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Drodzy Mieszkańcy Gminy Goleszów!
Czas biegnie nieubłaganie, pozostawiając w tyle letnie miesiące, które
w gminach takich jak Goleszów związane są ściśle z intensywną pracą na
roli, żniwami, a także świętem wszystkich rolników, czyli Dożynkami. W tym
roku coroczne obchody święta rolników oraz Dni Gminy Goleszów musiały być odwołane z troski o bezpieczeństwo uczestników obu imprez, które
w zeszłym roku cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem przekładającym
się na wysoką frekwencję. Decyzja
o odwołaniu najważniejszych wydarzeń w naszej gminie nie była
łatwa, jednak, oprócz kwestii bezpieczeństwa, zmusiły nas do tego kilkumiesięczne ograniczenia uniemożliwiające sprawną organizację tychże
wydarzeń. Mam nadzieję, iż podjęte

środki ostrożności
spotkają się z Państwa zrozumieniem.
Korzystając z okazji, chcę Państwu
przekazać informacje,
na temat kilku ważnych i długo oczekiwanych rozstrzygnięć,
które w ostatnich
miesiącach zapadły
w naszej gminie.
Jedną z nich była
z pewnością odmowa wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla budowy zakładu
odzysku odpadów,
zwanego potocznie
przez mieszkańców
i lokalne media „spalarnią opon”, który
miałby powstać na
terenie dawnej cementowni w Goleszowie. Finalna decyzja w tej sprawie
musiała poczekać na
zebranie pełnego materiału dowodowego, na które składały się opinie
wielu instytucji. Więcej na ten temat
przeczytają Państwo w osobnym artykule wyjaśniającym zawiłe procedury
administracyjne, do których przestrzegania jako wójt jestem zobowiązana.
W dalszej części „Panoramy” znajdą Państwo także informacje dotyczące realizacji pierwszej edycji Funduszu
Sołeckiego, z którego środki mieszkańcy poszczególnych sołectw postanowili przekazać na remonty dróg gminnych. Z ogromną radością i osobistą
satysfakcją pragnę poinformować, iż
dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych i zabezpieczeniu dodatkowych
funduszy w budżecie gminy wskazane przez mieszkańców drogi zostaną
wyremontowane, co w przypadku
wykorzystania jedynie środków z fun-

duszu sołeckiego nie byłoby możliwe.
Wszystkie prace zgodnie z planem
powinny zakończyć się jesienią tego
roku, a zatem już wkrótce we wszystkich sołectwach poprawimy komfort
i bezpieczeństwo podróżowania gminnymi drogami, które w opinii mieszkańców wymagały natychmiastowej
interwencji.
Koniec wakacji to czas intensywnych przygotowań do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego w gminnych
przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Podobnie jak w większości naszych tegorocznych działań,
tak i tutaj uwzględnione muszą być
nowe realia wynikające z pandemii
koronawirusa. Wraz z dyrektorami
i pracownikami przedszkoli i szkół dokładamy wszelkich starań, by spełnić
rygorystyczne wymagania mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, ich rodzicom i członkom rodzin,
a także pracownikom przedszkoli
i szkół. Musimy pamiętać, iż zagrożenie zakażeniem koronawirusem
w naszym powiecie jest nadal realne.
Pokazało to m.in. umieszczenie powiatu cieszyńskiego w żółtej strefie,
w której obowiązywały dodatkowe
obostrzenia i nakazy. W całym kraju
sytuacja epidemiologiczna jest niezwykle zmienna i trudno przewidzieć
kierunek, w którym będzie podążać.
Stąd też pragnę zapewnić Państwa,
iż wspólnie z dyrektorami gminnych
przedszkoli i szkół dokładamy wszelkich starań, by doprowadzić do bezpiecznego ich otwarcia. Sytuację
będziemy na bieżąco monitorować
i w przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów podejmowane będą natychmiastowe działania mające na celu
ograniczenie zasięgu możliwych do wystąpienia, lokalnych ognisk zakażeń.
Życzę dużo zdrowia!
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Rozpoczęły się prace nad budżetem gminy
Trwają prace przygotowawcze nad
budżetem gminy Goleszów na rok
2021. Wszyscy zainteresowani kształtem przyszłorocznego budżetu, w tym
zakresem realizacji inwestycji i przedsięwzięć mogą składać propozycje zadań, istotnych z ich punktu widzenia
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dla dobra gminy, do ewentualnego
ujęcia ich w projekcie budżetu.
Propozycje do przyszłorocznego
budżetu gminy Goleszów mogą składać mieszkańcy gminy, organizacje
pozarządowe działające na terenie
gminy, związki wyznaniowe i inne

podmioty z terenu gminy. Podpisane wnioski można składać osobiście
w Urzędzie Gminy Goleszów
(ul. 1 Maja 5), przesłać pocztą lub dostarczyć na elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP (/pq063jb1lc/skrytka)
do 10 września br.
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Zakończyło się postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy
zakładu odzysku odpadów, zwanego potocznie spalarnią, który
miałby powstać na terenie dawnej cementowni w Goleszowie.
Zgodnie z zapewnieniami Wójt
Gminy Goleszów sprawa poddana została wnikliwej, a przede
wszystkim obiektywnej analizie,
umożliwiającej zebranie materiału dowodowego.
W ciągu ostatnich kilkunastu
miesięcy na temat budowy zakładu odzysku odpadów pojawiło się
wiele różnego rodzaju wiadomości, opinii i – niestety – również
plotek. Te ostatnie były rozpowszechniane przez osoby realizujące własne interesy. Niestety, ich
ofiarami stało się wielu mieszkańców, którzy nieświadomi tego, że
są wprowadzani w błąd, powtarzali wiele niesprawdzonych i nieprawdziwych wieści pojawiających
się na ulicach, w sklepach czy
w mediach społecznościowych.
- Podejmuję sprawę zakładu
pirolizy, ponieważ prowadzone
postępowanie
administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji przedmiotowej inwestycji zostało zakończone. Oznacza to, że teraz mogę na ten temat
powiedzieć więcej. Wcześniej jako
organ zobowiązany do wydania
decyzji robiłam wszystko, by zachować obiektywizm. Gromadziłam materiał dowodowy, zbierając opinie, stanowiska, prowadząc
konsultacje, a także mierząc się
z nieformalnymi naciskami (nawet z poziomu ministerstwa)
oraz
wspomnianymi
plotkami czy zarzutami, że – cytuję –
„gmina swoje już wzięła” albo
„że w październiku [ubiegłego
roku] rusza budowa zakładu, bo
Wójt już wydała na to zgodę” - komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy
Goleszów, informując, iż 30 czerwca br. wydała decyzję o odmowie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji

fot. K. Grzybek

Odmowna decyzja w sprawie
Tytuł
budowy
artykułu
„spalarni” w gminie Goleszów

Wójt Sylwia Cieślar przedstawia decyzję w sprawie
budowy „spalarni” podczas sesji Rady Gminy

przedmiotowej inwestycji, która stała się prawomocna z dniem
24 lipca br.
- Wiem, że przedmiotowa decyzja administracyjna jest zgodna
z oczekiwaniami większości mieszkańców naszej gminy. Cieszę się
z tego niezmiernie – swoją rolę
postrzegam bowiem jako misję,
której istotą jest służenie mieszkańcom. Nie oznacza to, że mogę
zaspokoić wszystkie oczekiwania
każdego mieszkańca. W trudnych
sytuacjach zawsze jednak staram się pomóc, a przede wszystkim nigdy nie unikam rozmów
z mieszkańcami, zawsze staram
się wszystko wyjaśnić i wytłumaczyć – nawet najbardziej skomplikowane sprawy. W kwestii zakładu
pirolizy również spotykałam się
z zainteresowanymi mieszkańcami. Rozmawialiśmy późnymi popołudniami, po zamknięciu urzędu oraz w weekendy – w porach
najbardziej odpowiednich dla ludzi aktywnych zawodowo. Tym
bardziej przykre było dla mnie to,
że wykorzystano moją tygodniową nieobecność (w trakcie urlopu, gdy nie było mnie na miejscu)
i zorganizowano zgromadzenie pod
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Szkołą Podstawową w Goleszowie,
co miało na celu wywołanie medialnego spektaklu i spotęgowanie
strachu wśród mieszkańców – dodaje Wójt Gminy.
Informacja o zakończeniu postępowania
administracyjnego
przekazana została mieszkańcom
i radnym podczas sesji rady gminy,
która miała miejsce 29 lipca. Na
końcu wygłoszonego oświadczenia
pojawił się także apel do radnych,
by swoją aktywną postawą wpłynęli na pogłębianie wiedzy mieszkańców na temat w/w inwestycji,
a przede wszystkim dementowali
nieprawdziwe informacje.
- Proszę o zapoznanie się
ze szczegółowo opisanymi argumentami przemawiającymi za
rozstrzygnięciem o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, które powinny
stanowić ważny element w podejmowaniu przez mieszkańców
decyzji na temat udostępniania
swoich działek pod tego typu inwestycje na terenie naszej gminy,
za którą w równym stopniu odpowiadają władze gminy, w tym
radni, ale także sami mieszkańcy
– apelowała Sylwia Cieślar.
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Dopłata do utylizacji odpadów
rolniczych Rolnicy z terenu gminy
Goleszów będą mogli skorzystać
z dopłat na utylizację odpadów
powstających podczas pracy w gospodarstwach rolniczych. Dopłaty
na ten cel to efekt dofinansowania,
które Gmina Goleszów uzyskała
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Pozyskaliśmy dofinansowanie
umożliwiające pokrycie części kosztów na utylizację odpadów powstających podczas pracy w gospodarstwach rolniczych. Dzięki dopłatom
możemy realnie wpłynąć na ochronę
środowiska w naszej gminie poprzez
utylizację odpadów, które ze względu na rodzaj materiału, z którego
są wykonane, nie mogą być przetworzone w domowych warunkach.
Niestety, komunikat z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z sierpnia
2020 r. bardzo nas zmartwił, ponieważ limity pomocy de minimis
w rolnictwie na lata 2018-2020 zostały
w 100% wykorzystane. To oznacza,
że jeżeli w ciągu najbliższych dwóch
tygodni limity nie zostaną zwiększone, żadna nowa pomoc de minimis
w rolnictwie do końca 2020 r. nie
może być udzielona. Nowa pomoc de
minimis dla rolników będzie możliwa

fot. T. Lenkiewicz

Rolnicy mogą uzyskać 50% dopłatę do utylizacji odpadów

dopiero w 2021 roku – komentuje
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Mimo wszystko zachęcamy rolników do składania wniosków o dofinansowanie. W celu skorzystania
z dopłat na usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, rolnicy muszą podpisać
umowę z urzędem gminy, w ramach
której zadeklarują ilość odpadów, które następnie poddane zostaną utylizacji. Pozwoli to na obliczenie kwoty
dofinansowania, które stanowić będzie 50% ceny utylizacji dla tego typu
materiałów. Jak informuje Referat
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Gminy Goleszów, łącz-

ny koszt odbioru 1 tony wspomnianych wyżej odpadów wynosi 1000 zł,
a więc zaplanowana wysokość dofinansowania wyniesie 500 zł do każdej tony. Pozostałą część rolnicy będą
musieli pokryć ze środków własnych.
Po stronie rolników znajdować się będzie także transport w/w odpadów
do punktu odbioru zlokalizowanego
w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145.
Zainteresowani pozyskaniem
dofinansowania rolnicy proszeni
są o kontakt z Referatem Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Goleszów pod nr tel. 33 4790510, wew.
36 lub + 48 509 721 617.

Zbliża się termin szczepienia lisów
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dwa tygodnie mieszkańcy gminy
Goleszów powinni także ograniczyć wyprowadzanie zwierząt do-

mowych na otwarte tereny zielone, takie jak lasy, łąki i pola.

fot. xeppo/pixabay.com

W dniach od 12 do 30 września br. na terenie gminy Goleszów odbędzie się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie polegać będzie na
wyłożeniu ponad 146 tys. dawek
szczepionki wraz z przynętą.
Jak informuje Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, sama przynęta nie jest niebezpieczna dla
człowieka, natomiast w przypadku
otwarcia kapsułki ze szczepionką
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, informując go
o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy
również bezzwłocznie umyć wodą
z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Po zakończeniu akcji szczepienia, przez
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Mobilne Biuro Czystego Powietrza w Goleszowie

- Uznaliśmy, iż najlepszą formą
konsultacji wraz z możliwością
złożenia wniosków będzie zaproszenie Mobilnego Biura Programu
Czyste Powietrze do gminy Goleszów. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli bezpośrednio od
ekspertów dowiedzieć się o szczegółach związanych z uzyskaniem
dofinansowania w ramach programu – komentuje Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków zewnętrznych
z programu Czyste Powietrze,
m.in. na termomodernizację czy
wymianę starego pieca węglowego, wszelkie niezbędne informacje
mogą uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (www.
wfosigw.katowice.pl) w zakładce
OFERTA dla osób fizycznych.

fot. K. Grzybek

5 sierpnia na parkingu przed
Urzędem Gminy w Goleszowie rozstawiło się Mobilne Biuro Czystego
Powietrza, w ramach którego eksperci z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach odpowiadali na pytania mieszkańców gminy związane z termomodernizacją
i wymianą starych pieców węglowych oraz możliwością pozyskania
dofinansowania na ten cel.
Oprócz przedstawienia możliwości uzyskania dofinansowania na
proekologiczne inwestycje pracownicy WFOŚiGW w Katowicach pomagali także w wypełnianiu i kompletowaniu niezbędnych dokumentów,
a w przypadku spełnienia wszystkich
wytycznych odbierali także gotowe
wnioski.
Wizyta ekspertów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest odpowiedzią władz gminy
na liczne pytania ze strony mieszkańców.

Mobilne biuro w Goleszowie
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020
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Do 30 listopada br. z pomocą
rachmistrzów oraz z wykorzystaniem internetu potrwa Powszechny
Spis Rolny. Wyniki spisu pozwolą
scharakteryzować polskie rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów
porównań międzynarodowych.
Powszechny Spis Rolny 2020
obejmie wszystkie gospodarstwa
rolne zarówno osób fizycznych
(tj. gospodarstwa indywidualne),
jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej. Do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne zalicza się m.in.
uprawę roślin, chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich i pszczół,
a także utrzymywanie gruntów
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rolnych, już niewykorzystywanych do
celów produkcyjnych.
Gospodarstwa rolne spisywane będą u ich użytkowników, a nie
u właścicieli. Oznacza to, że jeżeli
właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie
i w dniu 1 czerwca 2020 r. ta osoba była użytkownikiem tego gospodarstwa, to powinno być ono
spisane u użytkownika. Spisem nie
są objęci właściciele gruntów nieprowadzący działalności rolniczej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych
z prawdą odpowiedzi w formie samospisu internetowego, wywiadu
telefonicznego lub bezpośrednio
w trakcie rozmowy z rachmistrzem

spisowym. Rolnicy będą mogli
udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis
internetowy przeprowadzony za
pośrednictwem
interaktywnej
aplikacji, która będzie dostępna
na tej stronie internetowej, a także dzwoniąc na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie
w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia
spisu w wywiadzie bezpośrednim
w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
W spisie rolnym będą zbierane
dane dotyczące m.in.: użytkowników gospodarstw rolnych, rodzaju
i powierzchni użytkowanych gruntów, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, posiadanych
zwierząt gospodarskich, rodzaju
budynków gospodarskich, liczby
maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, a także nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika, członków jego rodziny
oraz zatrudnionych pracowników.
Z zakresem pytań oraz opisem
organizacji badań można szerzej
zapoznać się na stronie https://
spisrolny.gov.pl/.

