni dzień miesiąca Kasa Urzędu Gminy czynna będzie o półtorej godziny krócej!

• Biuro podawcze – wew. 29, 30
• Sekretariat Wójta – wew. 20
• Przyjmowanie stron przez
Wójta prosimy uzgodnić w
sekretariacie – wew. 20
• Urząd Stanu Cywilnego –
wew. 31

fot. I. Franek

Zbliża się remont linii kolejowej z Goleszowa do Cieszyna

Nowe podkłady kolejowe na przystanku Goleszów Górny

rych pasażerowie wybierający podróż
Kolejami Śląskimi będą mogli skorzystać z nowych stacji Skoczów Bajerki
(linia 157), Ustroń Poniwiec (linia 191),
a na linii łączącej Goleszów z Cieszynem
powstanie przystanek Cieszyn Uniwersytet, który zastąpi dotychczasowy
przystanek Cieszyn Mnisztwo. Zmiana
w nazewnictwie przystanków przewidziana jest także na linii 191, gdzie
przystanek Wisła Obłaziec zyska nową
nazwę Wisła Jawornik.
W ramach wartego prawie 460
mln złotych zadania odnowione będą
stacje: Pierściec, Skoczów, Goleszów,
Cieszyn, Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowisko. Prace obejmą też

przystanki: Chybie Mnich, Zaborze,
Skoczów Bładnice, Goleszów Górny, Bażanowice, Ustroń Zdrój, Wisła
Dziechcinka, Wisła Kopydło. Według
informacji inwestora, wszystkie przebudowywane perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
a ścieżki naprowadzające pozwolą na
dogodniejsze dojścia osobom niewidomym i słabowidzącym. Dodatkowo podróżnym będą służyły nowe
wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku
na stojąco, a perony zyskają nowe
oświetlenie. W zadaniu zaplanowano
także montaż stojaków na rowery.
Redakcja

• Dowody i ewidencja ludności –
wew. 47
• Zaświadczenia dotyczące
podatków, zmiany właściciela
nieruchomości – wew. 25
• Inwestycje gminne – wew. 45
• Planowanie przestrzenne –
wew. 22, 32
• Deklaracje śmieciowe – wew. 28
• Wycinka drzew – wew. 36
• Decyzje środowiskowe –
wew. 43
• Drogi, odśnieżanie
(ul. Zakładowa 12) – wew. 80, 81
• Gospodarka nieruchomościami,
mieszkania komunalne
(ul. Zakładowa 12) – wew. 83

• Cmentarze/pogrzeby
(ul. Zakładowa 12) – wew. 82
• Promocja, sport, organizacje
pozarządowe, Panorama
Goleszowska, (ul. Zakładowa 12)
– wew. 85,
• GOPS, ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 05 17
• GOK, ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 05 21
• Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 22
• Centrum Usług Wspólnych
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 36 32
• Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 99 28 wew. 18.
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Spotkania seniorów w gminie Goleszów
Wraz z początkiem roku na terenie poszczególnych sołectw gminy
Goleszów odbywały się niezwykle
ważne i ciekawe spotkania z seniorami, które było wspaniałą okazją do
wielu ciekawych i ważnych rozmów,
jak również wspomnień o mieszkańcach, którzy odeszli w minionym
roku. Poniżej prezentujemy krótkie
relacje ze spotkań, które odbyły się
w Lesznej Górnej, Kozakowicach,
Goleszowie Równi, Cisownicy, Godziszowie, Kisielowie, Dzięgielowie
i Puńcowie.
LESZNA GÓRNA
W sobotę, 4 stycznia w Transgranicznym Centrum Szkolenia Strażaków w Lesznej Górnej tradycyjnie
spotkali się seniorzy. Noworoczne
spotkanie było z jednej strony okazją do wielu ciekawych i ważnych
rozmów, jak również wspomnień
o mieszkańcach, którzy odeszli
w minionym roku. Pamięć o nich
uczczono symbolicznie minutą ciszy.
Uczestnicy skorzystali także z możliwości złożenia sobie noworocznych życzeń i wzniesienia toastu za
powodzenie w nowym roku. Przed
wspólnym posiłkiem, o który zadbały członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich, zebrani goście odmówili
modlitwę prowadzoną przez ks. Mateusza Kierczaka. Wyjątkowe popołudnie uatrakcyjnił występ artystyczny
dzieci ze szkółki niedzielnej. Każdy
z uczestników spotkania otrzymał
także pamiątkowy Kalendarz Goleszowski na rok 2020, który ukazał
się jeszcze przed końcem 2019 roku.
Zaproszenie seniorów oraz Anny
Jaworskiej – sołtys Lesznej Górnej
przyjęli: Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, ks. Mateusz Kierczak proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
w Lesznej Górnej, Janusz Kożdoń –
radny gminy Goleszów, Janina Wantulok – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Adam Kulak – prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej oraz Andrzej Lanc – skarbnik miejscowej jednostki OSP.
Organizację spotkania seniorów
wsparli: Gmina Goleszów, Koło Gospodyń Wiejskich z Lesznej Górnej,
Ochotnicza Straż Pożarna z Lesznej
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Górnej, Restauracja Těšínská - Cieszyńska Katarzyna Cuber. Poczęstunek dla gości przygotowały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich, zaś
o część artystyczną zadbała Danuta
Plinta oraz Anna Ostachowska.
KOZAKOWICE
Dzień Seniora w Kozakowicach
zorgniazowany został 4 stycznia
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po uroczystym otwarciu, którego dokonał Marian Machalica, przyszedł czas
na krótkie przemówienia, noworoczne
życzenia, a także poczęstunek i niekończące się rozmowy i wspomnienia.
Na spotkanie z seniorami w Kozakowicach przybyli także licznie zaproszeni goście, a wśród nich Karol
Lipowczan – przewodniczący rady,
ks. Piotr Sztwiertnia z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie,
ks. Adam Drożdż - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Goleszowie oraz Jolanta Warsińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie. Organizatorów spotkania reprezentowali: Edward Tomica
- radny Kozakowic, Krzysztof Kohut sołtys Kozakowic, Anna Czudek - przewodnicząca KGW oraz Marian Machalica - prezes OSP w Kozakowicach.
Organizatorzy spotkania dziękują
fimie GK Forge Grelowski za wsparcie
finansowe wydarzenia.
GOLESZÓW RÓWNIA
W czwartek, 9 stycznia w sali
Domu Ludowego w Goleszowie Równie odbyło się kolejne świątecznonoworoczne spotkanie najstarszych
mieszkańców sołectwa. W spotkaniu
zorganizowanym przez Leszka Stasia
- sołtysa Goleszowa Równi uczestniczyło ponad 40 seniorów. Wydarzenie, które na stałe wpisało się już
w kalendarz imprez, rozpoczęło się
od minuty ciszy, będącej upamiętnieniem mieszkańców, którzy pozostają
w pamięci zebranych gości. Świąteczno-noworoczne spotkanie seniorów
uświetnił występ artystów z Zespołu
Pieśni i Tańca Goleszów, którzy pod
okiem Szymona Staniszewskiego
i Barbary Rybczyk wykonali znane
kolędy i utwory charakterystyczne
dla Śląska Cieszyńskiego. Szczegól-

nie wzruszające było wspólne wykonanie pieśni „Ojcowski dom”, które
przywołało wiele wspomnień wśród
uczestników.
Wśród zaproszonych gości, którzy
przybyli do Domu Ludowego w Goleszowie Równi, znaleźli się Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Karol
Lipowczan oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Jolanta Warsińska.
Przedstawiciele władz samorządowych
złożyli wszystkim serdeczne życzenia
zdrowia, pomyślności oraz spełniania
swoich marzeń w nowym roku.
Organizacja tradycyjnego spotkania seniorów była możliwa dzięki
zaangażowaniu wielu osób i podmiotów, za co dziękował sołtys Leszek
Staś. Pomocy w zrealizowaniu przedsięwzięcia udzielili: Alina i Krzysztof
Szklorz Naprawa silników diesla,
Piotr i Marek Niemiec Ślusarstwo,
Etno Chata Topolej, Piotr Lipowczan
Eko-Dom, Zakład Kominiarski Waszek
Spółka Jawna, Ewa Staś Studio Stanika PDB oraz przewodniczący Rady
Karol Lipowczan.
CISOWNICA
W sobotę, 11 stycznia w sali
Ochotniczej Staży Pożarnej w Cisownicy spotkali się seniorzy. Pierwsze w tym roku spotkanie seniorów
w sołectwie było okazją złożenia sobie noworocznych życzeń, a także
przywołania licznych wspomnień.
Zebranym seniorom życzenia złożyła Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, która wyraziła nadzieję, iż
każdego roku na takich spotkaniach
grono obecnych będzie coraz większe
i przyjdą także ci, którzy z różnych powodów nie mogli przybyć tym razem.
Wójt gminy przekazała również serdeczne podziękowania za zaproszenie, życząc seniorom wielu lat w zdrowiu, a także spożytkowania energii
i życiowego doświadczenia do inspirowania młodego pokolenia. Do życzeń
przyłączyli się sołtys Cisownicy Karol
Macura, przewodniczący rady Karol
Lipowczan, księża parafii katolickiej
i ewangelickiej - ks. prałat Adam
Drożdż oraz proboszcz ks. Marek
Twardzik. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również naczelnik
OSP w Cisownicy Robert Badura,
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Spotkania seniorów w gminie Goleszów
zastępca dyrektora SP w Cisownicy
Aleksandra Chmiel oraz reprezentantka Oddziału Przedszkola Publicznego w Cisownicy Wioletta Szarzec.
Spotkanie seniorów uświetnił występ zespołu „Przocielki” z Cisownicy.
Prezes Stowarzyszenia Miłośników
Cisownicy Henryka Szarzec, składając seniorom życzenia przypomniała
wszystkim tekst piosenki wykonywanej przez Irenę Santor (autorstwa
Wojciecha Młynarskiego): „Starość
to nie jest wiek”. Seniorzy mieli także
niecodzienną okazję posłuchać wierszy autorstwa Teresy Waszut, deklamowanych przez samą autorkę.
Sołtys Cisownicy Karol Macura
pragnie podziękować wszystkim,
którzy wsparli organizację spotkania
seniorów. Były to zarówno stowarzyszenia, firmy, jak i osoby prywatne,
a wśród nich: Tartak – Józef Malec,
Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc” w Cieszynie, Przetwórstwo
Mięsa „RAJ”, Ogrostyl – Stanisław,
Krzysztof Kowala, Sklep spożywczo-przemysłowy Irena Wigłasz, Salon
Fryzjerski – Katarzyna Kowala, Stolarstwo – Tomasz Baracz, Piekarnia
Beskidzka – Kamil Podżorski, Restauracja „Pod Tułem”, Mechanika Pojazdowa – Sławomir Sikora, Gospodarstwo Rolne – Anna i Tadeusz Sikora,
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy, Halina Pinkas, Katarzyna i Damian
Marcol oraz Magdalena Samosiuk.
Serdecznie podziękowania za przygotowanie posiłków sołtys Cisownicy
kieruje do Haliny Raszki, Wandy Gojniczek, Barbary Raszki, Klaudii Raszki
oraz Moniki Raszki.
GODZISZÓW
W sobotę, 11 stycznia w sali
Ochotniczej Staży Pożarnej w Godziszowie odbyło się tradycyjne spotkanie, które z pełną odpowiedzialnością
można nazwać świętem godziszowskich seniorów. Blisko 60 seniorów
z Godziszowa rozpoczęło spotkanie
od minuty ciszy, którą uczczono pamięć o tych spośród nich, którzy odeszli w minionym roku. Po symbolicznym geście przyszedł czas na wspólny
posiłek, a następnie zabawę i śpiew
przy akompaniamencie akordeonisty
Sebastiana Muchy.

W spotkaniu godziszowskich seniorów udział wzięli także zaproszeni
goście, a wśród nich Sylwia Cieślar
– Wójt Gminy Goleszów, Karol Lipowczan – Przewodniczący Rady Gminy
Goleszów, ks. prałat Adam Dróżdż,
ks. Bogusław Sebesta, Sławomir Żmija
– radny Gminy Goleszów oraz Sławomir Gaszek – prezes OSP w Godziszowie. Spotkanie było okazją do złożenia
noworocznych życzeń przez zaproszonych gości, które uzupełniła Beata
Jaworek - sołtys Godziszowa, życząc
wszystkim seniorom, by w nowym
roku świat był pełen ciepła, radości
i przyjaciół, a w domach nigdy nie zabrakło miłości i zrozumienia. - Niech
nadchodzący nowy rok to nie tylko
okres radości, ale również zadumy
nad tym, co minęło i nad tym, co
nas czeka. Życzę wszystkim, ażeby spełniały się marzenia - te małe,
o których wstydzimy się mówić głośno, i te wielkie, które być może teraz
wydają się niemożliwe. Życzę dużo
optymizmu i wiary w pogodne jutro – wszystkiego dobrego i dużo siły,
i zdrowia – życzyła sołtys Godziszowa.
Sołtys Beata Jaworek pragnie
podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację tegorocznego spotkania seniorów. Słowa
podziękowania kierowane są do Ali
Sobczyk, Weroniki Gaszek, Karoliny
Niemiec, Barbary Żmiji i Magdaleny
Ryś, a także Rady Sołeckiej i radnego Sławomira Żmiji, Natalii Jaworek,
oraz Adrianny Żebrowskiej. Podziękowania należą się także strażakom
z OSP Godziszów oraz sponsorom.
KISIELÓW
W środę, 15 stycznia w Kisielowie
odbyło się tradycyjne świątecznonoworoczne spotkanie z seniorami.
Obfitowało w wiele atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o najważniejszych uczestnikach, czyli seniorach z Kisielowa. W wydarzeniu
uczestniczyło blisko 50 najstarszych
mieszkańców sołectwa oraz zaproszeni goście, a wśród nich Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, Karol
Lipowczan - Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów, Krzysztof Pońc –
radny gminy Goleszów, ks. Wiesław
Kondziołka, diakon Karina Chwastek-
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-Kamieniorz, Andrzej Banot - prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie, Mirosław Skiba - naczelnik
jednostki OSP w Kisielowie oraz Grażyna Chruszcz - przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Kisielowie.
Uczestników oraz gości spotkania
przywitał Karol Szostok – sołtys Kisielowa, po którym głos zabrała Wójt
Gminy Goleszów.
- Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wiele pomyślności i sił
w nadchodzących latach. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazje spotykać
się jeszcze wiele razy w coraz większym
gronie. Dziękuję Państwu za wszystko,
co robicie dla naszej społeczności, za
współpracę i wsparcie, jakiego udzielacie w swoim środowisku – mówiła
Sylwia Cieślar.
Do życzeń dołączyli się również
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów
Karol Lipowczan, a także duchowni parafii katolickiej i ewangelickiej ks. Wiesław Kondziołka oraz diakon
Karina Chwastek-Kamieniorz, którzy
przed posiłkiem zaprosili uczestników
spotkania do wspólnej modlitwy.
Organizatorzy spotkania w Kisielowie zadbali także o ciekawą oprawę muzyczną wydarzenia. Specjalnie dla seniorów wystąpił kwartet
muzyczny w składzie: Anna Łukasiak
(wokal), Barbara Chlebek (wokal),
Aneta Kiczek (ukulele/piano) oraz
Vanessa Heckel (gitara). Zespół wykonał popularne pastorałki, wprowadzając tym samym rodzinną
atmosferę, która stała się idealną
okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie noworocznych
życzeń.
W przygotowanie przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób.
Sołtys Kisielowa pragnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację, a w szczególności zarządowi Koła Gospodyń
Wiejskich w Kisielowie, zarządowi
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie, Tadeuszowi Chruszczowi, radnemu Krzysztofowi Pońcowi, członkom rady sołeckiej i ich małżonkom,
a także paniom, które przygotowały
obsługę gastronomiczną i występującemu podczas spotkania kwartetowi
muzycznemu.
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Spotkania seniorów
Tytuł artykułu
w gminie Goleszów
PUŃCÓW
W sobotę, 25 stycznia w strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńcowie miało miejsce coroczne spotkanie
seniorów. W imieniu wszystkich organizatorów najstarszych mieszkańców
sołectwa i zaproszonych gości przywitał Andrzej Ernst – sołtys Puńcowa,
który życzył uczestnikom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na cały
nadchodzący 2020 rok i dalsze lata.
Podczas otwarcia głos zabrała także
Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
- Bardzo cieszę się, że możemy
spotkać się w tak licznym gronie. Życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności i radości w tym nowym roku.
Niech nadchodzący czas będzie dla
nas wszystkich okresem pokoju i zgody, abyśmy mogli cieszyć się wspólnie
swoją obecnością - życzyła Sylwia
Cieślar - Wójt Gminy Goleszów. Do
jej życzeń przyłączyli się także Karol
Lipowczan - Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów oraz ksiądz Tomasz
Chudecki, który zaprosił uczestników
spotkania do krótkiej modlitwy.
W części artystycznej spotkania
przed seniorami zaprezentowała
się grupa przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego w Puńcowie pod
kierownictwem Joanny Zachradnik
oraz Małgorzaty Mróz. Seniorzy mieli
także okazję wysłuchać występu chóru parafii Św. Jerzego w Puńcowie,
który pod kierownictwem Tomasza
Piwko wykonał znane kolędy i pastorałki. Chórzyści zaprezentowali także
piękną aranżację świąteczną pieśni
„Szumi jawor”. Organizatorzy zadbali
również o ludowy akcent muzyczny,
w ramach którego na scenie pojawiła
się kapela „Wałasi”.
Wydarzenie, w którym udział
wzięło ponad 130 osób, udało się
zorganizować dzięki zaangażowaniu sołtysa, rady sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńcowie
oraz klubu sportowego LKS „Tempo”
Puńców. Wśród zaproszonych gości, oprócz wcześniej wspomnianych
przemawiających, znaleźli się także
radni Renata Hanus i Ryszard Florczykiewicz, Katarzyna Bogdał - dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie,
Andrzej Lacel - prezes LKS „Tempo”
Puńców.
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Organizatorzy pragną podziękować wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie spotkania. Sołtys
Andrzej Ernst szczególne podziękowania kieruje do sponsorów, którymi
byli: Fao-Far Barbara i Janusz Glajcar,
Firma Ogólnobudowlana Henryk Nizio, Weber&Weber, Ogrodnictwo
Frydrychowski - Pniok, Auto Serwis
Jacek Skórkiewicz, Meble Damian
Cziommar, Firma Florys Ryszard Florczykiewicz, Cielusek Auto - Serwis, Alchemia Smaku, Meble Arkadiusz Byrtus, Zakład Remontowo-Budowlany
Czesław Dadok, Maszyny Leśne Jan
Kłoda, Firma Blacharsko - Dekarska
Grzegorz Kopieczek, Meble Michał
Bochucki, Rejonowa Spółdzielnia
Samopomoc Cieszyn, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Goleszów, OSP
Puńców, LKS Tempo Puńców, Ogrodnictwo Rudolf Rańda, Sadownictwo
Jerzy Pelar, Sadownictwo Wiesław
Sikora, Ludwig Czekolada.
DZIĘGIELÓW
Jak co roku, w okresie świąteczno-noworocznym, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Dzięgielowie miało miejsce spotkanie seniorów i jubilatów. Zapoczątkowana w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa Wernera
Zająca i ks. Emila Gajdacza impreza
była swego rodzaju pionierską inicjatywą w gminie Goleszów.
- Czas szybko upływa i dokładnie rok minął od poprzedniego spotkania w gościnnych murach naszej
szkoły. Cieszę się szczególnie, że wy
drodzy seniorzy, jubilaci i zasłużeni
przyjęliście to zaproszenie, bo tym
właśnie chcemy Wam podziękować
za to, co wnieśliście i nadal wnosicie
w życie naszej lokalnej społeczności. Życzę, aby te pokolenia, które
idą za Wami, mogły czerpać same
dobre przykłady, budując na tym
fundamencie swoją przyszłość - tymi
słowami przywitał wszystkich zebranych sołtys Zbigniew Krzemień,
rozpoczynając 17. edycję spotkania,
w którym udział wzięło blisko 130
osób.
Spotkaniu towarzyszył bogaty
program artystyczny, który przygotował Krzysztof Durlow. Artysta