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020

fot. K. Grzybek

Zaproszenie do udziału
w konsultacjach społecznych

Do 10 września potrwają konsultacje społeczne dotyczące Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Goleszów, którego zapisy
będą obowiązywać w latach 20202023 z perspektywą do roku 2027.
Dokument ten ma określić m.in.
zadania służące poprawie stanu
środowiska naturalnego w gminie
Goleszów oraz zapewnić skuteczne

mechanizmy chroniące lokalne
środowisko przed degradacją.
Z treścią przygotowywanego
dokumentu można zapoznać się w
siedzibie Urzędu Gminy Goleszów,
a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.goleszow.
bip.net.pl) w zakładce „Ochrona
środowiska i informacja o środowisku”.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do
10 września 2020 roku w formie pisemnej do Urzędu Gminy
w Goleszowie (ul. 1 Maja 5,
43-440 Goleszów), jak również za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, wysyłając je na adres
e-mail: urzad@goleszow.pl.

Pod koniec lipca w Hażlachu miało miejsce podpisanie umów przez
beneficjentów konkursu „Inicjatywa
Sołecka 2020”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski w Katowicach. W imieniu Gminy Goleszów
umowę podpisała wójt Sylwia Cieślar
oraz skarbnik Barbara Madzia, które
swoimi podpisami potwierdziły przyjęcie dofinansowania na wymianę
tablic informacyjnych we wszystkich
sołectwach.
W ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Gmina Goleszów pozyskała 60 tys. zł. Środki te przeznaczone będą na wymianę
tablic informacyjnych we wszystkich
sołectwach.
- Pozyskane środki pozwolą
na zamontowanie estetycznych,
spójnych wizualnie, a przede
wszystkim funkcjonalnych tablic

fot. UG Hażlach

Nowe tablice informacyjne we wszystkich sołectwach już wkrótce!

Uczestnicy wydarzenia
informacyjno-ogłoszeniowych,
Warto wspomnieć, że wniosek
na których mieszkańcy i turyści Gminy Goleszów otrzymał najznajdą także opisy walorów tu- większą dotację wśród wszystkich
rystycznych, przyrodniczych oraz gmin powiatu cieszyńskiego, które
kulturowych danego sołectwa – zakwalifikowały się do dofinansoprzypomina Sylwia Cieślar, Wójt wania w ramach tegorocznej edyGminy Goleszów.
cji konkursu.

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020
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Powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny
1 września 2020 roku w goleszowskiej oświacie rozpoczeła się reorganizacja placówek edukacyjnych. Pierwszą jej odsłoną jest rozpoczęcie działalności - na mocy uchwały Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 lutego 2020 - Przedszkola Publicznego w Puńcowie. Dzieła dopełniło uroczyste otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dzięgielowie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie i Przedszkole Publiczne
w Puńcowie.
Dzięgielowska i puńcowska oświata mają swoją bogatą historię. Sięgnijmy do korzeni…

CZY WIECIE, ŻE…
DZIĘGIELÓW
• Historia szkoły w Dzięgielowie sięga przełomu XIX i XX
wieku.
• W 1902 roku Śląska Krajowa Rada Szkolna w Opawie wydała zezwolenie na wybudowanie i otwarcie jednoklasowej
szkoły ludowej w Dzięgielowie z polskim językiem wykładowym.
• 16 września 1903 roku 88 dzieci z Dzięgielowa rozpoczęło edukację w swojej nowej szkole (obecnie w tym budynku
znajduje się Przedszkole Publiczne w Goleszowie - oddział
w Dzięgielowie).
• W 1930 roku uzyskano akceptację wojewody śląskiego
i rozpoczęto budowę nowej pięcioklasowej szkoły na parceli
nabytej przez gminę.
• Otwarcie i poświęcenie Szkoły Powszechnej w Dzięgielowie miało miejsce 11 października 1931 roku.

• Wojsko opuściło mury dzięgielowskiej szkoły, pozostawiając budynek w ruinie (okna bez szyb, dziurawy
dach, niedziałające instalacje, zniszczone wyposażenie).
Społeczność dzięgielowska włożyła wiele wysiłku, by
przywrócić świetność placówce.
• W latach 1948 - 1955 szkoła nosiła nazwę Szkoły
Ogólnokształcącej stopnia podstawowego, co oznaczało, że połączono szkołę podstawową z liceum w jedenastoletnią szkołę ogólnokształcącą.
• W1975 powstała Zbiorcza Szkoła Podstawowa z filią
w Lesznej Górnej
• 1995-2000 miała miejsce budowa hali sportowej.
• Od 2006 roku sukcesywnie podejmowano działania
modernizacyjne, zaś w latach 2015- 2016 został przeprowadzony kompleksowy remont pomieszczeń szkoły.

PUŃCÓW
• W 1928r. miał miejsce akt poświęcenia budynku ówczesnej Szkoły Podstawowej w Puńcowie.

Grono pedagogiczne i uczniowie przed
nową szkołą, 1934r.

• W pierwszych latach swojej działalności Publiczna Szkoła
Podstawowa w Dzięgielowie była czteroklasowa.
• W drugiej połowie lat trzydziestych placówka została przekształcona w sześcioklasową Publiczną Szkołę II stopnia.
• II wojna światowa to trudny czas dla dzięgielowskiej
szkoły: zamknięcie szkoły, szkoła niemiecka, niszczenie
polskojęzycznych pomocy naukowych i książek oraz dokumentacji szkoły sprzed okupacji, rabunek wyposażenia warsztatów szkolnych.
• Od stycznia 1945 roku zawieszono działalność szkoły. Na jej terenie umieszczono wojsko niemieckie, a od
marca 1945 roku zorganizowano szpital na potrzeby
wojska niemieckiego.
8

• W czasie wojny, od 1941r. prowadzono edukację
w języku niemieckim. Ówczesny nauczyciel do miejscowej ludności odnosił się wyjątkowo wrogo, a dzieci
przyłapane na mówieniu po polsku były przez niego srogo karane.
• Pod koniec wojny w szkole stacjonowały wojska niemieckie. Pozostawiły ją w opłakanym stanie.
• 23 maja 1945 r. ponownie otworzono szkołę.
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020

CZY WIECIE, ŻE…
• W budynku szkoły rozpoczęło również działalność
przedszkole.
• W 1967 dokonano adaptacji pomieszczeń na strychu
na sale lekcyjne.
• W 2000 r. dobudowano klasę, nowe szatnie i pomieszczenia sanitarne oraz duży hol, gdzie mogły odbywać się różne uroczystości i zajęcia sportowe. Uroczyste
otwarcie nastąpiło 13 kwietnia 2000 r.
• W 2013 r. z powodu bardzo małego naboru do klas,
uchwałą Rady Gminy Goleszów, zlikwidowano Szkołę
Podstawową w Puńcowie.
• 1 września 2013 rozpoczął swoją działalność pierwszy
Punkt Przedszkolny w Puńcowie przy Szkole Podstawowej

w Dzięgielowie, utworzony w ramach projektu unijnego
POKL. 09.01.01 -24-024/13 „Razem od najmłodszych lat”.
Dzięki temu można było dokonać prac dostosowujących
obiekt do potrzeb przedszkolaków, zakupić niezbędne
wyposażenie i pomoce dydaktyczne, doposażyć plac zabaw. Bogata była też oferta zajęć edukacyjnych.
• W związku z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności 1 września 2015 r., uchwałą Rady Gminy Goleszów, rozpoczął działalność Punkt Przedszkolny „Wesołe
Pszczółki” przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie.
• Od 2013 roku sukcesywnie podnoszono standard
placówki. Wiele działań zostało też podjętych w ostatnich miesiącach.

1 WRZEŚNIA 2020 R.
POWSTAŁ
ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W DZIĘGIELOWIE

Szkoła w Dzięgielowie

fot. M. Fielek

Z dumą patrzymy na nasze
placówki. Szkoła Podstawowa
w Dzięgielowie przeszła widoczną
metamorfozę, zaś Przedszkole Publiczne w Puńcowie w ostatnich
miesiącach zostało odnowione
i dostosowane do wymogów przeciwpożarowych. Została zmodernizowana instalacja hydrantowa,
zainstalowano oświetlenie awaryjne. Dzieci „przywitały” nowe
pomoce dydaktyczne oraz odświeżony hol z nową wykładziną.
„Rozdzwoniły się polne dzwonki (…)
Rozdzwoniły się nie bez racji,
bo dzwonią na koniec wakacji.”
Kochane Dzieci, Drodzy Uczniowie, czekamy na Was!
Zespół S-P w Dzięgielowie

Przedszkole w Puńcowie
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020
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Trwa nabór wniosków do Goleszowskiego Bonu Żłobkowego
Jesteś mieszkańcem gminy
Goleszów i chciałbyś uzyskać częściowy zwrot kosztów pobytu
swojego dziecka w żłobku, klubie
dziecięcym lub dopłatę do wynagrodzenia opiekuna lub niani?
Złóż wniosek o Goleszowski Bon
Żłobkowy, w ramach którego możesz otrzymać świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie!

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
GOLESZOWSKIEGO BONU
ŻŁOBKOWEGO
Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3,
mieszkającym na terenie gminy
Goleszów, którzy są zatrudnieni
lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia
opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub
niepublicznym żłobkiem, klubem dziecięcym, punktem opieki

dziennej lub nianią. Świadczenie
przysługuje również rodzicom,
którzy między innymi z powodu
ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki
w systemie dziennym, odbywania
stażu lub szkolenia zawodowego
nie są zatrudnieni i nie wykonują
pracy zarobkowej.
Maksymalna wartość bonu
żłobkowego wynosić będzie 400
zł miesięcznie, a jego wysokość
będzie obliczana w oparciu o dochód rodziny dziecka w roku kalendarzowym
poprzedzającym
rok szkolny, na który będzie on
przysługiwać. Ważne, by wysokość miesięcznego dochodu nie
przekraczała kwoty 2100 zł na
członka rodziny.
Goleszowski Bon Żłobkowy
będzie przyznawany na wniosek
rodzica na okres od 1 września
do 31 sierpnia następnego roku.
Ważne, by przed złożeniem wniosku zawrzeć umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego
można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Goleszowie, a także za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem skrytki e-puap:2absj961qi.
Szczegółowe informacje na temat Goleszowskiego Bonu Żłobkowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Goleszowie, a także telefonicznie pod numerem telefonu:
33 4790517, wew. 10, oraz mailowo:
gops@gops-goleszow.pl.
Wniosek, regulamin Goleszowskiego Bonu Żłobkowego wraz
z uchwałą Rady Gminy Goleszów
o jego wprowadzeniu
można
otrzymać w wersji papierowej
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów, w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz pobrać ze stron internetowych www.goleszow.pl lub
www.gops-goleszow.pl.

Nabór:
od sierpnia 2020 r.

Goleszowski
BON ŻŁOBKOWY

400 ZŁ MIESIĘCZNIE
Realizacja:
od września 2020 r.

fot. pixabay.com

DOCHÓD:
DO 2100 ZŁ/OS
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Podsumowanie wynikówTytuł
drugiej
artykułu
tury wyborów prezydenckich
12 lipca odbyła się druga tura
wyborów prezydenckich. Nieznaczną ilością głosów zwyciężył
w nich Andrzej Duda, pokonując
Rafała Trzaskowskiego. 51,03%
Polaków oddało swoje głosy
na kandydata ubiegającego się
o reelekcją, zaś 48,97% na kandydata Koalicji Obywatelskiej.
Na terenie gminy Goleszów, we
wszystkich 12 komisjach wyborczych, zwyciężył Rafał Trzaskowski.
Uzyskał on ponad 70% poparcie od
mieszkańców głosujących w Świetlicy Gminnej w Cisownicy (74,84%),
Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie (73,38%) oraz Ewangelickim Domu Opieki „EMAUS”
w Dzięgielowie (70,13%). W sumie
na terenie naszej gminy na Rafała
Trzaskowskiego oddanych zostało
4670 głosów (66,58%), a na Andrzeja Dudę 2344 głosy (33,42%).
Spośród 10470 osób uprawnionych do głosowania z możliwości
udziału w dogrywce wyborczej skorzystało 7014 mieszkańców naszej
gminy, dzięki czemu frekwencja
w gminie Goleszów wyniosła
67,81%. W porównaniu z pierwszą
turą wyborów frekwencja w gminie Goleszów wzrosła o ponad dwa
punkty procentowe.

Wyniki II tury wyborów w Gminie Goleszów

Duda Andrzej ; 33%

Trzaskowski Rafał ; 67%

Duda Andrzej

Trzaskowski Rafał

Poniżej prezentujemy szczegółowe, gminne wyniki wyborów
w II turze wyborów prezydenckich.

Kandydat

Obwody wyborcze – liczba głosów
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Duda Andrzej

304

213

195

196

151

179

92

227

386

238

140

23

Trzaskowski
Rafał

658

587

386

450

252

200

209

502

512

708

152

54

Frekwencja %

71,58

62,52

70,08

67,92

70,57

65,86

62,24

69,04

67,59

67,61

67,35

83,70

Numery obwodów: 1 – Szkoła Podstawowa w Goleszowie, 2 – Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
3 – Dom Ludowy w Goleszowie Równi, 4 – OSP Bażanowice, 5 – OSP Kozakowice Górne, 6 – Szkoła Podstawowa
w Kisielowie, 7 - OSP Godziszów, 8 – Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, 9 – Punkt Przedszkolny w Puńcowie,
10 – Świetlica Gminna w Cisownicy, 11 – Świetlica Gminna w Lesznej Górnej, 12 – Ewangelicki Dom Opieki
EMAUS w Dzięgielowie
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020
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Ruszyły remonty dróg w poszczególnych sołectwach gminy Goleszów
stanu nawierzchni, podbudowy oraz niezbędnej infrastruktury. Przewidywana wartość całości zadań
remontowych we wszystkich sołectwach wyniesie blisko 2,6 mln złotych.
– Inwestycje drogowe o wartości blisko 2,6 mln złotych to spory postęp w gminie Goleszów. Zdaję sobie
jednak sprawę, iż stan nawierzchni wielu dróg gminnych wymaga dalszej modernizacji i jeszcze sporo
pracy w tym zakresie przed nami. Systematycznie
wnioskujemy więc o środki zewnętrzne na remonty dróg, czego przykładem było pozyskanie 177 tys.
zł na remont ul. Białej w Kozakowicach, jak również
rozbudowujemy zaplecze naszych służb drogowych
i we własnym zakresie dokonujemy drobnych napraw. Proszę jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, a także zwrócenie uwagi, iż przez naszą gminę przebiegają drogi powiatowe, na których stan
jako gmina nie mamy wielkiego wpływu – zaznacza
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Poniżej prezentujemy zdjęcia dróg, które będą
remontowane.

fot. I. Franek

Już wkrótce we wszystkich sołectwach gminy Goleszów wyremontowane zostaną drogi, wskazane
wcześniej przez samych mieszkańców w ramach
funduszu sołeckiego. Dzięki połączonemu finansowaniu z funduszu sołeckiego, budżetu gminy,
a także środków zewnętrznych wszystkie wskazane
przez mieszkańców drogi znacznie polepszą swój
stan. Wartość wszystkich remontów wyniesie blisko
2,6 mln złotych.
– Najważniejszy cel przyświecający utworzeniu
funduszu sołeckiego w Gminie Goleszów został spełniony. Cieszę się, że mieszkańcy postanowili przeznaczyć dostępne w ramach każdego sołectwa środki na
remonty dróg. Po otrzymaniu informacji ze wszystkich sołectw i wskazaniu konkretnych dróg przystąpiliśmy do poszukiwania dodatkowych źródeł, z których
możliwe byłoby dofinansowanie remontu miejscowej
infrastruktury drogowej, a także zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie gminy – informuje
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów i dodaje, iż dzięki takiemu montażowi finansowemu uda się znacznie
polepszyć stan dróg wybranych do modernizacji.
W tym roku w każdym sołectwie zostanie wyremontowana jedna, wybrana wcześniej przez mieszkańców droga, a wszystkie prace zgodnie z planem powinny zakończyć się jesienią tego roku. Przypomnijmy,
iż drogi przeznaczone do remontu w ramach funduszu sołeckiego Gminy Goleszów to: ul. Biała w Kozakowicach, ul. Pod Goruszką w Goleszowie, ul. Sportowa w Kisielowie, ul. Brzozowa w Goleszowie Równi,
ul. Gazdów w Godziszowie, ul. Polna w Goleszowie,
ul. Zamkowa w Bażanowicach, ul. Pod Kopieńcem
w Cisownicy, ul. Kamienna w Dzięgielowie, ul. Mołczyn
w Lesznej Górnej oraz ul. Działkowa w Puńcowie.
Przeprowadzone prace obejmą kompleksową modernizację dróg gminnych mającą na celu poprawę

fot. K. Grzybek

ul. Gazdów, Godziszów

ul. Kamienna, Dzięgielów
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ul. Mołczyn, Leszna Górna
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fot. I. Franek

ul. Pod Kopieńcem, Cisownica

ul. Biała, Kozakowice

ul. Brzozowa, Goleszów Równia

fot. I. Franek

fot. I. Franek

fot. K. Grzybek

ul. Pod Goruszką, Goleszów

ul. Sportowa, Kisielów

fot. K. Grzybek

ul. Polna, Goleszów

ul. Działkowa, Puńców
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ul. Zamkowa, Bażanowice
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Zakończył się kompleksowy remont siedziby klubu seniora w Bażanowicach
nym, rekreacyjnym i towarzyskim.
Seniorów zainteresowanych ofertą klubu „Senior+” zachęcamy do
kontaktu z Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Goleszowie,
pod numerem telefonu 33 479 05
54 oraz poprzez stronę internetową www.gops-goleszow.pl.

Przed remontem

fot. T. Lenkiewicz

Docieplenie siedziby klubu
„Senior+” w Bażanowicach było
ostatnim elementem kompleksowego remontu, w efekcie którego
powstało miejsce przyjazne seniorom, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i wspólnie spędzać czas.
Termomodernizację
poprzedził kompleksowy remont, który
był możliwy dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Goleszów
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac remontowych zmodernizowano salę
główną siedziby klubu, stworzono
nowe, dostosowane do potrzeb
seniorów zaplecze sanitarne, a także wymieniono źródło ogrzewania
budynku, co w połączeniu z jego
dociepleniem pozwoli na zwiększenie oszczędności w trakcie użytkowania obiektu poprzez obniżenie
rachunków za prąd i gaz. Dofinansowanie pozwoliło także na zakup
wyposażenia, w tym nowego sprzętu do klubowej kuchni.
Zakończenie kompleksowego
remontu siedziby klubu seniora
w Bażanowicach już wkrótce pozwoli na organizację czasu wolnego seniorów z gminy Goleszów,
którzy w komfortowych warunkach będą mogli uczestniczyć
w zajęciach o charakterze kultural-

Po remoncie

Maksymalne dofinansowanie
w wysokości 6 tys. zł otrzymał
dzięgielowski oddział Przedszkola
Publicznego w Goleszowie. Grant
przyznany w ramach konkursu na
„Dobry pomysł” organizowanego wspólnie przez Fundację „ING
Dzieciom” oraz ING Bank Śląski
pozwolił na zakup dodatkowych
pomocy dydaktycznych i sprzętów niezbędnych specjalistom do
pracy grupowej i indywidualnej
z dziećmi.
Kapituła konkursowa doceniała
wniosek Przedszkola Publicznego
w Goleszowie – oddziału zamiejscowego w Dzięgielowie, przyznając mu grant finansowy na zakup
specjalistycznych pomocy dydak14

tycznych i sprzętów,
takich jak ścieżki
sensoryczne, tunele i równoważnie,
aromatyzatora, pętli
dotykowej oraz profesjonalnych klocków i farb.
- Cieszę się z aktywnej postawy dyrekcji i pracowników
przedszkola przejawiającej się udziałem w konkursie umożliwiającym zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych.
Każda, nawet najmniejsza pomoc
w doposażeniu naszych przedszkoli stanowi ogromne wsparcie dla
gminy. Dzięki realizacji projektu

fot. I. Franek

Przedszkole z Dzięgielowa otrzymało grant

najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli lepiej funkcjonować
zarówno w swojej grupie rówieśniczej, jak i środowisku rodzinnym,
a później także w szkole – komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
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Ludowy śpiewnik, odkrywanie kosmosu oraz filmy promujące region
stali także członkowie nieformalnej
grupy GG, którzy już niedługo rozpoczną działania mające na celu
zgłębienie tajemnic - nie tylko goleszowskiej - przestrzeni kosmicznej.
Projekt „Kosmiczny Goleszów” ma
na celu przybliżenie najprzyjemniejszych aspektów badania kosmosu, jakim są badania wizualne
oraz astrofotografia oraz stworzenie portalu społecznościowego
i udostępnianie on-line filmików
warsztatowych pokazujących możliwości teleskopu.

Ze środków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” skorzysta
także Stowarzyszenie Miłośników
Dzięgielowa. W ramach warsztatów filmowych i dziennikarskich
stworzone zostaną filmy o Dzięgielowie. Efekty projektu zostaną
przedstawione na spotkaniu filmowym, na którym odbędzie się projekcja prac. Będzie również czas
na dyskusję i wymianę poglądów.
Następnie wszystkie filmy umieszczone zostaną w internecie.

fot. K. Grzybek

Trzy projekty organizacji i grup
nieformalnych z gminy Goleszów
otrzymały wsparcie w ramach
konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej.
Pierwszy z projektów zakłada
stworzenie ludowego śpiewnika wraz
z płytą CD, na której znajdą się aranżacje wybranych utworów ujętych
w śpiewniku. Pomysł jego stworzenia zrodził się na spotkaniu seniorów
w Godziszowie, podczas którego
członkinie lokalnego Koła Gospodyń
Wiejskich zwróciły uwagę, iż jednym
z elementów takich spotkań są wspólne śpiewy. Do organizacji wspólnego
śpiewania członkiniom KGW brakowało jedynie śpiewnika, który stanowiłby zbiór pieśni ludowych Śląska
Cieszyńskiego. Dzięki wsparciu ze
strony Wójta Gminy Goleszów oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie możliwa jest realizacja projektu, którego efektem będzie stworzenie Śpiewnika Goleszowskiego.
Z udziału w konkursie przy
wsparciu gminnej biblioteki skorzy-

15 lipca prezes SCMT Sławomira Godek wręczyła umowy organizacjom

W dalszym ciągu mamy zagrożenia koronawirusem, więc obchody
86. rocznicy założenia szkoły szybowcowej na górze Chełm zaliczyć można
raczej do skromnych, a nawet dwuczęściowych.
W rocznicę, 16.07.2020 r., do
Godziszowa przyjechała delegacja
Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
w składzie wiceprezes - Czesław Czyż,
członkowie zarządu - Mieczysław Herzyk, Jan Olszewski oraz Janusz Kalfas.
Delegacja ta złożyła symboliczną wiązankę kwiatów przy kamieniu upamiętniającym lotników. Nie było tam
z różnych powodów dwóch członków Klubu Seniora, mieszkających
w Goleszowie. Jednak po paru dniach
usilnej mobilizacji postanowili oni
jednak złożyć wiązanki kwiatów i również uczcić tę rocznicę. A byli to: Albin
Klimczak oraz, liczący już sobie 89 lat,

fot. z archiwum organizatorów

Uroczystość na raty

Rudolf Fober i Albin Klimczak składają kwiaty

Rudolf Fober. Po złożeniu kwiatów kolega Rudolf, prawdopodobnie najstarszy
z żyjących absolwentów tej szkoły szybowcowej, opowiadał, jaką to miłością pałał do lotnictwa. Uczęszczając
do Gimnazjum w Cieszynie, nie szedł
prosto do domu po powrocie do Goleszowa, aby zjeść obiad, ale prawie
biegiem udawał się na górę Chełm,
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by wykonać przynajmniej jeszcze jeden lot szybowcem. Dopiero wtedy,
w pełni usatysfakcjonowany i zadowolony, zauważył, że jego organizm
domaga się regeneracji i myślał o
powrocie do domu na przygotowany
przez rodziców obiad w porze kolacji.
Albin Klimczak
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Nareszcie się znów spotykamy

rozważano dalszy program działalności. Ostatecznie postanowiono,
że niektóre uroczystości, obchody
czy też konkursy zostaną przełożone na rok następny, a na wycieczki
jeszcze cierpliwie poczekamy.
Po części oficjalnej raczyliśmy
się podanymi przez gospodarzy
regionalnymi plackami ziemniaczanymi ze wspaniałymi „wyrzoskami”.
Na zakończenie, ku radości zebranych, przeprowadzono Zawody
Strzeleckie z broni pneumatycznej
o Puchar Prezesa.
Poszczególne miejsca zajęli:

1. miejsce - Bożena Chraniuk,
2. miejsce - Zbigniew Branny,
3. miejsce (ex aequo) - Tomasz
Krzywoń,
3. miejsce (ex aequo) - Piotr
Chraniuk.
Na prośbę fundatora pucharów
dopuszczono dwa trzecie miejsca.
Nie było rozgraniczenia na kobiety
i mężczyzn, a jak widać, kobiety wykazały się lepszą celnością. Puchary
i dyplomy zostaną wręczone na następnym zebraniu.
Albin Klimczak

fot. A. Klimczak

Koronawirus swoim szaleńczym działaniem dotarł, niestety,
również do naszej gminy. Wszystkie organizacje pozarządowe zawiesiły albo ograniczyły swoją
działalność programową. Precyzyjnie opracowany plan edukacyjno – poznawczych wycieczek
przepadł z kretesem. Podobnie
stało się z zaplanowanymi obchodami 20. rocznicy powstania
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Goleszowskiej. Pandemia również doprowadziła do odwołania
Dni Goleszowa, czyli „Dożynek”,
a związku z tym corocznego konkursu „Gmina Goleszów w kwiatach
i zieleni”.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej
spragnieni jednak ciekawych corocznych wycieczek postanowili
spotkać się na zebraniu i zastanowić się wspólnie nad powrotem do
zwiedzania uroczych zakątków naszej ziemi. Zebranie to ze względu
na bezpieczeństwo zorganizowano
2 lipca w Izbie Regionalnej „U Brzezinów”. Wybór padł właśnie na to
miejsce, gdyż właściciele mogą
udostępnić przewiewną wiatę bez
ścian bocznych. Przy smacznym
serniku i kawie czy też herbatce

16

Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020

Goleszowskie „Ślimoki” – 20 000 uczestników
Rok 2020 to dla wszystkich rok
trudnych decyzji i wielu wyrzeczeń.
Rozpoczęliśmy go zgodnie z kalendarzem imprez, jednak marcowe
obostrzenia położyły nasze plany
na przysłowiowych łopatkach.
Jak wiadomo, rok, niestety, nie
sprzyjał i nadal nie sprzyja pełnej
możliwości pracy. Już od marca do
połowy czerwca mieliśmy wymuszony postój związany z pandemią
Covid 19. Nie uniknęliśmy i my problemów z nią związanych. W tym
okresie: 2 osoby zostały zarażone
koronawirusem, 7 osób przebywało na przymusowej kwarantannie,
1 osoba zmarła. Był nim członek
naszego Koła, a zarazem członek
Zarządu Koła - Mirosław Chromik.
Sytuacja ta spowodowała potrzebę
uzupełnienia składu Zarządu o nowego członka. Już w kwietniu oraz
maju kilku naszych członków rozpoczęło nieśmiało organizowanie
3 - 5 -osobowych wycieczek własnymi samochodami. Odwiedzili oni
zakątki Gorców, Beskidu Wyspowego, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, razem około 12 wycieczek (nie
zostały one jednak doliczone do
naszej statystyki).
Mimo że większość Kół PTTK Oddziału Cieszyńskiego „Beskid Śląski”

nie otworzyła sezonu do dnia dzisiejszego, my rozpoczęliśmy pracę.
Z dniem 14 czerwca 2020 r. podjęliśmy próbę odmrożenia naszej działalności poprzez organizowanie wycieczek górskich oraz objazdowych
z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa związanych z Covid 19.
Staramy się, by zachowywać wszelkie środki ostrożności. Niestety,
nie do końca możemy realizować
plan wycieczek na dany rok, zmuszeni jesteśmy go mocno korygować. Prawdopodobnie, by uniknąć
ponownego rozpisywania planu
pracy, będziemy na bieżąco organizować te wycieczki, które uda nam
się zrealizować.
Dotychczas odbyliśmy 14 oficjalnych wycieczek, w których
wzięło udział ponad 350 osób. Odwiedziliśmy kilka grup górskich
w Beskidach, Czechach i na Słowacji,
a także Dolinki Krakowskie i Garb Tenczyński, Spisz, a także Mazury i Żuławy Wiślane. Ostatnia wycieczka była
700. wycieczką Koła od początku działalności. Podczas wycieczki „Ścieżką w
koronach drzew” na Słowacji uzyskaliśmy wynik 20 009 uczestników (licząc od początku naszej działalności).
20-tysięcznym uczestnikiem okazał się Roman Siwiec z Ustronia