zaprezentował uczestnikom spotkania wspaniałą wiązankę utworów klasycznych i popularnych,
które wykonał na skrzypcach wraz
z podkładem muzycznym. Krzysztof Durlow poprowadził także
wspólne śpiewanie i kolędowanie.
W ramach spotkania nie zabrakło
także tradycyjnego poczęstunku,
rozmów oraz noworocznych życzeń.
Wspominano także tych, którzy ze
względu na chorobę nie mogli już
wziąć udziału w spotkaniu, a chwilą
ciszy uczczono pamięć o mieszkańców, którzy w minionym roku opuścili nas na zawsze.
Organizatorami 17. spotkania
seniorów i jubilatów byli: Zbigniew
Krzemień – sołtys Dzięgielowa, Rada
Sołecka, miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich, jak również Ochotnicza
Straż Pożarna, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa oraz Szkoła
Podstawowa. Wspólnie z seniorami
świętowali zaproszeni goście, tj. Karol Lipowczan - Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów, Dorota Skark-Pieprzka - radna gminna i przedstawicielka
SMDz, Katarzyna Bogdał – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie,
Gertruda Proksa - przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich, Ewa Cieślar - przełożona Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”, ks. Dariusz Kowala
– proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej, ks. Marek Londzin – proboszcz
Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
oraz Jacek Klein - prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dzięgielowie.
Przygotowania do 17. edycji
spotkania seniorów i jubilatów pochłonęły wiele dni, czasu i energii,
a zaangażowanych w nie było wiele
osób, którym należą się szczególne
podziękowania. Organizatorzy pragną podziękować kolegom z Rady
Sołeckiej, obsłudze szkolnej i druhom
z OSP za przekształcenie sali gimnastycznej w olbrzymi salon gościnny,
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie za życzliwość i udostępnienie pomieszczeń, pani Brygidzie,
Jolancie, Annie, Danucie i Renacie
za przygotowanie pysznych dań,
paniom z KGW za wykonanie pięknych kompozycji na stołach i za obsługę, a także parafii ewangelickiej oraz
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Spotkania seniorów
Tytuł artykułu
w gminie Goleszów
OSP za użyczenie stołów i krzeseł.
Impreza nie byłaby tak uroczysta,
gdyby nie osoby, firmy z Dzięgielowa
i okolic, które uznały, iż warto wesprzeć cenną inicjatywę. Są to: Anna
Wacław Hanzel (MegaPress), Janusz
Buzek, Dariusz Reis, Krzysztof Glajcar,

Marek Targosz (Fol-Bud), Robert Siekierka (Stolarstwo), rodzina Nieboras (firma PPHU Jerzy), Jerzy Franek
(Zakład Zieleni), Zbyszek Krzemień
(Gardenus), Jerzy Franek (Fameks),
Jerzy Cieślar (Transbus), Bank Spółdzielczy w Cieszynie, mleczarnia z Ba-

żanowic, Parafia Ewangelicka, Parafia
Rzymsko-Katolicka, Diakonat Żeński
Eben-Ezer, Restauracja-Hotel Pod Tułem, OSP Dzięgielów, skład opałowy
w Dzięgielowie, Wydawnictwo Sharon i Armia Zbawienia.
Redakcja

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie szkoły w Kisielowie wystawili przedstawienia jasełkowe. Historia narodzenia Jezusa została
ukazana w trzech odsłonach.
Dzieci z klasy pierwszej i drugiej
wcieliły się w postacie bajkowe, które przyniosły dary małemu Jezusowi.
Klasa trzecia, przebrana za diabły,
zaprezentowała Boże Narodzenie
widziane z perspektywy piekła.
W trzeciej odsłonie ożyły postacie z
tradycyjnej, bożonarodzeniowej szopki. Występ uświetniły kolędy i taniec
„Kołysanka dla Jezuska”. W przerwie
między odsłonami uczestnicy jasełek
mieli okazję poczęstować się wypiekami przygotowanymi przez rodziców.

fot. I. Franek

Tradycyjne jasełka w Kisielowie

W tradycyjnych jasełkach udział
wzięli rodzice uczniów szkoły w Kisielowie, Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, Dorota Wisełka – dy-

rektor szkoły, a także diakon Karina
Chwastek-Kamieniorz.
Przedszkole

Wieczorem, 12 grudnia hol bażanowickiej szkoły podstawowej tętnił
życiem. Stało się tak za sprawą tradycyjnego, rodzinnego kolędowania.
- W półmroku rozświetlonym
świeczkami skrzył się brokat na skrzydełkach aniołków, które, poddenerwowane, siedziały na ławeczkach
w pierwszym rzędzie. To, oczywiście, nasze pierwszaki, które po raz
pierwszy wzięły udział w tradycyjnym, rodzinnym kolędowaniu. Aniołki, pastuszki, śnieżynki... ach, kogóż
tam nie było! Z tyłu miejsca zajęły
wyrośnięte renifery i mikołajki z 8 klasy, które w odpowiednim momencie
wjechały na scenę w tekturowym samochodzie coca-coli – opisują ogranizatorzy rodzinnego kolędowania.
W tym roku, w ramach tradycyjnego, rodzinnego kolędowania,
każda klasa przygotowała krótki program spięty w całość przez szkolny
chór oraz wspólne wykonanie kolęd.

fot. SP Bażanowice

Hej kolęda, kolęda...

I właśnie wtedy, gdy w niebo popłynęła kolęda, poczuliśmy, że święta za
pasem, że „czas radości, wesołości
nastał światu temu...”. Wzruszeni
i jakby odrobinę lepsi, a na pewno nie-
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co wyciszeni wróciliśmy do domów
z zakupionymi na kiermaszu bożonarodzeniowymi ozdobami i ciastami.
Jolanta Chwastek
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W sobotę, 14 grudnia w Domu Ludowym w Goleszowie Równi odbyło
się uroczyste spotkanie świąteczne
zorganizowane przez XVIII Oddział
Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich
Spadochroniarzy. Udział w nim wzięło blisko 90 uczestników.
Uroczystego otwarcia dokonał
Bogusław Moczała - prezes cieszyńskiego oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. W dalszej części spotkania przyszedł czas na podsumowanie
działalności prowadzonej przez Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy na przestrzeni
całego roku, jak również przedstawienie planów na kolejne miesiące. Zasłużeni członkowie otrzymali odznaki
i podziękowania za swoje zaangażowanie. Następnie uczestniczy zasiedli
do wspólnego stołu. Po poczęstunku
przyszedł także czas na podzielenie się
opłatkiem i złożenie sobie życzeń.
W trakcie spotkania prowadzona
była zbiórka dla wychowanków z cieszyńskiego domu dziecka. Uczestnicy

fot. K. Grzybek

Spotkanie Związku Polskich Spadochroniarzy

otrzymali także pamiątkowe upominki od Św. Mikołaja, który odwiedził
ich w trakcie spotkania. Rozmowy
w ciepłej, świątecznej atmosferze trwały jeszcze przez długi czas i były okazją
do podzielenia się swoimi przemyśleniami, pomysłami i wspomnieniami.
Wśród gości świątecznego spotkania znaleźli się m.in. Rafał Glajcar – Zastępca Wójta Gminy Goleszów, Karol

Lipowczan – Przewodniczący Rady
Gminy Goleszów, Stanisław Malina
- Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, ppłk Tomasz Maj - Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Bielsku Białej,
a także przedstawiciele pozostałych
oddziałów Związku Polskich Spadochroniarzy, Domu Dziecka w Cieszynie,
Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.
KG

fot. M. Sikora-Poloczek

Kulinarnych sukcesów ciąg dalszy!

W poprzednim numerze „Panoramy Goleszowskiej” pisaliśmy o sukcesie mieszkanki Dzięgielowa – Leonardy
Tomali, która zwyciężyła w konkursie
na najsmaczniejsze i najpiękniejsze
cieszyńskie ciasteczka, organizowanym
przez Zamek Cieszyn. Jak się okazuje,
to nie jedyny sukces mieszkanek naszej gminy w konkursach, w których,
oprócz zdolności kulinarnych, liczyło się
także przywiązanie do tradycji.
Kilka dni po ogłoszeniu wyników
cieszyńskiego konkursu nastąpiło bo12

wiem rozwiązanie 9. edycji konkursu
na „Najlepsze Ciasteczko Cieszyńskiej
Krainy”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”. Finałowa gala obejmująca ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród miała miejsce w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dębowcu.
Spośród 51 uczestników konkursu
najlepsza w kulinarnej sztuce pieczenia ciasteczek okazała się Katarzyna
Kruszy z Dzięgielowa, której ciasteczko wygrało pod względem walorów

smakowych, tradycji wypieku oraz wyglądu. Jury konkursu nagrodziło także
Lilianę Machej (2. miejsce), Alinę Niedobę (3.miejsce) oraz Justynę Tomicę
(4. miejsce, Kozakowice Dolne). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Jarosław
Szczypka (Kozakowice Górne), Dorota
Kula (pochodzi z Kozakowic Dolnych),
Krystyna Golec, Jolanta Stępnikowska,
Renata Rzymanek (Goleszów) oraz Maria Wnętrzak (Cisownica).
Redakcja
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sze dni po dwie rundy, co wymagało
dobrej kondycji od uczestników – zaznaczył kierownik imprezy Karol Linert.
Sędzią głównym turnieju był Jacek
Matlach IA – sędzia szachowy klasy
międzynarodowej. Turniej zdominował mistrz międzynarodowy Maciej
Mroziak, trener w „Olimpii” Goleszów,
wygrywając wszystkie siedem partii.
Zacięta walka toczyła się o kolejne
miejsca w tabeli. Finalnie drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej zdobył Michał Cieślar (SSz „Olimpia” Goleszów),
a trzecią lokatę zajął Kamil Kubica (KSz
Skoczek Czerwionka-Leszczyny).
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy reprezentujący goleszowski klub:
- Z przyjemnością odnotowywaliśmy dużo „niespodzianek” z udziałem zawodników naszego Klubu,
wprawdzie wynik to nie jest wszystko
w szachach, ale zawsze cieszy – podsumował prezes stowarzyszenia Karol Linert.

fot. K. Grzybek

Pasjonaci gry w szachy będą mile
wspominać niecodzienną końcówkę
roku przygotowaną w gminie Goleszów. Od piątku 27 grudnia 2019 r. do
poniedziałku 30 grudnia 2019 r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury rozegrano turniej w szachach klasycznych.
Organizatorem rozgrywek pn. „Kania
Finanse_Beskidy Cup” było Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów.
Poziom gry, jak zwykle w naszych
turniejach, stał na bardzo wysokim
poziomie, a do wspięcia się na wyżyny
swoich możliwości zachęcały nagrody
dla najlepszych zawodników.
- Śląski Związek Szachowy przyznał
zwycięzcom kilku imprez prawo startu
w dziesięcioosobowym zamkniętym
turnieju kołowym o Mistrzostwo Śląska, który rozegrany zostanie w sierpniu; nasz turniej jest jednym z tych
wyróżnionych, to wyraz uznania dla
nas, jako organizatorów szachowych
imprez – podkreślił kierownik turnieju
i prezes Stowarzyszenia Szachowego
„Olimpia” Karol Linert.
Jedna partia w turnieju klasycznym może trwać około trzech, czterech godzin, a nawet i dłużej. Warto
zaznaczyć, że organizacja wielodniowych turniejów wymaga od organizatorów solidnego przygotowania nie
tylko rozgrywek, ale i odpowiedniego
zaplecza:
- Najlepszym miejscem do rozgrywania tego typu turniejów są obiekty
posiadające bazę noclegową i odpowiednią salę do gry, czym w Goleszowie
nie dysponujemy. Nasz turniej rozegrany był na dystansie 7 rund, trzy pierw-

fot. I. Franek

Mocny akcent szachowy na zakończenie roku

Panorama Goleszowska – styczeń 2020

Z pełnymi tabelami klasyfikacyjnymi można zapoznać się w serwisie
internetowym
www.chessarbiter.
com/turnieje/2019
Sponsorem wszystkich nagród
była firma Ubezpieczenia Kania Finanse. Organizację wydarzenia
wsparło Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Gmina Goleszów. Turniej był
objęty również patronatem Wójta
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, która
w dniu zakończenia zmagań wręczała
puchar, medale i nagrody.
- Chciałabym serdecznie podziękować organizatorom za wspaniałe
przygotowanie tego czterodniowego
turnieju. Jestem wdzięczna również
rodzicom za pomoc i zaangażowanie okazane w trakcie tych rozgrywek. Dziękuję zawodnikom za udział
w tym wydarzeniu, ich wspaniałą grę
i promocję szachów. Gratuluję Wam
osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów w tej wymagającej
dyscyplinie – gratulowała Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Wydarzenie szachowe w Goleszowie, tradycyjnie już, objęte zostało patronatem medialnym przez
„Głos Ziemi Cieszyńskiej” i portal
Beskidzka24.
- Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się
w organizację imprezy. Szczególne
podziękowania należą się rodzicom
naszych zawodników, na których zawsze mogę liczyć – podziękował kierownik turnieju Karol Linert.
Fotorelację można obejrzeć na
www.goleszow.pl.
KL/KG
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Nowy rekord finału WOŚP w Goleszowie!

Wójt Sylwia Cieślar z wolontariuszkami

trafiło do puszki, która znajdowała
się w biurze podawczym Urzędu
Gminy w Goleszowie. Podczas ubiegłorocznego, tj. 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Goleszowie udało się zebrać kwotę 17 655,67 zł. Tegoroczny wynik
jest zatem o ponad 3600 zł wyższy
od tego z 2019 roku.
- Cieszę się ogromnie, iż Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także w Goleszowie. Dziękuję
wszystkim wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w działanie
sztabu, za przygotowanie pysznych
wypieków, organizację występów
i licytacji. Dziękuję także mieszkańcom gminy Goleszów za wsparcie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od lat doposaża w niezbędny sprzęt także Szpital Śląski
w Cieszynie. Jestem przekonana,
iż każda złotówka wrzucona do pu-

szek wolontariuszy WOŚP przełoży
się na poprawę jakości wykonywanych zabiegów w naszym najbliższym otoczeniu - komentuje Sylwia
Cieślar - Wójt Gminy Goleszów.
Zaangażowanie
mieszkańców
gminy Goleszów w kolejny finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy widoczne było także w największym sztabie na terenie powiatu cieszyńskiego, który znajdował
się w Cieszynie. Odbywający się
na cieszyńskim rynku finał WOŚP
wsparli bowiem strażacy z jednostek
Ochotniej Straży Pożarnej z Bażanowic i Dzięgielowa, którzy w trakcie
trwania finału WOŚP przeprowadzili
pokazy ratunkowe, a także strażacy
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Godziszowa, którzy pomagali
przy rozstawianiu namiotu.
Redakcja

fot. SP Goleszów

W niedzielę, 12 stycznia odbył
się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka zbierała środki
na zakup sprzętu mającego na celu
zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Zbiórkę na rzecz WOŚP zorganizował
także goleszowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
zebrał ponad 21 tys. zł.
Gminny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieścił się
w Szkole Podstawowej w Goleszowie, a jego działania koordynował
Andrzej Kloske, pełniący funkcję zastępcy dyrektora goleszowskiej podstawówki. Puszka Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy znajdowała się
także w biurze podawczym Urzędu
Gminy w Goleszowie.
Finał WOŚP w Szkole Podstawowej w Goleszowie rozpoczął się
o godzinie 15:00 i obejmował liczne
atrakcje, wśród których znalazły się
występy chóru szkolnego, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne
i licytacje. Gościem specjalnym goleszowskiego sztabu był Wyższobramski Chór Kameralny. W sztabie
działała także bogato zaopatrzona
kawiarenka z herbatą, kawą i przepysznymi, domowymi ciastami. Imprezy i zbiórki trwały do godz. 18:00.
W sumie, w trakcie 28. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do puszek goleszowskich wolontariuszy trafiło 21 268,49 zł oraz
1591 czeskich koron, 7 euro i 20 dolarów amerykańskich. Ponad 160 zł
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organizatorzy spotkania opowiadali
o warunkach, w jakich funkcjonowali więźniowie, zwracając szczególną
uwagę na postacie pojawiające się
w materiale. Byli to Jean Bartischan
- więzień malujący na ścianach bloku mieszkalnego sceny ukazujące
pracę w goleszowskim podobozie
oraz Dow Lovy - obozowy pisarz,
którego zapiski wykorzystywała nawet kancelaria obozowa. To dzięki
ich działalności zachowało się wiele
informacji, które pozwoliły odzwierciedlić makabryczny obraz działania goleszowskiego podobozu Auschwitz-Birkenau.
W obchodach upamiętniających
75. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau oraz Marsz Śmierci wzięli udział także samorządowcy
z gminy Goleszów. Przewodniczący
Rady Gminy Goleszów - Karol Lipo-

wczan oraz Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar złożyli organizatorom
serdeczne podziękowanie za przygotowanie spotkań upamiętniających
rocznicę wydarzeń, które odcisnęły
ogromne piętno na mieszkańcach
i historii gminy Goleszów.
- Serdecznie dziękuję za pamięć
o tych trudnych i smutnych wydarzeniach oraz przygotowanie otwartych
spotkań upamiętniających historie,
o których nigdy nie możemy zapomnieć. Izba Pamięci to szczególne
miejsce dla naszej społeczności, które powinno nam stale przypominać
o ludzkich dramatach, które rozgrywały w czasach wojny. Dzięki Wam
jest ona żywym świadectwem tego
tragicznego okresu i przestrogą dla
przyszłych pokoleń – zaznaczyła Sylwia Cieślar - Wójt Gminy Goleszów.
Redakcja