(członek naszego Koła), który otrzymał gratulacje oraz album ufundowany przez Lucynę Bodak – szefową
sklepu „EURO” w Bażanowicach.
Jednak mimo rozmrożenia sezonu
znaczna ilość członków ma wielkie
obawy przed uczestnictwem w wycieczkach. Nie został również zorganizowany XVII Rajd Młodzieżowy.
Nie odbędzie się także Rodzinny
Rajd Rowerowy.
Jeżeli tylko warunki pozwolą, to
chcemy kontynuować naszą działalność turystyczną, mając wiele
pomysłów na kolejne wycieczki.
Zenon Sobczyk

„Ślimoki” podczas wycieczki
Panorama Goleszowska – lipiec-sierpień 2020
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Helena Górniak – najstarszą mieszkanką Goleszowa
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Po zdobyciu wykształcenia jubilatka rozpoczęła stałą pracę
w gospodarstwie rolnym. W Goleszowie mieszka od 80 lat. Przeprowadziła się tu w 1940 r., po swoim
ślubie. Doczekała się 19 wnucząt
oraz 20 prawnucząt.
– W ciągu mojego życia doświadczyłam bardzo wielu zmian!
Czas mija jednak bardzo szybko
i ostatnio mam wrażenie, że jeszcze przyśpiesza. Cieszę się, że
mogę dzielić się z Wami moimi
przeżyciami – zaznaczyła jubilatka.
Niecodzienne były też początki
znajomości z przyszłym mężem.
– Zamieszkałam tu z mężem, ale
widywałam wcześniej swój przyszły dom, bo małżonka poznałam
poprzez swojego szwagra z Godziszowa, z którym czasem się spotykali – podkreśliła jubilatka.
Jak wspomina, swoje zainteresowanie jej osobą wyraził w osobliwy sposób, pisząc do niej list,
w którym zwrócił się do „Szanownej Panny Helenki” z zapowiedzą
chęci odbycia poważnej rozmowy.
Pani Helena wspomina, że pierwsze
spotkanie, na które wystroiła się

w cieszyński strój, okazało się nie
do końca udane, gdyż absztyfikant
nagle „się zagubił”. – Odnalazł się
potem, jak czekałam na pociąg do
domu w Godziszowie. Usprawiedliwił się wtedy brakiem czasu i powiedział, że przyjedzie do mnie do
Żukowa – przyjechał i tam też od
razu powiedział mi, że w tym roku
chciałby się ożenić – wspomniała
z uśmiechem jubilatka.
Najstarsza mieszkanka gminy
Goleszów jest pasjonatką ogrodnictwa i uprawy roślin. Często
oddaje się również swojemu innemu zainteresowaniu – robieniu
na drutach i szydełkowaniu. Aktualnie specjalizuje się we własnoręcznym robieniu skarpetek, ale,
jak zaznaczają zgodnie jej najbliżsi, wcześniej z dużym rozmachem
tworzyła różnorodne rękodzieła.
Jak podkreśla jej wnuk, pani Helena nadal żywo zainteresowana
jest gospodarstwem, któremu
poświęca uwagę, śledzi postępy
w pracach na roli, a w miarę potrzeb służy swoją dobrą radą.
Jeszcze raz życzymy solenizantce wszystkiego najlepszego!

fot. K. Grzybek

15 lipca setną rocznicę urodzin obchodziła Helena Górniak
z Goleszowa. Najstarsza mieszkanka naszej gminy doczekała
się 19 wnucząt oraz 20 prawnucząt. Przy okazji niezwykłego
jubileuszu solenizantkę odwiedzili Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz Przewodniczący
Rady Gminy Karol Lipowczan,
którzy złożyli jej serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia,
pomyślności i nieustającej pogody ducha.
- Jubileusz 100-lecia to niezwykle doniosła chwila. Sto lat
to okres, w którym zebrała Pani
ogromne doświadczenie, wiedzę
życiową i przeżyła wiele gorszych
i lepszych chwil. Życzę, by przyszłość przynosiła Pani jedynie to,
co dobre, wiele szczęścia i niekończącą się życzliwość wszystkich
otaczających Panią osób. Niech
Pani doświadczenia i wiedza są dalej drogowskazami cennymi nie tylko dla Pani najbliższych, ale całej
naszej społeczności – życzyła Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Przybyłych gości solenizantka
powitała wspólnie ze swoimi najbliższymi, a podczas wizyty przedstawicieli gminy chętnie dzieliła
się z nimi swoimi bogatymi doświadczeniami życiowymi, które
częściowo nakreśla poniższy biogram jubilatki.
Helena Górniak urodziła się
15 lipca 1920 r. w Żukowie Górnym. Tam również uczęszczała do
szkoły podstawowej. Kiedy miała 11 lat ojciec zapisał ją na zajęcia do niemieckojęzycznej szkoły
w Cieszynie. Po zakończeniu tej
nauki chwilowo nie uczęszczała na dalsze zajęcia, co związane było z jej sytuacją rodzinną.
W wieku 17 lat udało się jej kontynuować edukację w szkole rolniczej w Międzyświeciu.
– Jak trafiłam do Międzyświecia, to brat obiecał mi, że za dobre
wyniki w nauce kupi mi maszynę
do szycia. Udało mi się być jedną
z najlepszych w klasie - dostałam
ten prezent i maszynę trzymam do
teraz! – wspomina Pani Helena.
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Rozpoczął się kolejny rok szkolny.
Dla placówek oświatowych to czas intensywnej pracy związanej z rozpoczęciem nauki, dostosowań ich do obecnie panujących wymogów sanitarnych,
ale również podsumowań minionego
roku. Jednym z wyróżniających się pod
względem nauki uczniów cisownickiej
szkoły w minionym roku szkolnym był
Wiktor Brudny, który we wrześniu rozpoczął naukę w klasie akademickiej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego.
Jego wiadomości i umiejętności,
zwłaszcza w dziedzinie geografii, historii i matematyki, szeroko wykraczają
poza materiał szkolny. Wiktor co roku
reprezentował naszą szkołę w wielu
konkursach przedmiotowych, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Jako
uczeń klasy VII uzyskał tytuł Laureata
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii. Zdobywał też nagrody i wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie Kangur Matematyczny, ogólnopolskich konkursach: Eko– Planeta,
Geo – Planeta, historycznym „Krąg”,
Matematyka Plus i „Sola Scriptura”.
Wszystkie Jego zainteresowania
i pasje oraz związane z tym sukcesy

zostały docenione i w roku szkolnym
2019/2020 został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. To wyróżnienie przyczyniło się do tego, że mógł
uczestniczyć w Wielodyscyplinarnych
Warsztatach Naukowych, które odbyły
się grudniu 2019 w Warszawie. Podczas
pobytu w stolicy Wiktor wziął udział
w zajęciach warsztatowych oraz wykładach wielu znakomitych profesorów
polskich uczelni wyższych. Były to m. in.
prelekcje prof. Michała Szurka – Opowieść na temat lewo-prawo, ks. dr hab.
Stanisława Adamiaka – Jak wyznaczano
datę Wielkanocy? oraz dra Dariusza
Aksamita – Fizyka w szpitalu? Ponadto
brał udział w warsztatach „Skąd historycy czerpią wiedzę?”. W ramach tego
wydarzenia miał okazję odwiedzić Archiwum Historii Mówionej.
Na przełomie lutego i marca 2020 r.
w Gdyni pogłębiał swoją wiedzę w XXVII
Ogólnopolskich Warsztatach Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci. W pierwszej połowie br. wziął
również udział w tutorialu „Jak czytać
pomniki” z dr Karoliną Ćwiek-Rogalską
z PAN- online w czasie pandemii, Korespondencyjnym Kole Matematycznym
prowadzonym przez profesora Wojcie-

• Urząd Gminy Goleszów
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00,
środa: 7.00-17.00,
piątek: 7.00-13.00.
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 10
www.goleszow.pl, www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl

• Redakcja Panoramy Goleszowskiej
ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 10, wewn. 85

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00,
środa: 7.00-17.00,
piątek: 7.00-13.00.
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl
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fot. M. Walica

„Odważ się być mądrym”

cha Tomalczyka oraz w internetowym
kursie „Matematyka wokół nas”. Szkolenie prowadzili m.in. wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału
MIM.
W każdą środę, od 4 marca do
3 czerwca, uczestniczył w wykładach
i rozwiązywał zadania.
Gratulujemy Wiktorowi wszystkich Jego sukcesów i życzymy, aby
dalej mógł rozwijać swoje pasje
i zainteresowania oraz stał się wzorem godnym do naśladowania przez
młodszych uczniów naszej szkoły.
Nauczyciel SP Cisownica
Beata Pieńkowska

• Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 21,
www.goleszow.com.pl

• Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com

• Gminne Centrum Informacji
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 99 28, wewn. 18,
gcigoleszow@gmail.com
• Numer alarmowy: 112
• Policja: 997
• Straż pożarna: 998
• Pogotowie Ratunkowe: 999
• Pogotowia: energetyczne: 991, gazowe: 992,
wodociągowe: 994
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fot. @hanmade hanna sokólska

Rozległa łąka, kobierzec traw
i kwiatów, szpaler szumiących
w ciszy drzew wzdłuż ulicy Misyjnej - to niezwykła sceneria
tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego, który odbywał się
od 5 do 12 lipca w Dzięgielowie.
Nie było namiotów, stoisk, parkingów wypełnionych setkami
samochodów, ludzi śpieszących
na spotkania, wykłady, koncerty, do kawiarni czy księgarni TE.
Dzięgielów był spokojną wioską,
zapraszającą turystów na letni
wypoczynek.
W tym samym czasie i tym samym miejscu tętniła życiem inna
wioska, jakby wyjęta z wizji McLuhana. W wirtualnej wiosce od
rana spotykały się setki słuchaczy,
a raczej „oglądaczy” biblijnych wykładów poświęconych wolności.
Zamiast w namiocie, przebywali
w swoich domach, przed ekranem
komputera, laptopa, smartfona.
Wchodząc na czat, mogli pozdrawiać się wzajemnie, dzielić refleksjami, zadawać pytania księdzu
Bartoszowi Cieślarowi odnośnie
tego, co o wolności mówi Stary
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fot. @hanmade hanna sokólska

Relacja z 71. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie

Testament czy profesorowi EWST
Piotrowi Lorkowi na temat obrazu
wolności w Nowym Testamencie.
Zamiast dyskusji w grupach po wykładach było zaproszenie na spotkanie z wykładowcami w ramach
Dnia Otwartego Szkoły Biblijnej
w Dzięgielowie 19 września br.
Zamiast rozśpiewanych, kolorowych namiotów dla dzieci były
transmisje programów nagranych
w prowizorycznym studiu w budynku Syloe. Liczna
grupa wolontariuszy CME, pracowników MED i dzieci, pod kierunkiem
Sylwii McKenzie,
Elżbiety Frydy i
Joanny
Pilch-Lewickiej, przygotowała interaktywny
program, w którym dzieci, wraz
z rodzicami, mogły
brać udział online,
wykonując w swoich domach prace
plastyczne, ucząc
się piosenek i ważnych prawd biblijnych.
Popołudnia
wypełniały webinaria, czyli wirtualne
seminaria. Zamiast kilku
równoczesnych
spotkań w róż-

nych miejscach dzięgielowskiego „miasteczka ewangelizacyjnego” były transmisje webinariów
w dwóch cyklach - o 16.00
i 17.00. Codzienne transmisje, na
żywo, przekazywane były ze studia w budynku CME. Webinarzyści – eksperci z różnych dziedzin
prowadzili wykłady na bardzo
ciekawe tematy, wśród nich tak
„gorące”, jak „Państwo i Kościół”,
„Po co ślub?” czy „Problem samobójstwa”. Dobrze ułożone relacje
pomiędzy państwem i Kościołem,
rola ślubu kościelnego w dobie intensywnych zmian obyczajowych
czy narastający problem samobójstw wśród dzieci (Polska ma
najwyższe statystyki w Europie) to
tematy, do których warto wracać,
podobnie jak do zagadnień apologetycznych, omawianych w czasie
webinariów przez dr. Mateusza
Jakubowskiego, czy tematów rodzinnych, społecznych, biblijnych,
misyjnych, przedstawionych przez
kilkunastu ekspertów.
Na pewno warto też wracać do
spotkań ewangelizacyjnych, które
jak co roku stanowiły główny punkt
programu TE. Nie było wielkiego
namiotu z niezliczonymi krzesłami w środku i ławkami na obrzeżach. Były transmisje z kościoła
Eben-Ezer, gdzie co wieczór, od
niedzieli do niedzieli, przyjeżdżali
kolejni mówcy, by dzielić się ewangelią. Tematy ich wystąpień były
różne, poruszano między innymi
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problemy kryzysu, potrzeby rozmowy, budowania wartościowych
relacji, okazywania wdzięczności,
poszerzania granic, przynoszenia owoców Ducha, angażowania
rozumu i serca. Nieodmiennie
w centrum każdego przesłania
znajdował się Chrystus i jego spotkania z ludźmi, słowa i czyny,
ucieleśniające obecność Boga, dowodzące miłości, która może przezwyciężyć każdy problem, zmienić
każdą sytuację, nawet tę najbardziej skomplikowaną i trudną.
O tym każdego wieczora opowiadała także jedna z zaproszonych osób dzielących się swoimi
historiami, świadcząc o działaniu
Boga w swoim życiu. Co wieczór
też, na żywo lub za pomocą transmisji wideo, uczestników dzięgielowskich spotkań pozdrawiał
i w modlitwie prowadził jeden
z biskupów diecezjalnych Kościoła
E-A w RP lub bratnich Kościołów
ewangelickich, a w czasie nabożeństwa inaugurującego TE Słowo
Boże zwiastował Biskup Kościoła
Jerzy Samiec. Kaznodzieją w czasie
nabożeństwa zamykającego tegoroczny TE był diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji
i Ewangelizacji.
Był to czas wsłuchiwania się
w Słowo Chrystusowe, czas modlitwy i wielbienia Boga śpiewem,
w czym, jak co roku, uczestników
spotkań wspaniale prowadził zespół CME. Tym razem uczestnictwo w spotkaniach było wprawdzie
wirtualne, ale każdy z odbiorców
mógł śpiewać i modlić się całkiem
„realnie” w swoim domu.
Zresztą, można to robić nadal.
Organizator TE, Centrum Misji
i Ewangelizacji, zaprasza na swój
kanał YouTube @tydzienewangelizacyjny i na www.te.cme.org.pl,
gdzie znajduje się pełny program
online TE 2020 w Dzięgielowie.
Program,
przygotowywany
miesiącami, realizowany przez
wiele tygodni, z udziałem ponad
stu wolontariuszy, transmitowany
w ciągu ośmiu dni, dostępny jest
obecnie dla każdego, można go
oglądać o dowolnej porze. Warto
zaprosić do odbioru także przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Serdecznie do tego zachęcamy.
Marek Cieślar
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Sportowcy rywalizują w Goleszowskiej Lidze Szóstek Piłkarskich
Za nami połowa rozgrywek
w Goleszowskiej Lidze Szóstek
Piłkarskich. Ponad 120 zawodników rywalizuje w niej od 9 lipca.
W minionych latach coroczne wydarzenie sportowe rozgrywane
na terenie naszej gminy rozpoczynało się na przełomie marca
i kwietnia. W tym roku, z uwagi
na pandemię koronawirusa, liga
wystartowała 3 miesiące później, a jej organizacja wiąże się
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z przestrzeganiem dodatkowych
wymogów sanitarnych określonych w regulaminie korzystania
z boiska.
Liga ma charakter amatorski
i rozgrywana jest na goleszowskim „Orliku”. W turnieju rywalizuje ze sobą 8
drużyn: Canea, CDF, Cisownica, FC Międzyświeć, Galactic Team, Godziszów,
Oldboy i Olza Team. Zespoły rywalizują systemem „każdy z każdym” - mecz
i rewanż. Jedno spotkanie trwa 50 mi-

nut. W ubiegłorocznym turnieju zwyciężyła drużyna z Międzyświecia. Czy
obroni tytuł mistrza? Odpowiedź na to
pytanie poznamy jesienią 2020 roku.
Do tej pory w goleszowskiej lidze strzelono łącznie ponad 300
bramek. Liderami wśród strzelców
są Leszek Krajewski (FC Międzyświeć) i Tomasz Podgórski (CDF).
Organizatorem turnieju jest
Gmina Goleszów, a całość odbywa się w ramach ogólnopolskiego