fot. K. Grzybek

W środę i czwartek, 22 i 23
stycznia ponad 70 osób skorzystało
z zaproszenia do odwiedzenia
Izby Oświęcimskiej znajdującej się
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Goleszowie. Okazją do odwiedzin
było upamiętnienie 75. rocznicy
wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau
i Marszu Śmierci, w ramach którego
kustosz Izby Oświęcimskiej – Paweł
Stanieczek wraz z Anną Sikorą opowiadali uczestnikom o działalności
podobozu Arbeitslager Golleschau,
będącego filią obozu w Oświęcimiu.
Jednym z punktów programu
była także projekcja dokumentalnego filmu „Dopisani do Listy Schindlera”, opowiadającego historię goleszowskiego podobozu oraz Marszu
Śmierci. Skąd taki tytuł filmu?
- Film o tym tytule powstał, gdyż
wagon z ewakuowanymi goleszowskimi więźniami znalazł się w miejscowości Svitava (daw. Zwittau),
w okolicach Brna, gdzie swoją fabrykę miał Schindler. Kiedy wagon tam
dojechał, Schindler przygarnął goleszowskich więźniów, wpisując ich
jako stan osobowy fabryki. Tak też
powstała lista Schindlera, czyli ratunek dla przybyłych jako jego pracowników – zaznaczył kustosz Paweł
Stanieczek.
Dwudniowe obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 75 lat
były także okazją do przypomnienia wielu historii mieszkańców gminy Goleszów, którzy z narażeniem
własnego życia pomagali więźniom
podobozu. Przed samym seansem

fot. T. Lenkiewicz

Upamiętniono 75. rocznicę
Tytuł
wyzwolenia
artykułu KL Auschwitz-Birkenau
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Przekaż 1% na rzecz osóbTytuł
i organizacji
artykułuz terenu gminy Goleszów!
W poprzednim numerze Panoramy Goleszowskiej zwróciliśmy
się do osób fizycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy do
przekazywania informacji dotyczą-

cych możliwości ofiarowania na
ich rzecz 1% podatku. To ogromne
wsparcie, które nic nie kosztuje
podatników, a forma przekazania
środków związana jest wyłącznie z
wpisaniem w odpowiedniej rubry-

ce formularza PIT nazwy i numeru
KRS organizacji pożytku publicznego. Poniżej publikujemy informacje, które dostarczone zostały
przed zamknięciem niniejszego
numeru.

1% NA RZECZ OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z POWAŻNYMI CHOROBAMI
WYMAGAJĄCYMI KOSZTOWNEGO LECZENIA LUB REHABILITACJI:
Tomasz Cichy z Goleszowa || KRS: 0000026054 z dopiskiem na pomoc
i rehabilitację Tomasza Cichego
Nazywam się Tomasz Cichy i w 2007 roku uległem poważnemu wypadkowi. Od tego czasu jestem sparaliżowany i poruszam się na wózku.
Czasem budzę się z bólem pleców, złapie mnie jakaś infekcja, szybciej się
męczę i nie mam już tej wytrzymałości. Niedawno miałem 40. urodziny,
na głowie pojawiły się już siwe włosy. Na ogół jestem zadowolony z tego,
co mam, z tego co, udało mi się wypracować. Jestem ciekawy świata
i ludzi. Nadzieja umiera ostatnia, więc wierzę, że jest szansa, że mój stan
się poprawi. W dalszym ciągu chcę ćwiczyć, rehabilitować się – dla siebie
i dla moich bliskich, żeby im było lżej. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy.
Jeśli chcesz mi pomóc, możesz się podzielić swoim 1% podatku.
Daniel Greń z Goleszowa || KRS: 0000099847, Towarzystwo Opieki
nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, cel szczegółowy: Na pomoc Daniela
Grenia
Ma prawie 15 lat, urodził się z Zespołem Downa. Ma niedorozwój intelektualny. Musi być pod stałą kontrolą: neurologa, endokrynologa-niedoczynność tarczycy, kardiologa. Od 9 lat mieszka w Goleszowie ze swoją
nową rodziną - Zwiasów. Z pomocą rodziny oraz pracowników Ośrodka
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu uczestniczy
w zajęciach indywidualnych oraz uczy się z innymi dziećmi. W tym roku
próbuje na swój sposób się porozumiewać, czego nie wykazywał wcześniej.
Ma pragnienie komunikacji. Chce nadal robić postępy. Możesz mu pomóc, przekazując 1% procent podatku.
Jonathan Lach z Goleszowa || KRS: 0000387207, cel szczegółowy:
Jonathan Lach
Jonathan, bliźniak jednojajowy, przyszedł na świat w 27. tygodniu ciąży, w lipcu 2018 roku, jako trzecie dziecko w naszej rodzinie, z ekstremalnie niską masą
urodzeniową 997 g. Niestety, w czasie ciąży doszło do przetoczenia bliźniaczego i jego braciszek bliźniak umarł 8 godzin przez przedwczesnym rozwiązaniem
ciąży. W pierwszej dobie swojego życia walczył o przeżycie, był reanimowany
i zaintubowany ze względu na ostrą niewydolność oddechową. Zmagał się z wysiękiem osierdziowym, martwiczym
zapaleniem jelit, sepsą, anemią (przeszedł kilka transfuzji) oraz wieloma innymi nieprawidłowościami spowodowanymi komplikacją ciąży i wcześniactwem. USG i MRI potwierdziło rozległą leukomalację okołokomorową w lewej
półkuli mózgu, gdzie doszło do niedotlenienia oraz wylewu – diagnoza: porażenie prawej strony ciała. Codzienna
rehabilitacja to jedyna szansa na lepsze życie naszego syna. Fizjoterapia, rehabilitacja, terapia zajęciowa to codzienność Jonathana w walce o sprawność ruchową. Boryka się on z przybieraniem na wadze, stąd codzienna suplementacja posiłków jest wymagana. Opieka dietetyka, neurologopedy, psychologa jest niezbędna w dalszym leczeniu
syna. Jonathan jest pod stałą opieką neonatologa, neurologa, kardiologa, pediatry, okulisty, gastroenterologa, osteopaty. Możesz mu pomóc, przekazując 1% procent podatku.
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Przekaż 1% na rzecz osób i organizacji z terenu gminy Goleszów!
Kinga Szołtys z Kozakowic || KRS: 0000037904, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, cel szczegółowy: 22278
Szołtys Kinga
Kinga ma 11 lat, urodziła się z wadą genetyczną - Zespół
Downa, towarzyszą temu wada serca, niedoczynność tarczycy. Rozwój przebiega z opóźnieniem fizycznym i umysłowym.
Możesz pomóc Kingusi w walce o samodzielność, przekazując
swój 1% podatku.
Zuzanna Kozyra z Goleszowa || KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 25279
Kozyra Zuzanna
Zuzia od 2014 roku walczy z padaczką lekooporną. Nie jest to jedyne
schorzenie, z którym się zmaga. Zuzia jest również pod opieką poradni: hematologicznej, endokrynologicznej, nefrologicznej, gastroenterologicznej,
rehabilitacyjnej, wad postawy, psychologicznej. Z uwagi na postęp choroby
i coraz większe problemy zdrowotne w roku 2019 rozpoczęliśmy diagnostykę genetyczną - jest to proces długotrwały i bardzo kosztowny. Zuzia wymaga intensywnych terapii i wielospecjalistycznej opieki lekarskiej. Koszty
leczenia są z roku na rok coraz większe, dlatego zwracamy się do Państwa
z prośbą o przeznaczenie 1% podatku Zuzi.

Ewelina Wilczęga z Bażanowic || KRS 0000338389
Jestem Ewelina, mam 43 lata i stwardnienie rozsiane. Mój dzień zaczyna się od
otwarcia oczu, nie podnoszę się leżę - podnosi mnie mąż i przewija pampersa, karmi mnie - tego też nie potrafię zrobić. W ciągu dnia parę razy usiądę (przy pomocy
męża) gdy moje mięśnie słabną zostaję położona. Widzę moje dzieci (14 i 9 lat)
i nie potrafię sama ich przytulić, moje ręce są za słabe - lewa zupełnie jest nieruchoma, podobnie jak lewa noga. Mam aparat słuchowy, dzięki niemu słyszę ich
głosy i opowieści z całego dnia. Nie potrafię sama usiąść, ubrać się, nakarmić, przytulić dzieci, męża, nie potrafię zrobić kroku, klasnąć w ręce, poczesać się. Jest za to
coś co potrafię. Potrafię poprosić Cię o pomoc. Proszę zatem, jeśli możesz przekaż
mi 1% swojego podatku, abym mogła intensywnie się rehabilitować, a także pojechać na turnus rehabilitacyjny, który wzmocni moje mięśnie i ciało. Codziennością
mojego dnia jest ból, aby nie był tak duży potrzebuję platformy wibrującej (która
obniża napięcie mięśni), której koszt około 20 tys. zł. Do porozumiewania się z otoczeniem bardzo przydatne jest Cyber
Oko, którego koszt wynosi ok 20 000 zł. Z góry dziękuję! Ewelina.

1% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP || KRS: 0000116212, cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna
w Bażanowicach. Prosimy o przekazanie 1% podatku, który przeznaczony zostanie na działalność ratowniczą oraz
na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Ludowy Klub Sportowy Goleszów || KRS: 0000114212
Prosimy o przekazanie 1% podatku, który przeznaczony zostanie na zakup potrzebnego sprzętu oraz szkolenie najmłodszych wychowanków klubu.
Zachęcamy mieszkańców gminy Goleszów do przekazywania i przesyłania informacji o możliwości ofiarowania 1% podatku na rzecz organizacji i osób z terenu
gminy Goleszów, które opublikowane zostaną w kolejnych numerach Panoramy Goleszowskiej. Informacje
Panorama Goleszowska – styczeń 2020

można przekazywać osobiście, tj. w Goleszowie,
przy ul. Zakładowej 12, telefonicznie pod nr telefonu: 33 479 05 10, wew. 85 oraz mailowo: panorama@goleszow.pl.
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Mieszkańcy gminy Goleszów w walce o lepsze jutro!
Przekazanie 1% podatku to nie jedyna forma umożliwiająca wsparcie osób potrzebujących. Wsparcie najpilniejszych
potrzeb możliwe jest także poprzez serwisy oferujące internetowe zbiórki charytatywne. W jednym z tego typu serwisów
możliwe jest np. wsparcie zbiórki na rzecz dwóch mieszkańców Goleszowa. Poprzez serwis pomagam.pl możliwe jest
przekazanie środków dla Danuty Bujok, która zbiera na nową protezę nogi, a także Piotra Macha, który zbiera środki na
swoją dalszą rehabilitację.
Danuta Bujok z Goleszowa || www.pomagam.pl/db
Zbieram na protezę nogi, która została uszkodzona podczas mojego wypadku. Staram się
żyć pełną parą, czerpać z życia to co najlepsze. Pomimo mojej niepełnosprawności chcę żyć
jak większość. Czasem mam dość tego wszystkiego, tego życia bez nogi... Początkiem roku
miałam poważny wypadek samochodowy w wyniku którego m.in. uszkodziłam protezę nogi
(wykonanie całej protezy wraz z dodatkową częścią to koszt ok. 36 tys. zł).Obecnie nie chodzę
do pracy i póki zdobędę nowej protezy nie wrócę do aktywności - życia, treningów, sprawnego poruszania się. Dziękuję Bogu, że żyję i wyszłam z wypadku bez większych obrażeń. Nie
należy mi się żadne odszkodowanie i niestety nie dostanę nowej protezy. Życie bez nogi nie
jest takie łatwe i tanie jak to może się wydawać. Protezy wymienia się jak części do samochodów, a części od protez wymienia się jak ubrania. Im częściej coś używasz, tym szybciej się to
zużyje. Dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób już mnie
wsparli. Będę bardzo wdzięczna za kolejną pomoc finansową. Dodatkowo można mnie wesprzeć przekazując 1 % swojego podatku
KRS 0000270809 z dopiskiem Bujok 3779
Piotr Mach z Goleszowa || www.pomagam.pl/piotrowi
Od urodzenia choruję na czterokończynowe porażenie mózgowe, poruszam się na wózku
inwalidzkim. Chciałbym stać się bardziej samodzielny. Obecnie pojawiły się nowe, ale kosztowne możliwości neurorehabilitacji. W serwisie pomagam.pl prowadzona jest zbiórka na moje
potrzeby. Zebrane środki finansowe pozwolą mi na spełnienie marzenia - rehabilitację w specjalnym „kombinezonie” pozwalającym na samodzielne chodzenie. Wszystkim, którzy dokonają
wpłat na moje konto, serdecznie dziękuję.

Co słychać w Gminnym Ośrodku Kultury?

fot. GOK

Wraz z początkiem roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie
odbył się tradycyjny Koncert Noworoczny. W tym roku odbyła się już
6. edycja koncertu, który zainteresował licznie przybyłą puliczność.
Na scenie goleszowskiego GOK-u
tradycyjnie można było podziwiać
występ Zespół Pieśni i Tańca „Go-
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leszów”, w którym zadebiutowały
najmłodsze dzieci z grupy pierwszej oraz śpiewająca młodzież starsza z grupy trzeciej.
W programie koncertu znalazły
się pieśni i tańce ludowe, a także
kolędy i pastorałki. Na zakończenie
swego barwnego występu zespół
złożył życzenia noworoczne, wyko-