Canea

CDF

Cisownica

Olza Team

Godziszów

Oldboy
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FC Międzyświeć

programu „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego nasza gmina złożyła wniosek, otrzymując na
ten cel dofinansowanie z Instytutu

Galactic Team

Sportu – Państwowego Instytutu
Badawczego.
Patronat medialny nad turniejem
objął portal www.ox.pl. Szczegółowy

regulamin oraz wyniki spotkań dostępne są na www.goleszow.pl/goleszowska-liga-szostek-pilkarskich.

8 lipca w Puńcowie odbyły się
śląskie, wojewódzkie eliminacje
turnieju „Piłkarska kadra czeka”,
w których udział wzięli zawodnicy z rocznika 2005 i młodsi.
W sumie w zawodach uczestniczyło blisko 80 zawodników,
którzy walczyli o awans dla swojej drużyny do startu w mistrzostwach Polski.
Na boiskach „Tempa” Puńców
zmierzyły się 4 drużyny: LKS „Olza”
Pogwizdów, LKS „Pasjonat” Dankowice, MLKS „Znicz” Kłobuck
i MGLKS „Liswarta” Krzepice. Po kilkugodzinnych zmaganiach najlepszą
drużyną turnieju okazał się zespół
z Dankowic, który pokonał piłkarzy
z Pogwizdowa. Trzecie miejsce zajął
„Znicz”, zaś czwarte „Liswarta”. Laureat rozgrywek reprezentował województwo śląskie na Mistrzostwach
Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce
Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra
Czeka 2020”, które zostały rozegrane w dniach 20-22.07.2020 roku
w Zamościu. Wszystkie drużyny
otrzymały okolicznościowe puchary
oraz czeki pieniężne.
Organizatorem wojewódzkich
eliminacji turnieju „Piłkarska kadra
czeka” było Śląskie Wojewódzkie
Zrzeszenie LZS, samorząd woje-

fot. J. Brol

Wojewódzkie eliminacje turnieju „Piłkarska kadra czeka” w Puńcowie

wództwa śląskiego, kluby zrzeszenia LZS oraz LKS „Tempo” Puńców.
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Patronat medialny objęła TVP Katowice.
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W czerwcu i lipcu odbyły się
kolejne zawody łucznicze, w których udział wzięli goleszowscy
sportowcy. Podczas zawodów
w Warszawie, Brzozie Bydgoskiej
i Policach reprezentanci „Orlika”
Goleszów wielokrotnie stawali na
podium, potwierdzając tym samym swoje ogromne umiejętności i bardzo dobre przygotowanie
do kolejnych startów.
Pierwsze zawody, tj. XXXVII Memoriał Ireny Szydłowskiej odbył się
27-28 czerwca w Warszawie.
Na zawodach tych Klub „Orlik”
z Goleszowa reprezentowali Anna
Stanieczek i Przemysław Konecki,
którzy trzykrotnie stawali na podium. Anna Stanieczek zajęła drugie miejsce w kategorii seniorek,
a Przemysław Konecki był trzeci
w seniorach. W konkurencji mikst
nasza reprezentacyjna para nie
dała szans rywalom i wywalczyła
pierwsze miejsce.
Dwa tygodnie później, 11-12 lipca br., w Brzozie Bydgoskiej rozegrano II Rundę Pucharu Polski w łukach
bloczkowych, podczas których reprezentanci „Orlika” kontynuowali
dobrą passę.

fot. Orlik

Sukcesy goleszowskich łuczników

Warszawa, Anna Stanieczek i Przemysław Konecki
na najwyższym stopniu podium

Podczas weekendowych zawodów szans rywalom nie dał Przemysław Konecki, który pewnie wygrał
całe zawody. Równie wysoko uplasowała się Anna Stanieczek, która
zajęła drugie miejsce w klasyfikacji
kobiet. W konkurencji mikst nasza
para została pokonana tylko przez
jedną drużynę.
Po dwóch rundach Pucharu Polski Przemysław Konecki jest obecnie liderem w klasyfikacji generalnej. Do zakończenia cyklu pozostały
jeszcze dwie rundy.

Kolejny sukces nasi zawodnicy
odnotowali na II Międzynarodowych
Zawodach Łuczniczych „Śladami Rybaka”, które odbywały się w dniach
17-19 lipca w Policach koło Szczecina. Anna Stanieczek drugi rok z rzędu
zdobyła na nich tytuł liderki, a Przemysław Konecki „ustrzelił” drugie
miejsce w kategorii seniorów.
Warto dodać, że nasi łucznicy zostali powołani do kadry narodowej
i oczekują na możliwość reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych.

12 lipca na terenie zbiornika
TON w Goleszowie odbyły się XXIX
Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie. O tytuł najlepszej wędkarskiej drużyny Gminy Goleszów
zmagało się w sumie 21 drużyn,
stworzonych przez 63 osoby.
Warunkiem udziału w zawodach
było stworzenie drużyny, składającej się z co najmniej 2 mieszkańców gminy Goleszów lub członków
Towarzystwa Wędkarskiego „TON”.
Finalnie sklasyfikowano 9 drużyn,
wśród których najlepsze okazały się
zespoły: „Bażanowice” (1. miejsce),
„Białe Robaki” (2. miejsce) oraz
„Hausmar-1” (3. miejsce).
W klasyfikacji indywidualnej najlepszymi połowami mogli pochwalić
się: Gabiela Cieślar (1. miejsce- 5040
gram), Marek Olszewski (2. miejsce – 4090 gram), Krzysztof Motyka
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fot. z archiwum organizatorów

Drużynowe wędkowanie przy TONIE

(3. miejsce – 3920 gram), Janusz Konecki (4. miejsce – 1960 gram) oraz
Mariusz Fober (5. miejsce – 1930
gram).
Towarzystwo Wędkarskie „TON”
z Goleszowa, które zorganizowało

zawody, serdecznie dziękuje wszystkim za zaciętą rywalizację, mile
spędzony czas oraz przestrzeganie
zasad dotyczących zachowania społecznego dystansu oraz zakrywania
ust i nosa.
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Udana inauguracja LOTOS Cup dla skoczków z Goleszowa
Trzecią lokatę zdobył Marcin Wróbel z klubu AZS Zakopane, który
uzyskał 91,5 metra.
- Ze skoków w zawodach jestem
bardzo zadowolony. Chociaż czuję lekki niedosyt, bo wiem, że ten
skok konkursowy mógł być jeszcze lepszy. [...] Warunki w moim
odczuciu były znakomite, mimo
że czasem wiało troszeczkę mocniej. Natomiast upał na pewno
doskwierał każdemu z nas. Byłem
bardzo podekscytowany tymi zawodami, bo bardzo długo na nie
czekałem i się przygotowywałem.
Cieszę się, że mimo pandemii udało się zorganizować zawody – komentuje zwycięzca kategorii junior
młodszy Robert Ryś.
Pozostali zawodnicy LKS „Olimpia”
Goleszów zajęli nieco niższe lokaty
w konkursie w swoich kategoriach,
jednak wyraźnie zaznaczyli swoje
umiejętności, biorąc pod uwagę, że
poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Wiktor Sosna zajął 33. miejsce

(na 62 startujących), z odległościami 31 i 32 metry na skoczni HS-44.
W rywalizacji na HS-77, w kategorii
chłopcy starsi, 19. lokatę zajął Filip Staszewski (53,5m i 56m), a 28.
miejsce Wiktor Brudny (46m i 50m).
Maciej Staszewski uplasował się na
7. pozycji w kategorii młodzik, oddając skoki na 63 i 64,5m (HS-77).
Z pełnymi tabelami wyników we
wszystkich kategoriach można zapoznać się na stronie Polskiego Związku
Narciarskiego (www.pzn.pl).
- Gratuluję wszystkim osiągniętych wyników, które ciągle
budują naszą wiarę w dalszy
udany rozwój Waszych talentów.
Swoimi osiągnięciami potwierdzacie, jak duże znaczenie i potencjał ma dyscyplina skoków
narciarskich w naszym regionie. Dziękuję Wam za zaangażowanie i pracę, które wkładacie
w doskonalenie swoich umiejętności – podkreśla Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.

fot. PZN

W piątek, 7 sierpnia na
kompleksie skoczni Skalite
w Szczyrku skoczkowie narciarscy rozpoczęli rywalizację
w pierwszej tego lata edycji
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej - „LOTOS
Szukamy Następców Mistrza”.
W zawodach brało udział ponad 220 skoczków, w tym reprezentanci LKS „Olimpia” Goleszów.
Skoczkowie z gminy Goleszów
zaliczyli bardzo udany start w zawodach. Najwyższy wynik wśród
nich uzyskał Robert Ryś, który
po raz pierwszy w swojej karierze odniósł zwycięstwo w zawodach rozgrywanych na skoczni
normalnej, w kategorii junior
młodszy. Reprezentant klubu LKS
„Olimpia” Goleszów uzyskał 95,5
metra, pokonując tym samym
o pięć punktów Jana Habdasa
z LKS „Klimczok” Bystra (93 m).
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fot. T. Lenkiewicz

Młodzi skoczkowie
rywalizowali w Wiśle

W sobotę, 25 lipca na kompleksie skoczni narciarskich w centrum
Wisły odbył się Międzynarodowy
Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci
i Młodzieży „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”. Zawody, których organizatorem jest LKS
„Olimpia” Goleszów, dotychczas
odbywały się w długi weekend majowy, jednak z uwagi na zaistniałą
sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii
koronawirusa, w tym roku musiały
być przeniesione na lato.
W zawodach wzięło udział blisko
70 młodych sportowców, którzy ry-

walizowali w 5 kategoriach. Sportowe zmagania rozpoczął 5-letni chłopiec, który przy pomocy ojca oddał
skok z najmniejszej skoczni. Najlepszym zawodnikiem goleszowskiego
klubu okazał się Wiktor Sosna, który
zajął 2. miejsce w kategorii Chłopcy
2012 i 2011.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, które wręczane były przez Wójta Gminy Goleszów Sylwię Cieślar,
wiceprezesa PZN Jarosława Koniora, dyrektora ds. sportowych PZN
Marka Siderka, członka zarządu PZN
Zbigniewa Wuwera oraz przedstawicieli goleszowskiego klubu - prezesa

Wójt Sylwia Cieślar wręcza nagrodę najlepszej zawodniczce
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Piotra Waszka i członka zarządu
Michała Orawskiego.
- Gratuluję skoczkom niezwykle
emocjonującej rywalizacji, jak również osiągniętych wyników. Dziękuję wszystkim widzom za gorący
doping i motywowanie młodych
skoczków. Wyrazy uznania kieruję
do osób zaangażowanych w organizację imprezy, a w szczególności
do wszystkich działaczy LKS „Olimpia” Goleszów, z prezesem Piotrem
Waszkiem na czele – komentuje
wójt Sylwia Cieślar.
Poniżej prezentujemy wyniki
w poszczególnych kategoriach.
Chłopcy
Rocznik: 2010 i 2009 – HS 40
1. Kacper Wantulok WSS Wisła
2. Marcin Bobak KS Chochołów
3. Kevin Kubień WSS Wisła
Chłopcy
Rocznik: 2012 i 2011 – HS 20
1. Adam Pilch WSS Wisła
2. Wiktor Sosna LKS „Olimpia”
Goleszów
3. Konrad Klimund WSS Wisła
Chłopcy
Rocznik: 2013 i młodsi – HS 10
1. Tadeusz Rzeszótko WSS Wisła
2. Artur Drobisz WSS Wisła
3. Oskar Rączka KS Chochołów
Dziewczęta
Rocznik: 2011 i młodsze HS 10
1. Emilia Antosz KS Chochołów
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2. Lena Bogusz LKS Klimczok Bystra
3. Wiktoria Kubas WSS Wisła
Dziewczęta – kategoria Open
1. Natalia Łupieżowiec WSS Wisła
2. Julia Wolska KS Chochołów
3. Zuzanna Truchan KS Chochołów
Organizacja zawodów była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Gminy
w Goleszowie, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie, Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego
w Wiśle oraz Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Organizator zawodów, LKS „Olimpia” Goleszów, serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom, firmom
i osobom, dzięki pomocy których
mogły się odbyć sobotnie zawody.
Sponsorami zawodów byli: Bank
Spółdzielczy w Cieszynie, Hurtownia „ARTCHEM” Ustroń, Hurtownia
MEGA SPORT Bielsko-Biała, Zakłady Mięsne „Jurgast” Wisła, Piekarnia Cukiernia Bethlehem Pierściec,
„Tago” Przedsiębiorstwo Przemysłu

Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski
Radzymin, Ludwig Czekolada Skoczów, Zakład Produkcyjny „Sobik”
Skoczów, Firma Handlowa AmiPol Sp.
Jawna Polok & Polok Cieszyn, Firma
„Kargo” Goleszów Karol i Wanda Hła-

wiczka, RKS Goleszów, Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu, który dostępny jest na
www.goleszow.pl.