rzystując w tym celu słowa wiersza
poetki Eweliny Szuścik. Noworoczne życzenia złożył także Karol Lipowczan - przewodniczący goleszowskiej Rady Gminy.
Kolejnym punktem koncertu
był występ Teatru Tańca „Kwieciste
Gwiazdy” z Wołynia na Ukrainie.
Grupa składająca się z 13 członków, wychowanków Rodzinnego
Domu Dziecka w Kiwercy zaprezentowała różnorodny repertuar,
na który składały się taneczne inscenizacje bajek, tańce narodowe
ukraińskie i żydowskie oraz taniec współczesny. Oprócz pięknej
choreografii widzów oczarowały
barwne stroje, kunsztownie wykonane przez samych tancerzy oraz
ich opiekunów, sprawiając, iż koncert był wspaniałym widowiskiem
muzyczno-tanecznym.
Dyrektor GOK-u w Goleszowie
Jolanta Warsińska
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Nadesłane przez czytelników. Paweł Pustówka – wspomnienie
W lipcu 2019 roku minęła 140. rocznica urodzin, a w grudniu upłynęło 50 lat od śmierci mojego dziadka Pawła Pustówki,
wieloletniego organisty oraz znanego i cenionego folklorysty
i kompozytora. Jest więc okazja, by w wielkim skrócie przypomnieć sylwetkę tego społecznika, którego bogate życie wypełnione było przede wszystkim gromadzeniem folkloru, najchętniej pieśni i tańców ludowych z okolic Cieszyna.
Paweł Pustówka urodził się 13.07.1879 r. w Mnisztwie
jako syn Adama i Ewy z domu Boruta. W roku 1904 wstąpił
w związek małżeński z Marią z domu Bruck. Z małżeństwa tego
urodziło się troje dzieci: syn Wilhelm, który zmarł w pierwszym
roku życia, córka Anna (moja matka), po mężu Gabryś, nauczycielka oraz syn Karol - inżynier i pilot LOT-u, a w czasie wojny
RAF-u. Dziadek zmarł w Boże Narodzenie - 25.12.1969 r.
Naukę szkolną rozpoczął w szóstym roku życia w Ewangelickiej Szkole Wyznaniowej w Cieszynie. Nauczycielem w tej
placówce był m.in. Jerzy Kluz - organista w kościele ewangelickim na Wyższej Bramie, prowadził on również chór szkolny,
którego członkiem był Paweł Pustówka. Tam zetknął się po
raz pierwszy z muzyką chóralną i organową, która wywarła na
nim ogromny wpływ. Od 1890 r. kontynuował naukę w niemieckiej Szkole Ludowej i niemieckiej Szkole Wyznaniowej.
Nauczyciel śpiewu w tej szkole uczył podopiecznych pisowni
muzycznej i zasad muzyki. W roku 1896 został uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Tu zdobył nie tylko wykształcenie pedagogiczne, ale także muzyczne, obowiązujące
każdego nauczyciela. Zapoznał się z regułami harmonii, uczył
się gry na skrzypcach, fortepianie i organach. Równocześnie prywatnie uzupełniał wiadomości z zakresu harmonii,
kontrapunktu i gry na instrumentach dętych na prywatnych
lekcjach u Adolfa Pokornego. Okres nauki szkolnej zakończył
egzaminem maturalnym, który w języku polskim i niemieckim zdał w 1900 r. Po ukończeniu nauki Paweł Pustówka
rozpoczął pracę najpierw jako kierownik jednoklasowej, prywatnej Szkoły Wyznaniowej w Brennej, następnie przeniósł
się do jednoklasowej Szkoły Powszechnej w Ustroniu-Dobce,
a wreszcie do Szkoły Powszechnej w Goleszowie Równi, gdzie
również był kierownikiem tej placówki. Pracował tu do października 1934 r. Ze względu na zły stan zdrowia skorzystał
z półrocznego urlopu, a w 1935 r. przeszedł na emeryturę.
Paweł Pustówka bardzo wcześnie zetknął się z folklorem cieszyńskim. Już jako dziecko uczył się starych pieśni
od sąsiadów, starszych kolegów, na „szkubaczkach” i „czakaczkach”. Do czasu przejścia na emeryturę zajmował się
zbieraniem pieśni ludowych. Wśród zebranych w latach
1890-1935 w kilkunastu okolicznych wioskach cieszyńskich znalazło się ponad 200 melodii i cykli obrzędowych
z recytacjami. Po przejściu na emeryturę ograniczył zbieranie pieśni do regionu goleszowskiego - miejsca zamieszkania. Zajął się również wtedy opracowywaniem pieśni na
różne zespoły wykonawcze, kierując się maksymą: „Wziąłem te pieśni od ludu, niech więc do niego wrócą”.
Od 1904 r. Paweł Pustówka rozpoczął długoletnią pracę
organisty w kościele ewangelickim w Goleszowie. Grał tu na
27-głosowym instrumencie firmy Gebrüder G/ŚI. Trwałym
śladem tej pracy jest używany przez kilkadziesiąt lat w diecezji cieszyńskiej zbiór pieśni kościelnych w czterogłosowej
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harmonizacji. Jak pisze we wstępie
do tego choralnika, a wydał go własnym nakładem w Goleszowie Równi w lutym 1933 r., jest on skutkiem
zapotrzebowania zborów ewangelickich na tego rodzaju materiały ze
względu na wyczerpane już nakłady
poprzednich choralników innych autorów czy niedostępnego całkowicie
choralnika ks. Trzanowskiego. Z okazji
50-letniej wiernej i sumiennej służby w charakterze organisty
zbór zorganizował uroczystość, w czasie której Rada Parafialna wyraziła swój głęboki podziw dla jego pracy i wręczyła
jubilatowi honorowy dyplom uznania. Tu warto podkreślić,
że w tym czasie prawie wszystkie opracowania na chór mieszany, a także instrumentacje na orkiestrę i to nie tylko na
potrzeby kościelne, były jego dziełem. Do dziś zresztą są wykorzystywane przez chóry zarówno w występach „a capella”,
jak również z towarzyszeniem orkiestry.
Schyłek życia przyniósł Pawłowi Pustówce jeszcze dalsze
wyrazy uznania za trudną i pionierską działalność w rozwoju
ruchu muzycznego, bowiem w 1959 r. Świetlica Cementowni
w Goleszowie, korzystając z jego opracowań i kompozycji oraz
fachowej pomocy, uhonorowała go dyplomem uznania, organizując jednocześnie wieczór autorski, na którym zespoły, chóralny i instrumentalny, wykonywały utwory opracowane przez
niego. Doceniając jego działalność folklorystyczną, również
Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych odznaczyło go w 1962 r. Złotą Odznaką I stopnia.
Dotychczas poświęcono Pawłowi Pustówce dwie prace dyplomowe w Studium Nauczycielskim w Cieszynie
i na Wydziale Wychowania Muzycznego Katowickiej Akademii Muzycznej. Jego zasługi wielokrotnie i to w szerokim
zakresie przedstawiał „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, a zwłaszcza cieszyński dziennikarz Władysław Oszelda, co jest tym
bardziej istotne, że opierał on swoją ocenę na osobistych
rozmowach o jego zbiorach. W 1974 r. na seminarium
naukowym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Ryszard Gabryś dokonał szczegółowej analizy zbioru pieśni
i tańców ludowych regionu cieszyńskiego, podkreślając
znaczenie tychże przede wszystkim ze względu na niewątpliwą wartość społeczną. Wreszcie naukowe podsumowanie dorobku Pawła Pustówki, zmierzające w kierunku analizy metody zbieraczej, wartości i wiarygodności zbiorów,
a także ich szczególnych cech, zostało przedstawione
w dwutomowej rozprawie magisterskiej napisanej przez
Marię Adamczyk. Rozprawa została obroniona w katowickiej Wyższej Szkole Muzycznej w 1974 r.
Jak widać, życie tego człowieka, naszego dziadka, pradziadka i prapradziadka było wartościowe dla społeczeństwa,
a jednocześnie niezwykle różnorodne w swym biegu, co było
oczywiście wyłącznie zasługą samego Pawła Pustówki.
Kończąc, pragnę podkreślić, że rodzinne tradycje muzyczne kontynuuje jego drugi wnuk - mój brat Ryszard kompozytor, teoretyk muzyki i ceniony pedagog oraz prawnuk Aleksander - kompozytor i znany kontrabasista.
Janusz Gabryś – wnuk Pawła Pustówki
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Nadesłane przez czytelników. Ku rozwadze!
Szanowni czytelnicy! Zwracam
się z prośbą o przemyślenie zagadnień dotyczących naszego środowiska, od którego stanu zależy też
i nasze zdrowie. Pragnę więc zwrócić uwagę na kilka spraw dot. tego
tematu.
W okresie zimowym znacząco
pogarsza się jakość powietrza, co
spowodowane jest okresem grzewczym. Ostatnio ukazał się na łamach
PG artykuł na temat umiejętnego
palenia w piecach c.o., dzięki czemu
można znacząco ograniczyć szkodliwości spalin, a głównie dotyczy to
tzw. pyłów zawieszonych (dymienia). Pyły te są dla zdrowia równie
szkodliwe jak spaliny. Pragnę zwrócić uwagę (co opisano), że na znaczące ograniczenie emisji pyłów ma
wpływ dodatkowe wprowadzenie
powietrza przez drzwiczki (otwory) powyżej paleniska oraz palenie
w ten sposób, aby zawsze był płomień. Wówczas przy dostępie tego
powietrza prawie całkowicie zostaje
spalona sadza (pyły) wydostająca
się podczas spalania opału, a to też
umożliwia uzyskanie lepszej wydajności cieplnej (co potwierdzam
z własnego doświadczenia). Na jakość spalin znacząco też wpływa rodzaj spalanego opału i w tym zakresie ukazały się na łamach Panoramy
i innych gazet odnośne zalecenia,
które winny być przestrzegane.
Skandalicznym zaś postępowaniem
jest spalanie śmieci i wszelkich odpadów – dotyczy też to spalania
papierów i tektur powlekanych różnymi substancjami, w tym foliopodobnymi (i tu ukazały się już na ten
temat artykuły). Dodam, że spaliny
te są bardzo szkodliwe dla zdrowia (są rakotwórcze) i środowiska.
Pytam, co na to ludzkie sumienie?
Warto się opamiętać!
Zaniedbane ogrody – to kolejne zagadnienie, na które pragnę
zwrócić uwagę. Takie ogrody, niestety, są, o czym przekonałem się
podczas objazdów komisji konkursu
ogrodów. Muszę też z wielkim zadowoleniem dodać, że są też ogrody pięknie urządzone i utrzymane
(a tych jest znacznie więcej i coraz
więcej). Wracając do zaniedbanych
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– drzewa owocowe nie są prześwietlane, korony są zagęszczone, często
w nich sporo chorych czy suchych
gałęzi, pod drzewami leżą gnijące
owoce, takie też można zauważyć
na drzewach, często już zaschnięte
(tzw. mumie). Podobnie i krzewy są
w takim stanie. To wszystko powoduje, że rozwijają się tam choroby
i szkodniki, które z nastaniem wiosny
szybko się rozwijają. Nie pozostają
jednak w tym miejscu, lecz przenoszą się na inne ogrody i wyrządzają
wiele kłopotów tym, którzy o swoje ogrody dbają. To samo dotyczy
przekwitłych chwastów, które nie są
wykaszane. Rozumiem, że może na
to wpływ ma brak sił czy zdrowia, by
o te ogrody zadbać – jest jednak
możliwość zwrócenia się do firm
(a takie się ogłaszają), które mogą
fachowo zadbać o ogród. Należy
więc być odpowiedzialnym za to, co
się posiada, aby nie przysparzać kłopotów innym ludziom.
Podobna sprawa dotyczy suchych drzew, które się ostatnio
pojawiają (świerki, jesiony itp.).
Te martwe drzewa stają się również
siedliskiem chorób i szkodników,
które z kolei atakują kolejne zdrowe
drzewa. Dlatego też powinny być
wycięte. Tutaj znów polecam zwrócić się do odpowiedniej firmy, która
zrobi to fachowo i bezpiecznie oraz
udzieli porady odnośnie uzyskania
ew. pozwolenia.
Kolejnym zagadnieniem, na
które pragnę zwrócić uwagę, jest
zadbanie o naszych małych sprzymierzeńców, a są to m.in. ptaki,
małe ssaki, pożyteczne owady
oraz płazy i inne. One to w znaczącym stopniu mogą ograniczyć
występowanie szkodników w naszych ogrodach i na polach. Jak
im pomóc? Oto kilka porad. Dla
ptaków możemy wykonać budki
lęgowe, a jeżeli już są, to należy
z nich usunąć (przed okresem lęgowym) stare gniazda, które często
są zasiedlone pasożytami ptaków.
Ptaki chętnie uwiją sobie nowe.
Zimą, gdy śnieg i mróz, warto je
dokarmiać, wówczas trzeba zadbać
o ciągłość dokarmiania. Wielkim zaś
nieporozumieniem, wprost złem,