Trzeba grać, czyli o tenisie stołowym
Czy tenis stołowy to sport dla
geniuszy? Zaskakujące pytanie.
Większość ludzi skrzywi się, czytając coś takiego, kojarząc tę dyscyplinę sportu ze zwykłą paletką,
świetlicowym klimatem ostrej
jarzeniówki na suficie i zacienionych kątach sali. Mimo że „wszyscy to znają”, bo przynajmniej raz
w życiu w to grali, to jednak jest
w tenisie stołowym coś, co przyciąga rzesze ludzi.
Spójrzmy historii prosto w oczy,
zaglądając do pamiętników przeszłości, polskiej prasy. Tam, w „Kurierze
Warszawskim” z 1902 roku czytamy: „Ping-pong, nowa gra pokojowa
w piłkę – tenis pokojowy, grany na
stole – wynaleziony ma się rozumieć w Anglii, ojczyźnie wszelkich
sportów, stał się nadzwyczaj modny
w Paryżu. Jak przedtem „five o clock
tea”, tak obecnie ping-pong jest na
porządku dziennym w sferach, mających dużo czasu i pieniędzy”. Tyle
notatka z przeszłości. A dziś?
Tenis stołowy jest jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu na świecie, od ponad 15 lat pod

dominacją
zawodników
z Chin. Dostarcza człowiekowi korzyści zdrowotne,
edukacyjne, intelektualne.
Jest bardzo pomocny dzieciom w ich rozwoju z wielu
powodów. I właśnie dlatego
LKS „Lesznianka” ma ogromną, wieloletnią tradycję
i historię w prowadzeniu sekcji tenisa stołowego. Przez
klub przeszło już bardzo
dużo zawodników. Ich wkład
w rozwój tej dyscypliny sportu na południu Polski jest niebagatelny. To nie wszystko. LKS „Lesznianka” odciska również swój mały ślad
w rozwój tej dyscypliny sportu w Polsce.
Jak mówi powiedzenie, jedyną
pewną rzeczą w życiu jest zmiana.
Zgodnie z tym, w LKS „Lesznianka”
w trudnym dla wszystkich 2020
roku został wybrany nowy Zarząd.
I tak oto w tym momencie przedstawia się jego skład: Prezes – Mateusz Lorc, Wiceprezes – Robert
Bałoń, Członek Zarządu – Sławomir
Brak, Sekretarz – Jolanta Dziembała, Skarbnik – Anna Ostachowska.
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Tenis stołowy pomaga rozwijać
inteligencję dziecka, jednocześnie
zwiększając jego sprawność fizyczną. Światowy neurofizjolog kliniczny dr Daniel G. Amen twierdzi,
że jest to jedyna dyscyplina, która ma
tak znaczący wpływ na rozwój mózgu. Praktyka treningu koncentracji
w czasie meczu działa pozytywnie na
koordynację między dłonią a wzrokiem. Szybkość reakcji ma kluczowe
znaczenie. To pomaga dzieciom między innymi przepisywać notatki z tablicy. I nie tylko.
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przed siebie. LKS „Lesznianka” stawia
na wychowywanie dzieci. Droga Ilony
Sztwiertni może być dla nich wzorem.
Zaczynała tutaj, dziś trenuje w Krakowie, jest Mistrzynią Polski sprzed kilku
sezonów i reprezentantką kraju.
LKS „Lesznianka” jest ambitnym
zespołem, łączącym wiele pokoleń
w szeregach. Ogromny szacunek
i wdzięczność za wsparcie, wspólne
działanie dla sponsora strategicznego, firmy Anbo i pana Andrzeja Siedlaczka, który łączy swoje obowiązki
zawodowe z aktywnością ruchową
przy stole. To ogromna wartość, że
mamy takiego człowieka w drużynie.
Nowy sezon daje nowe szanse,
które LKS „Lesznianka” chce wyko-

rzystać przy stole. Trzeba grać, ruszać się, trenować. Razem możemy
więcej. Tenis stołowy w Polsce został
zbudowany na legendzie Andrzeja
Grubby. Każdy z nas ma szansę dać
coś od siebie, by jego kariera mogła
być oparta na legendzie, być może
tylko regionalnej. Świat potrzebuje
ludzi z pasją w działaniu, by móc rozwijać ciało - dla zdrowia i swój umysł
– by móc szybciej osiągać marzenia
i spokój wewnętrzny ducha. Czasami
okazuje się, że najwięcej wygrywamy
tam, gdzie w ogóle tego nie oczekiwaliśmy.
Ze sportowym pozdrowieniem
LKS „Lesznianka”

fot. z archiwum klubu

Klub LKS „Lesznianka” jest społecznością ludzi, na których może
polegać. Budowanie pozytywnych
relacji polegających na wzajemnym
wsparciu, wspólnej przygodzie sportowej, ludzkiej przyjaźni opartej na
wspólnych wartościach daje fundamenty i podstawy do dalszego
rozwoju. „Trzeba grać” to nie jest
zwykłe hasło. To przede wszystkim
misja, która sprawia, że mięśnie stają
się mocniejsze po każdym treningu,
każdy wygrany mecz podnosi samoocenę zawodnika i wszystkich, którzy
mu kibicują. Porażka jest tylko chwilowym przystankiem na wytchnienie
i powrót do gry, ponieważ nie ma
tego złego, by na dobre nie wyszło.
Uczymy się całe życie, a we właściwym środowisku ludzi cała praca nabiera innych barw, lepszych kolorów.
Tenis stołowy w gminie Goleszów
ma do odegrania bardzo ważną rolę.
Bez odpowiednich ludzi nic nie może
się udać. Poza wsparciem działaczy
klubowych, zawodników, uznanie
i podziękowania ze strony LKS „Lesznianka” należą się również włodarzowi gminy, pani Sylwii Cieślar. Gramy
w jednym zespole, pracując dla ludzi,
tworząc możliwości rozwoju dla lokalnej społeczności. Sport ma dla ludzi
ogromne znaczenie.
Jan Zamojski napisał kiedyś: „Takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. A to oznacza, że
musimy dbać o wychowanie młodego
pokolenia, aby mogło wejść w dorosłe
życie z właściwą postawą i dumnie iść
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A miały być dożynki…
Tyś Pónbóczku nóm łobiecoł, jeszcze przed wiekami,
że co roczku nóm łozłocisz poleczko kłóskami,
że pokiela słóńce bydzie co raniuśko wschodzić,
to, co roku beje ziymia chlebiczek nóm rodzić.
Rolnik bydzie sioł i zbiyroł, w duszy się radowoł,
a jak wszystko w szczyńściu skludzi, bydzie Ci dziynkowoł.
Przez wiele lat słowa te co roku
rozpoczynały nasze tradycyjne Gminne Dożynki, naszóm goleszowskóm
gościne. Tradycyjne, bo odtwarzające
dawną ludową obrzędowość, starano się zachować poprawność kulturową. W kulturze tradycyjnej nic nie
dzieje się bez przyczyny. Wszystko
ma swoje uzasadnienie, głęboko osadzone w wartościach utożsamianych
z daną grupą etniczną. Dożynki są najważniejszym świętem obrzędowości
dorocznej. Jest to uwieńczenie całorocznych starań, a, w końcowej fazie,
upragnione zakończenie wzmożonej
w tym okresie ciężkiej pracy. Dawniej
czas ten był szczególny.
Od niego zależał dalszy byt, a to
przecież w życiu człowieka jest sprawą
najważniejszą. Dlatego właśnie obfitował obrzędowością. Odpowiednie
praktyki wykonane zgodnie z tradycją,
czyli w określonym miejscu i czasie,
miały zapewnić dobrobyt, zdrowie
i bezpieczeństwo.
Sama nazwa „dożynki” jest formą mnogą od słowa „dożynka”. Kiejsi
każdy gazda mioł swojóm „dożynke”,
kiedy łostatni kłósko zostało skludzóne
z pola. Jak wszyscy gazdowie już
wszystko poskludzali, to się zmowiali razym i robili w dziedzinie wielkóm
gościne, kieróm nazywali dożynkami
(to ta forma mnoga). Słowo dożynka
ma swoje uzasadnienie w tradycji. Pochodzi z okresu, kiedy zboże zbierano
jeszcze sierpami (kosokami). Wtedy
zboża się nie kosiło, tylko rżnyło. Taka
forma przetrwała w tekście naszej starej przyśpiewki „Rżnyła baba reż (żyto),
naszła w głowie wesz...”. Bardzo ważną
funkcję w dawnych wierzeniach ludowych przypisywano ostatniej części
ściętego zboża. Początkowo była to
mała kistka kłosów, uchwycona dłonią
kobiety i ścięta nieco poniżej. Nazwano
ją dożinkóm, czyli dorżniyntym (ściętym) łostatnim kąszczyczkym. Dożince
przypisywano szczególne moce spraw-

cze. Mówiono, że kierymu sie dostanie dożinka, tyn beje cały rok zdrowy,
będzie się mu szczyńściło i niczego
mu nie bydzie brakowało. Dożinke sie
przybijało nad dwiyrzami chałupy, co
by żodne złe moce do ni nie wlazły,
a dómowników, co by chróniła łod
wszelakich choróbsk i co by im niczego nie chybiało. Z czasem, kiedy zaczęto kosić kosami, a zboże wiązano
w snopki, mała kistka stała się ostatnim
snopkiem, który po dziś dzień zachował symboliczne znaczenie. Dawniej
taki snopek znaczono i stawiano wraz
z innymi do paniynki (stogu snopków,
pozostawianych jeszcze jakiś czas na
polach do wyschnięcia).
Kiedy nadszedł czas zwózki snopków do stodoły, młode dziewczyny
wyciągały znaczony snopek-dożinke,
przystrajały go kolorowymi wstążkami i kwiatami, a kiedy zjeżdżała z pola
ostatnia fura, wszyscy żniwiarze (żyńcy)
ustawiali się za nią, a młode dziewczyny, trzymając ustrojoną dożinke, stawały na przedzie i ze śpiewem prowadziły cały orszak aż na plac gospodarza.
Ten, wiedząc, że tak będzie, czekał już
na nich z poczęstunkiem. Wszyscy się
cieszyli, a kiedy łostatnio fura była pod
dachym, gazda dziynkowoł wszystkim
i zaczynoł świyntowani dożynki. Ustrojóny snopek-dożinke, młodzi chłapcy przybijali wysoko na stodole, co
by bandliczki szumnie furgały i co by
każdy w dziedzinie widzioł, że u tego
gospodorza już swiyntujóm dożynke.
Był to czas odpoczynku, goszczenia
się, uciechy, radości, śpiewu i tańca do
białego rana. Później snopek zastąpiono goiczkym (barwnie ustrojone, małe
zielone drzewko lub bukiet gałązek
z kwiatami i kolorowymi wstążkami),
który wieszano w najwyższym szczycie
stodoły. Zaś ze snopka-dożinki zaczęto
wyplatać piękne wieńce. Gazda musiał
powiesić go wysoko nad wejściem do
domu, aby ten mógł, zgodnie z tradycją, spełniać przypisywane mu funkcje
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dożinki, czyli zapewniać zdrowie i dobrobyt przez cały kolejny rok.
Dzisiaj obrzęd dożynkowy jest artystycznym opracowaniem, próbą przeniesienia dawnych, żywych tradycji
na deski estrady. Barwny dożynkowy
korowód to odzwierciedlenie orszaku
żniwiarzy. Na estradzie zaś prezentowana jest część dziękczynna, czyli
przekazanie wieńca (dożinki) i chleba
gazdóm dożynek oraz podziękowania.
W grę wchodzi symbolika, która jest
niejako esencją kultury ludowej. Jest
jednak w tym wszystkim jedna autentyczna postać, która pełniła i pełni
nadal najważniejszą funkcję -gazda
dożynek. Rola gazdy dożynkowego jest
bardzo zaszczytna. Dawniej ubiegano
się o tę funkcję, mimo iż wiązała się
ona z niemałymi wydatkami. Ten, kogo
wybrano, czuł się ogromnie wyróżniony. Oznaczało to, że jest postrzegany
jako osoba o wysokim statusie społecznym, szanowana, mająca wielki
autorytet i poważanie.
Kiedy w naszej gminie wznowiono
organizację Dożynek Gminnych, zrodził się pomysł, aby co roku gospodarzem dożynek było inne sołectwo.
Przez kilka lat nasze gminne święto
plonów obchodziliśmy w Cisownicy, Kisielowie i Puńcowie. W efekcie
jednak postanowiono, że Dożynki
Gminne będą na stałe organizowane
w centrum gminy, czyli w Goleszowie.
Połączono je z obchodami Dni Gminy
Goleszów i nazwano, zgodnie z naszą
tradycją, po naszymu Goleszowskóm
gościnóm. Na naszóm gościnę, jak
i na poprowki zaczyło przyjyżdżać
coroz wiyncyj gości. Byli my z tego
strasznie radzi. Zaproszali my naszych przocieli z kamratnich gmin
w Czechach i Niymcach. Gościli my
tu Słowoków, Chorwatów, Francuzów, Finów i Ukraińców. Wszyscy my
się razym fajnie bawali, nasze gminne goleszowski dożynki świyntowali.
Tak nóm nasi przodkowie nakozali
i tak zawsze prawili: „Kaj je zgoda,
tam je i uroda, a kaj sie wadzóm,
tam mocka stracóm”. Z nadzieją na
rychły powrót do normalności i organizację naszych Dożynek Gminnych
w przyszłym roku już dziś serdecznie
zapraszamy.
Lidia Lankocz
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Wspomnienia dawnych dożynek

fot. Z S.

Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji. Są one symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz
wdzięczności za jego codzienne zmagania. Poniżej prezentujemy zdjęcia gospodarzy dożynek począwszy od 2006 roku, czyli
od momentu zorganizowania I Dni Goleszowa – Goleszowskiej Gościny.