jest dokarmianie ptaków, gdy nie
ma warunków zimowych, bowiem
ich naturalnym instynktem jest szukanie pożywienia w postaci jajek,
szkodników, poczwarek larw tych
szkodników, których jest wystarczająco dość na drzewach, krzewach
czy na ziemi. Kiedy będą dokarmiane w tym okresie, zaniechają tego
i pójdą na „łatwiznę”, żywiąc się
w karmniku, zaś szkodniki pozostaną i wyrządzać będą wiele kłopotów
i szkód. Wskazane też jest wykonanie
budki dla jeży (które są bardzo pożyteczne), schowków dla nietoperzy,
pożytecznych owadów. Należy też
pamiętać o wystawieniu poidełek
z wodą (którą trzeba stale uzupełnia) oraz wykonaniu oczek wodnych
dla płazów (winne być zarybione,
bo w innym wypadku staną się
wylęgarnią komarów). Pragnę też
dodać, że ostatnio jest możliwość
korzystania z dobrodziejstwa pożytecznych mikroorganizmów dla
ochrony roślin do kompostowania
i poprawy zdrowotności gleby, bo
ta daje gwarancję lepszych i zdrowych plonów.
Z nadejściem przedwiośnia przystępuje się do robót porządkowych
w ogrodach i tu chcę zwrócić uwagę na powszechnie stosowaną złą
(!) metodę - wszelkie wygrabione
liście, trawy, gałązki są spalane. Jest
to postępowanie bardzo niewłaściwe, bowiem zatruwa się spalinami
środowisko, a w tych wygrabianych
mogą się znajdować pożyteczne
owady, które skazujemy na śmierć.
Stąd wniosek, by z tą metodą raz
na zawsze skończyć. Polecam, by te
materiały przeznaczyć do kompostowania (kto tego nie robi, to popełnia
wielki błąd), włoży do worków „eko”.
Natomiast ze swej strony gorąco polecam, by wszelkie odpady z ogrodu i kuchni kompostować, bowiem
jest to najlepszy nawóz organiczny.
Nie polecam kompostowania mocno chorych roślin oraz chwastów
z nasionami - te dajemy do worków
„eko”, a później będą bezpieczne –
termicznie kompostowane.
Stan środowiska naturalnego
coraz bardziej się pogarsza nawet
u nas. Tę swoją opinię wyrażam na
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Nadesłane przez czytelników. Ku rozwadze!
podstawie obserwacji przez prawie
całe moje życie (a mam już ponad
80 lat). Ogólnie panuje opinia, że
ma na to wpływ ocieplenie klimatu. Tak, to prawda, ale tu zarazem
należy zaznaczyć, że na to prawie
w całości miał wpływ człowiek.
A może i my wszyscy się do tego
przyczyniamy, nawet jeśli tylko pośrednio. Kto więc powinien w tej
sytuacji się opamiętać? Główny
winowajca, czyli my wszyscy, ludzie. Dlatego też dla ratowania naszej przepięknej planety winniśmy
zmienić ten trend i pomyśleć, jaką
spuściznę chcemy pozostawić po
sobie następnym pokoleniom, czyli naszym wnukom, prawnukom…?
I czy to jest dla nas wszystkich obojętne? Może tu ktoś powiedzieć:
„U nas nie jest tak źle”, ale są ludzie, którzy muszą gdzie indziej na
świecie zmierzyć się z różnymi ka-

taklizmami, które też i powoli zbliżają się do nas. Ażeby to zmienić,
przekonać do zmian, należy o tym
odważnie mówić, gdzie tylko jest
to możliwe i odwoływać się do różnych autorytetów, prosić o wsparcie, ale też już rozpocząć działania
dla zmian. Są one czynione, ale czy
wystarczająco? Proponuję, by rozpocząć akcję sadzenia drzew, w tym
też i miododajnych, oraz krzewów.
Może gdzieś na naszych działkach
jest sporo nieużytków, może koło
cieków wodnych (nasi poprzednicy o tym myśleli – są tego przykłady). Będziemy mieli więcej tlenu,
a mniej CO2. Tu widzę rolę dla samorządów, leśników i innych ludzi
dobrej woli – przecież nie jest to
odkryciem, że od małych spraw zaczynają się wielkie.
Na zakończenie jeszcze dodam,
że sprawa ochrony środowiska to te-

mat „rzeka”, ale też wiem, że trzeba
działać szybciej bo wolne działania
spowodują tylko narastanie problemów. Wiem też, że aby te sprawy
zmienić na lepsze, będzie to od nas
wymagało pewnych wyrzeczeń, ale
one i tak nas nie ominą. Może ktoś
mnie nazwie fatalistą, czytając te
kończące artykuł słowa, to sprawa
oceny. Jednak jestem realistą, który
na to, co się dzieje, patrzy bardziej
realnie od długich lat. Ale zawsze
trzeba mieć nadzieję i w związku
z tym życzę wszystkim dużo zdrowia i szczęścia osobistego na każdy
dzień, oby on dla nas był coraz lepszy. Proszę o wyrozumiałość - nie
było i nie jest moim celem kogokolwiek urazić, ale chociażby dla przyzwoitości należy zwracać uwagę na
to, co niedobre.
Z szacunkiem Adam Krzywoń

Panorama Goleszowska czytana jest także w Olsztynie!
Do Urzędu Gminy w Goleszowie dotarła niezwykle miła korespondencja, której nadawcą byli
członkowie
Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Pełen serdeczności list
pokazuje, jak silne pozostają powiązania dawnych mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego z naszą gminą, a także, iż wierni czytelnicy
„Panoramy Goleszowskiej” mieszkają także w Olsztynie!

- Otrzymany list wywołał
u mnie ogromną radość, pokazuje bowiem, iż starania w zakresie
rozwoju i promocji naszej gminy
spotykają się z uznaniem. Mam
nadzieję, iż każdy kolejny numer
„Panoramy Goleszowskiej” będzie powodem do pochwalenia
się kolejnymi sukcesami naszej
gminy, a także jej mieszkańców,
bez wsparcia których nie mogłabym rozwijać potencjału gminy

Goleszów. Chciałabym także podziękować pani Teresie Waszut
za pielęgnowanie tradycyji wysyłania wydawnictw wydawanych
przez naszą gminę do członków
Warmińsko-Mazurskiego
Koła
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, których serdecznie pozdrawiam –
komentuje Sylwia Cieślar – Wójt
Gminy Goleszów.
Redakcja

Uzupełnienie do artykułu „Jak rośliny udają ptaki”
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fot. A. Klimczak

Prezentujemy zdjęcie, które nie
znalazło się ww. artykule opublikowanym w grudniowym numerze
Panoramy Goleszowskiej. Zdjęcie
obrazuje wspominane w artykule
„małe zielone papużki” trzymające
się krawędzi szklanki, dziobkami spijając jej zawartość, które w rzeczywistości są owocami rośliny „Trojeć”,
mało u nas spotykanej z powodu
tego, że owoce te zawierają trujące
mleczko.
Albin Klimczak
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Kącik poetycki
W trakcie realizacji transgranicznego projektu „Kultura bez
granic / Kultura bez hranic”, okazało się, iż gmina Goleszów posiada
wśród swoich mieszkańców wielu
niezwykle uzdolnionych poetów.

Zgodzili się oni podzielić swoją
twórczością z czytelnikami Panoramy Goleszowskiej, dzięki czemu
powstał pomysł stworzenia stałej
rubryki, w której publikować będziemy zatem dzieła zarówno zna-

W cisownickich progach
Przekroczysz próg domu znaczonego wiekiem
Obejmą cię ramiona ścian bielonych wapnem
Odezwie się duch poczciwego starzyka
Opowie o twardym swoim żywobyciu
Skrzypiące drzwi odsłonią dzieje pokoleń
stareczka z pożółkłej fotografii sepii
z nostalgią przypomni przeróżne pieśniczki
nucone przy kołysce i kołowrotku
Poczujesz smak placków pieczonych na blasze
Powideł śliwkowych i suszonych jabłek
Roztkliwi zapach herbaty ziołowej
Z wysłużonego garnuszka blaszanego
Ockniesz się w wielkiej izbie haftami zdobionej
gdzie łóżko z pościelą bogatą w koronki
w której przodkowie przy niedzieli czy święcie
na gościnach rodzinnych się spotykali
Wzruszy cię sędziwy gładki stół dębowy
z szacownym miejscem dla chleba domowego
który przed krojeniem był krzyżem znaczony
nie zawsze w sąsiedztwie masła osełeczki
Pochylisz głowę żegnając próg domostwa
wzruszony wspomnieniem obejrzysz się raz jeszcze
ukrywając w sercu przeszłości bogactwo
z rozrzewnieniem wrócisz we współczesny świat

nych, jak i mniej znanych poetów
z naszej gminy. Wszystkich zainteresowanych publikacją poezji na
łamach Panoramy Goleszowskiej
zachęcamy do przesyłania swoich
wierszy wraz z krótką biografią.

Teresa Waszut - emerytowana nauczycielka urodzona w 1938 r. w Istebnej. Służbą nauczycielską
i kulturalną wierna wsi
(Ciechanowice, pow. Kamienna Góra, Cisownica,
Dzięgielów,
Goleszów).
Autorka tomików poetyckich: „Ojcowski dom”,
„Mała ojczyzna”, „Wiosko
moja”, „Cisownickie rymy”.
Współautorka słownika biograficznego „Odeszli
w cień” oraz albumu fotograficznego „W cisownickich progach”. Należy do Klubu Literackiego
„Nadolzie”, Cieszyńskiej Studni Literackiej, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach oraz
Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Pisze wierszem i prozą. Ślady twórczości znaleźć można w wydawnictwach nie tylko cieszyńskich. Jest honorowym członkiem Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej, a także Warmińsko-Mazurskiego Koła
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.
W 1989 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zarząd Główny
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyznał jej Medal
Pawła Stalmacha. W 2002 roku wyróżniona została laurem „Srebrnej Cieszynianki”, a w 2018
roku uhonorowana została nagrodą im. Ks.
Leopolda Jana Szersznika.

Olsztyńskim cieszyniakom

Krajobraz

Rzuceni nakazem losu
osiedli na mieliźnie
nieznanej polskiej ziemi,
nękani przeciwnościami bytu

Zmieniły krajobraz Goleszowa
zburzone wysokie kominy.
W umysłach młodych braknie skojarzeń:
Goleszów, fabryka cementu.

Niczym pszeniczne ziarno,
mądrością dokonań
karmią serca i umysły
ludzi okupionej ziemi

Nie straszą bure dymy kominów,
nie szkodzą dorodnym owocom.
Robotnicy rankiem nie spieszą,
by zapracować na chleb dzieciom.

Pozostaną legendą Warmii i Mazur
szlachetnym szczepem
cieszyńskiej osobowości światła i soli,
na odległym od gniazda obszarze Polski

Zacne grono emerytów zżyte ze sobą,
z sentymentem spoglądać będzie
w przeszłość, gdzie został ślad dokonań,
Nie wymazana karta ich życia.
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Spotkania seniorów w gminie Goleszów