2006

2007

Danuta i Leszek Macurowie z Cisownicy

Lucyna i Paweł Górniakowie z Goleszowa

2008
Danuta i Paweł Niedobowie z Lesznej Górnej

2010

Joanna i Dariusz Śliwkowie z Dzięgielowa

2011

Jolanta i Janusz Sikorowie z Goleszowa

2012
Małgorzata i Leonard Musiołowie z Puńcowa
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2009

Dorota i Grzegorz Kotelowie z Puńcowa

2013
Justyna i Janusz Gajdzicowie z Cisownicy
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2014
Alina i Stanisław Brzezinowie z Cisownicy

2016
Anastazja i Edward Tomicowie z Kozakowic

2018

2015
Renata i Marcin Sikorowie z Goleszowa

2017

Lucyna i Józef Sobótkowie z Lesznej Górnej

2019

Edward i Edyta Krużołkowie z Kozakowic

Chleb dożynkowy
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Karina Chwastek – Kamieniorz
i Krystian Kamieniorz z Godziszowa

Wójt Sylwia Cieślar z gospodarzami
dożynek i zaproszonymi gośćmi
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Historyczne dożynki w gminie
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1938, Goleszów

II wojna światowa, Goleszów

II wojna światowa, Goleszów

II wojna światowa, Goleszów

Lata 50. 60., Goleszów

Lata 50. 60., Bażanowice

Lata 50. 60., Bażanowice

Lata 50. 60., Bażanowice
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Lata 60., Kisielów, gazdowie Marianna Szubert i Rudolf Herzyk

Lata 50. 60., Goleszów

1962, Dzięgielów, gazdowie Anna i Andrzej Szczukowie

1964, Bażanowice

1964, Kozakowice, przodownicy
Anna Małysz (Czudek), Jan Białoń

1964, Kozakowice, gazdowie Weronika i Ludwik Kielochowie

1967, Dzięgielów
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1964, Kozakowice

1965, Kozakowice, gazdowie Jan i Zuzanna Pasterny

1967, Dzięgielów, gazdowie Zuzanna i Adolf Kupkowie

1967, Kozakowice, gazdowie Helena i Jan Łomozikowie

1983, Goleszów Równia

1983, Goleszów Równia

1987, Leszna Górna
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1995, Cisownica

1999, Leszna Górna, gazdowie Ruta i Karol Kuczerowie

1997, Cisownica, gazdowie Janina i Jan Stasiukowie

1998, Kisielów, gazdowie Joanna Adamek i Józef Bukowczan

2002, Cisownica, gazdowie Beata i Janusz Kisza

2004, Puńców, gazdowie, Małgorzata i Leonard Musiołowie

2004, Puńców

2004, Puńców

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które bezpłatnie udostępniły archiwalne zdjęcia dożynek.
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Dobre rady ogrodnicze na letni czas
Lato to czas, który chcemy wy- wiamy drobniejsze, krótkie pędy.
korzystać na odpoczynek, ale na Warto też przeprowadzić cięcia
działkach i w ogrodach życie to- odsłaniające zawiązane owoce,
czy się dalej. To sprawia, że na przez co lepiej się wybarwią i uzynaszych uprawach jest sporo pra- skają lepszy smak.
cy, którą należy wykonać, aby zaWiśnie – te drzewa mają tenniedbania się nie nawarstwiały. dencję do zagęszczania korony,
A jakie prace powinniśmy wykonać głownie przez drobne, długie
po owocowaniu krzewów i drzew? gałązki, na końcach których jest
Czarna porzeczka – najlepiej kilka listków czy owoców. Należy
owocuje na pędach 1-3-letnich, zapamiętać, że na drzewach peststarsze winne być wycinane, zaś kowych (wyjątek stanowi brzoz nowych odrostów pozostawiamy skwinia) wszystkie cięcia należy
2-3 najsilniejsze i zdrowe, a pozo- przeprowadzać po owocowaniu.
stałe wycinamy.
W przypadku wiśni dopuszczalne
Czerwona porzeczka – najle- jest obcięcie gałęzi, do których
piej owocuje na krótkopędach dobry dostęp mają tylko ptaki.
pędów 3-5-letnich, zaś starsze na- Koniecznie należy zadbać o przeleży stopniowo usuwać, nowe
pędy traktujemy podobnie jak
w przypadku czarnej porzeczki,
z tym, że pozostawione należy
skrócić o wierzchołek (co spowoduje wyrastanie krótkopędów).
Agrest – postępujemy podobnie jak z czerwoną porzeczką.
Maliny – zaraz po owocowaniu zeszłorocznych pędów
należy je wyciąć. Z nowo wyrosłych pędów pozostawiamy
2-4 zdrowe i silne, zaś słabe
i małe wycinamy.
Jeżyna – po owocowaniu
wycinamy pędy. Z nowych pozostawiamy zdrowe i silne, zaś
te słabe wycinamy.
Winorośl – należy skrócić
łozy owocujące nad 5-7 liściem,
licząc od najwyższego grona, zaś fot. pezzibear/pixabay.com
wyrastające z kątów liści pasierby należy skrócić nad pierwszym świetlenie korony drzewa, przez
liściem. Należy też zadbać, aby co uzyskamy zdrowsze i dorodz dolnej części krzewu wyrosło kilka niejsze owoce. Usuwamy zatem
nowych pędów silnych i zdrowych wszystkie cienkie gałązki, które
– pozostałe słabe wycinany. Należy wyrastają z pnia i gałęzi. Pozostateż dopilnować, by liście z oznaka- łe długie gałęzie należy skrócić
mi chorób (głównie mączniaka) zo- o połowę (skracamy tuż po rozstały usunięte. Podobnie postępu- widleniu, aby krążące soki lepiej
jemy z gronami jagody z oznakami goiły rany po cięciu). Warto skrachorób (np. zmiana barwy).
canie gałęzi rozłożyć na 2, ewenJabłoń – wyrosłe silne pędy tualnie 3 lata – co mniej odbije
(wilki) należy usuwać przy samej się na owocowaniu.
gałęzi, z której wyrastają. Dla odŚliwy – postępujemy podobnie
młodzenia drzewa można niektó- jak w przypadku wiśni. Warto odre z nich przygiąć do poziomu lub ginać gałęzie młode do poziomu,
skrócić o połowę. Zawsze pozosta- co spowoduje lepsze doświetle36

nie korony, zaś silne jednoroczne
pędy należy skrócić o 1/3, co spowoduje wyrośnięcie krótkopędów
owocujących.
Na zakończenie tematu cięć
dodam, że zawsze należy wycinać
chore, suche gałęzie, zaś większe
rany po cięciu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem.
Truskawki – po owocowaniu
należy wszystkie liście obciąć (pozostawić ogonki ok. 3 cm). Usuwamy wszystkie chore, zaschłe liście oraz odrosty (wąsy). Uprawa
truskawek winna być odnawiana
wraz ze zmianą miejsca uprawy.
Dla uzyskania nowych sadzonek
warto zastosować sprawdzony,
opisany dalej sposób. Wybieramy krzewinki, które zdrowo rosły, miały dobre owoce
oraz wytworzyły mało odrostów. Następnie należy przygotować plastikowe doniczki
(np. 9 x 9cm), do których
wsypujemy, prawie do pełna, dobrą ziemię. Obok
wybranych
krzewinek
wkopujemy na ok. 5 cm wspomniane doniczki. Pojawiające
się na odrostach rozetki nowych roślinek wsadzać do ziemi
w doniczce (nawet 2 i 3 rozetki
z jednego odrostu – każda do
osobnej doniczki). Należy je
dobrze zabezpieczyć, aby stabilnie trzymały się w doniczce.
Po wsadzeniu rozetki do donicy i zauważeniu, iż zaczyna
ona rosnąć, pęd rośliny macierzystej należy odciąć. Dzięki tej
metodzie nie uszkadzamy korzeni
Seler – w międzyrzędziach warto go ściółkować przywiędłą trawą
(np. uzyskaną z koszenia kosiarką).
Grubość ściółki powinna wynosić
ok. 3-4 cm. Warto raz podlać rośliny słoną wodą (1 łyżka stołowa na
10 l wody), co gwarantuje wzrost
plonu o ok. 30-50%.
Na koniec niniejszego artykułu
znów namawiam – kompostujmy
wszystkie odpady z ogrodu.
Życzę zadowolenia z wszelkich
poczynionych prac!
Adam Krzywoń
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REGION GROSETTO
I WYSPY TOSKAŃSKIE
Region Grosetto. Ten czarujący
region, usytuowany w południowej Toskanii, do dziś pozostaje
zachowany w naturalnym stanie.
Znajdziemy tu 130 km linii brzegowej z plażami, lasami sosnowymi,
kamiennymi brzegami i wieloma
zatoczkami, które pełnią dziś funkcję przystani turystycznych. Są to:
Punta Ala, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Talamone,
Porto Santo Stefano, Porto Ercole,
Cala Galera oraz inne przystanie na
wyspach Giglio oraz Giannutri. Region Maremmy charakteryzuje się
przepięknym, zróżnicowanym krajobrazem, wśród którego wyróżniają
się złote plaże i krystalicznie czysta
woda. Piękno naturalne objawia
się też w niesamowitej historii tego
regionu, na którą składają się stanowiska archeologiczne, datowane na
czasy starożytnego Rzymu. Dodając
do tej mieszanki wyborną kuchnię
i znakomite lokalne wina, w tej części Toskanii znajdziemy wszystko,
czego szukamy.
Region Grosseto jeszcze do niedawna był uważany za najbrzydszy
zakątek Toskanii, ponieważ dominowały tam bagna i trzęsawiska. Porządek zaprowadził dopiero Mussolini,
który kazał osuszyć i zasypać mokradła. Od tamtej pory region zaczął się
rozwijać i rozrastać. Nadal znajdziemy tam wiele zakątków z dziką przyrodą, jak na przykład Parco Naturale
della Maremma e Monti dell’Uccellina lub rezerwat przyrody Laguna
Orbetello. Prowincja Grosseto jest
także pełna historycznych artefaktów, można tam zobaczyć pozostało-

ści etruskich osad, hiszpańskie twierdze, a także ruiny rzymskich willi.
Linia brzegowa prowincji Grosseto
oferuje przepiękną panoramę lasów
sosnowych i krystalicznie czystego
Morza Tyrreńskiego. Znajdziemy
tam wiele znanych kurortów, takich
jak Marina di Grosseto, Principina
a Mare, Castiglione della Pescaia,
Punta Ala i Punta Talamone.
Miejscowości turystyczne Grosseto, znane na całym świecie, to
Porto Santo Stefano i Porto Ercole. Natomiast dziewicze krajobrazy
i wspaniałe widoki dominują na pobliskich wyspach - Giglio, Giannutri
i Formiche di Grosseto.
W głębi lądu możemy podziwiać
Park Krajobrazowy Biancane. To obszar znany z naturalnej, podziemnej
emisji białej pary z głębi ziemi (energia geotermalna).
Natomiast w południowo–wschodniej części prowincji, w tzw. „strefie
Tufo”, zobaczymy niezwykłe zjawiska
erozyjne, ciekawe osady i bardzo ważne etruskie nekropolie. Miejscowości
w tym regionie są bogate w niesamowite zabytki architektoniczne. Stolicą
prowincji jest Grosseto. Warto tam
zobaczyć romańską katedrę, średniowieczny kościół San Francesco oraz
najstarszy obiekt sakralny - kościół św.
Piotra. Za najładniejsze miasteczko
regionu uważane jest położone nad
morzem Castiglione della Pescaia,
w którym warto zobaczyć malowniczą
starówkę i kościół św. Mikołaja.
Wyspy Toskańskie to archipelag
kilkudziesięciu wysp (w tym siedmiu
dużych) i skał na Morzu Tyrreńskim,
zlokalizowanych pomiędzy Półwyspem
Apenińskim a Korsyką, administracyjnie
należący do Włoch (region Toskania,
prowincja Livorno). Cały archipelag - o
łącznej powierzchni 292,82 km²- objęty
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fot. Z. Sobczyk

Toskania – mój przewodnik subiektywny
cz. 13
jest ochroną w ramach Parku Narodowego Wysp Toskańskich (utworzonego
22 lipca 1996).
Archipelag rozciąga się na długości 166 km (odległość od wysuniętej
najbardziej na północ Gorgony do
wysuniętej najbardziej na południe
Giannutri) i szerokości 56 km (odległość od wysuniętej najbardziej na
zachód Caprai do wybrzeża Toskanii).
W skład archipelagu wchodzi siedem dużych wysp:
- Elba – trzecia co do wielkości
włoska wyspa, położona na Morzu
Tyrreńskim, między Półwyspem Apenińskim a Korsyką. Największa z Archipelagu Wysp Toskańskich.
Wyspa posiada starszą historię
od starożytnego Rzymu. Należała do
Etrusków, Kartagińczyków, Rzymian.
Po X wieku władała nią Piza, Piombino (w XVI w. niezależne państwo),
Florencja, Hiszpania, Królestwo Neapolu, Królestwo Etrurii, od początku XIX wieku Francja. Już w VI wieku p.n.e. na wschodnim wybrzeżu
(obecna miejscowość Cape Colomita) wydobywano rudę żelaza (kopalnię tę zamknięto dopiero w 1984).
3 maja 1814 na Elbę zesłany został Napoleon Bonaparte, który
przebywał na wyspie do lutego 1815
wraz z resztkami swoich oddziałów –
600 żołnierzami Gwardii Cesarskiej
(w jej skład wchodziły batalion grenadierów i szwadron polskich lansjerów). Oddziały te stały się zalążkiem
nowej armii napoleońskiej.
W czasie swojego pobytu Napoleon fundował nowe budowle, drogi
i wodociągi, zmienił flagę i zreformował miejscowe podatki, zostawiając
po sobie opinię dobrego gospodarza.
Elba jest częścią prowincji Livorno w regionie toskańskim, podzielona na osiem gmin: Portoferraio,
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fot. Z. Sobczyk

Wyspa Elba

Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana (najstarsza miejscowość na
wyspie, z ruinami dawnego grodu),
Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio
Marina i Rio nell’Elba.
Od portu Piombino we Włoszech
oddziela ją cieśnina o tej samej nazwie, o szerokości 12 km. Wyspa
ma 223,5 km² (długość: 29 km, szerokość: 19 km). Najwyższy szczyt to
Monte Cappane (1019 m n.p.m.; kolejka gondolowa).
- Pianosa – wyspa położona na
Morzu Śródziemnym, między Półwyspem Apenińskim a Korsyką. Wchodzi w skład archipelagu Wysp Toskańskich.
Wyspa płaska, z wysokim brzegiem klifowym, bezleśna (lasy wycięto w XVIII w.), najwyższe wzniesienie
ma tylko 29 m n.p.m. Liczne formacje skalne.
Amerykański pisarz Joseph Heller,
autor powieści „Paragraf 22”, umiejscowił na Pianosie bazę dywizjonu
lotnictwa bombowego Stanów Zjednoczonych i zarazem miejsce akcji
swojej książki.
W starożytności nazywana Planazja. Wspomniana została m.in.

fot. Z. Sobczyk

w dziele Strabona Geografia 2,5.
Kojarzona głównie jako miejsce zesłania i śmierci Agrypy Postumusa.
Na wyspie odkryto pozostałości po
rzymskich willach, katakumbach,
niewielkim teatrze i łaźniach.
W latach 1858-1998 znajdowało
się tu więzienie o zaostrzonym rygorze dla najgroźniejszych przestępców. Obecnie to zamknięta baza marynarki wojennej.
- Gorgona jest najmniejszą wyspą
Archipelagu Toskańskiego, znajdującą się na Morzu Liguryjskim w odległości 37 km od Livorno (Włochy).
Zamieszkana jest przez zaledwie 30
mieszkańców, z których nieliczni spędzają tu cały rok.
Gorgona obejmuje obszar 2,25
km² i jest stukrotnie mniejsza od największej wyspy archipelagu. Wznosi
się na wysokość 255 m n.p.m., pokryta jest typową roślinnością śródziemnomorską. Jej profil widziany
z lotu ptaka, dzięki urozmaiconej
skalistej powierzchni, przypomina
wyłaniającą się z morza twarz. Wody
wokół wyspy charakteryzują się bogactwem fauny morskiej. Wraz z wyspami Capraia, Pianosa, Elba, Giglio,
Giannutri
i Montecristo Gorgona
tworzy teren
Narodowego
Parku Archipelagu Wysp
Toskańskich.
Cala dello
Scalo jest jedynym miejscem na wyspie,
gdzie
Miasto Grosett
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można bezpiecznie przybić łodzią.
Dawniej znajdowała się tutaj starożytna osada rybacka. Historia wyspy
sięga czasów etruskich i rzymskich.
Benedyktyni i cystersi w różnych
okresach średniowiecza na zmianę
zajmowali wyspę, wznosząc kolejne
klasztory.
Kiedy w XIX wieku Gorgona stała się częścią Królestwa Włoch,
w 1869 r. została przekształcona
w kolonię karną i pełni tę funkcję
do dziś. Dlatego przyjazd na wyspę
wymaga zgody Ministerstwa Sprawiedliwości i władz więziennych;
obowiązuje zakaz zbliżania się do
niej na odległość nie mniejszą niż 2
mile morskie.
Na Gorgonie więźniowie produkują wino o nazwie Gorgona (jedno
z najdroższych win włoskich).
- Montecristo, zwana też Monte
Christo – niewielka, niezamieszkana wysepka na Morzu Tyrreńskim,
położona w połowie drogi między Korsyką i wybrzeżem Włoch,
należąca do Archipelagu Toskańskiego. Najwyższe wzgórze osiąga wysokość 645 m n.p.m., a jego
stoki opadają ku morzu. Wymiary
wyspy: 2,3 km N-S i ok. 2 km W-E.
Obecnie znajduje się tam rezerwat
przyrody. Występuje w tytule słynnej powieści Aleksandra Dumasa
„Hrabia Monte Christo”, w której
jest jednym z miejsc akcji. Przedstawiana tam jako goła skała, pełna
tajemniczych grot, jednakże w rzeczywistości nie odpowiada temu
literackiemu opisowi (brak na niej
np. jaskiń). Sam Dumas odwiedził
wyspę w 1842 roku. Pod koniec XIX
wieku właścicielem wyspy został
brytyjski kolekcjoner sztuki, lord
George Watson-Taylor.
W ostatnich latach niezamieszkałą przez ludzi wyspę opanowały
szczury. Zdaniem biologów w 2011
roku jeden szczur przypadał na
metr kwadratowy liczącej 13 km
kwadratowych wyspy. Dlatego władze włoskie, w obawie przed epidemią, zdecydowały o „zbombardowaniu” wyspy 26 tonami trucizny.
Podobne operacje przeprowadzone już były na włoskiej wyspie
Giannutri, jak i na wybranych terenach Sardynii.
Zenon Sobczyk
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Kącik poetycki
Anna Bożena Winkler – mieszka w Kisielowie, tworzy formy literackie związane z tematyką filozoficzną,
miłosną oraz portretujące ludzi. Wydała tomiki: „Pętla oczekiwania” (współautorka: R. Heinrich-Minkus)
i „W Twoich dłoniach kruchość”. Publikowała w prasie
i wydawnictwach regionalnych i pokonkursowych. Była

GLADIATORZY
(na arenie ego –ego)

członkinią klubu literackiego „Nadolzie”, Kręgu Przyjaciół
Sztuki „Poethicon”, współzałożycielką i przewodniczącą
stowarzyszenia Galeria Sztuk Wszelakich „Miranthem”.
Współpracowała z wykonawcami poezji śpiewanej: Mariuszem Śniegulskim i zespołem Poethicon, Szymonem Marszałkiem i grupą Berdo, Janem Zacharem i innymi.

WYSPA ZŁUDZEŃ

jeszcze jedno słowo
upadło pomiędzy nas
bezładnie
jeszcze jeden kamień
podniosłam na czas
niebacznie
i pętla się zaciska
na szyi dnia
to nasze igrzyska
kto chytry ten gra
a gesty jak wytrych
lub kastet
dla myśli przywykłych
do znaczeń
coś zawsze w zanadrzu
(kto szepcze: prowokuj?!)
za pasem riposta
(komu święty spokój?)
jak się wyciąć z kadru
i nie czuć
rzucać zdania krągłe
kanciaste i kręte
prosto w twarz wieczoru
niechętnie
schron kolejny minąć
starannie
i ginąć ginąć ginąć
nieustannie

jakoś ciebie nie umiem odnaleźć
mylą mi się i czasy i ścieżki
chociaż kazał nam tęsknić do siebie
programista genialny niebieski
ach tę ścieżkę przewrotną
na nic błagać: prowadź
i pod progiem zaklętym
znów zbyt wyboiście
ach brzegi zbyt zamglone
by ten most budować
za jasno by się wspiąć
po dźwięku rozedrganej nitce
i zasłony spadają
wciąż zbyt uroczyście
jakoś mnie nie potrafisz obudzić
ze snu który życiem się zdaje
jakoś się nie umiemy zobaczyć
choć się znamy od wieków nawzajem
ach tę ścieżkę przewrotną..
twoje zegary wolniej malują godziny
na twoich mapach inne strony świata
jak wierzyć dusz pamięci o wspólnej przestrzeni
gdy dłonie nasze dzielą świetlne lata
ach tę ścieżkę...
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Miłośnik dziesiątej muzy zachęca do czytania

fot. I. Franek

Słowo o słowach. Słowach,
które tworzą język - symboliczny
obraz świata, w którym istniejemy. Język, zbiór słów - symboli,
wypełnionych treścią potrzebną
do tego, by opisać świat i istnienie. „Człowiek jest jedynym zwierzęciem, dla którego jego istnienie stanowi problem, który trzeba
rozwiązać i od którego nie można
się uchylić.” (Erich Fromm).
Ten problem do rozwiązania możemy inaczej nazwać sensem istnienia. Szukamy tego sensu poprzez
szukanie rozwiązań, które tak naprawdę są tworzeniem teorii, a te
z kolei są zbiorem słów. Wieloznaczność słów rodzi mnogość interpretacji i możliwości rozwiązań (sensu/
problemu). Napotykamy w tej materii pewną komplikację. Wieloznaczność zawartą w słowach. Nasuwa się
tutaj pytanie, czy wiele znaczeń jest
w samym słowie, czy interpretacji
tego słowa? Taka na przykład lekkość. Lekkość określa coś, co mało
waży. Waga lekkości nie jest przecież
równa słowu lekce-ważyć, a przywiązanie do wagi w tym wypadku nie
musi wiązać się z u-wagą. Lekkość
może być tak nieuchwytna jak dmuchawiec miotany wiatrem, którego
przypadkowy wir przenosi i zakorzenia w ziemi. Podobnie jest z człowiekiem, zostaje „rzucony w ten świat
w przypadkowym miejscu i czasie,
równie przygodnie – i wbrew swej
woli – usuwany jest z niego”. Czło-
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wiek - jedyna istota świadoma swego
istnienia, która musi temu istnieniu
nadać sens po to, żeby móc istnieć.
Egzystować. „Świadom siebie, zdaje
sobie sprawę z własnej bezsiły i ograniczeń swej egzystencji. Człowiek
musi polegać na własnym intelekcie, aby dokonać prawidłowych wyborów. Wiemy jednak przecież, jak
słaby i niegodny zaufania okazuje się
ten instrument”. Instrument, który
bezustannie jest aktywowany poszukiwaniem straconego czasu i sensu
istnienia (trochę jak przesiewanie
ziaren, żeby pozbyć się plew). Każdy
ma tylko jedno życie i w tym czasie
musi znaleźć odpowiednią ścieżkę, która pozwoli mu poruszać się
w gąszczu przypadkowych zdarzeń,
nazywanych problemami, w kierunku celu, który sobie wyznacza, a który nadaje tym wysiłkom sens. „Jeśli
uda mu się, opierając się na własnej
kulturze, znaleźć, mniej lub bardziej
odpowiedni sposób radzenia sobie
z problemami przez tę egzystencję
stwarzanymi”, znajduje spełnienie,
które czasem nazywamy szczęściem.
W tej drodze zwanej życiem „człowiek zmuszony jest przezwyciężać
okropności separacji, bezsilności czy
zagubienia i odnajdywać nowe formy
odniesienia do świata, dzięki którym
mógłby czuć się w nim jak w domu”.
Człowiek od wieków znajduje wiele
sposobów znalezienie odpowiedzi
na pytania: Skąd? Dokąd? Dlaczego? Sztuka jest jedną z form wyrazu,

która poprzez symbolikę, zawartą
w słowach czy obrazach, próbuje na
te odwieczne pytania odpowiedzieć.
Powieści zajmują tutaj szczególne
miejsce, bo poprzez słowa – nośniki
symboli otwierają drzwi do podświadomości, którą tak często zamykamy
w codziennym życiu, a która pomaga w poszukiwaniu sensu istnienia.
„Powieść nie jest wyznaniem autora,
lecz badaniem tego, czym jest ludzkie życie w pułapce, którą stał się
świat”. Sposób na spędzenie czasu,
przeżycie (życia) w tej pułapce opisuje Milan Kundera w swoim dziele
„Nieznośna lekkość bytu”. Czy warto spędzić jedno swoje życie w taki
sposób jak bohater tego dzieła? Czy
mamy wybór, żeby go tak nie spędzać? Czy w ogóle mamy wybór? Na
kartach tej powieści pewnie nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania,
ale znajdziemy jakieś rozwiązania
problemów stwarzanych przez egzystencję, czyli przez nas samych.
Niemalże na drugim biegunie
„lekkości bytu” znajdziemy odmienną postać poszukiwania stabilizacji
w braku równowagi, jaką niesie ludzka egzystencja. „Tym, co jest wspólne wszystkim ludziom, są ich popędy
organiczne (nawet jeśli w wysokim
stopniu modyfikuje je doświadczenie) oraz ich potrzeby egzystencjalne. Tym, co nie jest wspólne wszystkim ludziom, są rodzaje namiętności
dominujące w ich poszczególnych
charakterach – zakorzenione w charakterze namiętności”. Przegląd konsekwencji będących następstwem
ulegania tym ludzkim namiętnościom odnajdziemy w powieści Stiega Larssona „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” (jedna z części cyklu
pod nazwą „Millennium”). Jeśli nasze
życie to problem do rozwiązania, to
w tej powieści znajdziemy niezwykłą
mieszankę różnych rozwiązań. Mieszankę będącą wyrazem chęci zaspokojenie potrzeb, które są warunkowane ludzkimi namiętnościami.
Poruszając się dalej na kanwie
ludzkiej egzystencji, którą tłumaczymy, jako poszukiwanie równowagi poprzez zaspokajanie potrzeb psychicznych i fizycznych, polecam „Lot na
kukułczym gniazdem” Kena Kesey’a.
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Ta powieść daje obraz możliwości,
jakie drzemią w człowieku oraz kreacji ujawniających się poprzez „namiętności takie, jak: miłość, czułość,
dążenie do sprawiedliwości, niezależności, prawdy, nienawiść, sadyzm,
masochizm, destrukcyjność, narcyzm”.
I oczywiście (oczywiste dla miłośnika dziesiątej muzy) każda z tych
trzech prezentowanych powieści ma swoją adaptację filmową.
Adaptacja to interpretacja faktu,
rozumianego tutaj jako materiał literacki. W takim przypadku dzieło
literackie staje się kanwą (tkanina
o regularnym splocie, na której po-

wstaje wyszywany obraz), na bazie której powstaje kolejne dzieło
- film. Nie każde takie dzieło może
być arcydziełem. Bez wątpienia do
arcydzieł zaliczyć możemy filmową adaptację „Lotu nad kukułczym
gniazdem” Milosa Formana z 1975
roku z rewelacyjną grą aktorską
Jacka Nicholsona.
Kanwą moich rozważań stała
się „Anatomia ludzkiej destrukcyjności” Ericha Fromma, który jak
sam twierdzi, zajmuje w tej książce
stanowisko będące „stanowiskiem
racjonalnej wiary w ludzką zdolność do wyplątania się z czegoś,
co na pierwszy rzut oka wygląda

jak sieć fatalnych zbiegów okoliczności, którą człowiek sam na
siebie uplótł.” Polecam tę lekturę,
która po części porządkuje chaotyczny zestaw pytań należących
do zbioru: jak to możliwe? Pytania
z tego zbioru wytrącają z równowagi
i powodują, że zaczynamy szukać…
radości w życiu. Być może po przeczytaniu choć jednej z zaproponowanych wyżej lektur zgodzicie
się z tym, że „człowiek traci grunt
pod nogami, kiedy traci ochotę do
śmiechu”. (Z której powieści to cytat? Proszę, szukając odpowiedzi,
nie „lecieć” do Googla, tylko przeczytać książkę).

fot. M. Fielek

Legenda o Goleszowskim Raju

Widok na Goruszkę

Erich Fromm powiedział: „człowiek jest jedynym zwierzęciem, któremu natura nie stwarza domu, które czuje się wypędzone z raju”. Sam
musi sobie ten dom stworzyć. Zorganizować przestrzeń, w której żyje, którą nazywa domem. Ta przestrzeń jest
jego układem odniesienia, koniecznym do zachowania poczucia równowagi psychofizycznej. Samowiedza,
rozum i wyobraźnia są wyróżnikiem
rodzaju ludzkiego, jednocześnie pozbawiają dostępu do instynktownej

wiedzy, która czyniłaby człowieka
częścią świata przyrody. Brak harmonii z przyrodą, który jest następstwem braku dostępu do instynktownej wiedzy, powoduje wyobcowanie
i konieczność stworzenia „obrazu
świata i własnego miejsca w nim, który wyposażony będzie w określoną
strukturę i wewnętrzną spójność”.
Wszelkiego rodzaju mity, legendy
i przekazy historyczne służą budowaniu tej struktury, koniecznej do stworzenia mapy punktów odniesienia.
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Mapy, która organizuje ludzkie życie
i sprzyja rozwojowi społeczeństwa.
Czas, w którym obecnie przyszło nam
żyć, zdecydowanie zaburzył pewien
ład i zmusił nas do poszukiwania
nowych rozwiązań, które przywrócą względną harmonię. Zostaliśmy
zmuszeni do zmiany postrzegania
rzeczywistości, która zdawała się już
być uporządkowanym systemem. Zapisane w Kronice Goleszowa, przez
Jana Wałaskiego, dzieje powstania
tej miejscowości, służyły dawniej
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jako baza w budowaniu naszej tożsamości i dziś mogą być pomocne przy
tworzeniu ram odniesienia. Poniżej
fragmenty kroniki opisujące dzieje
stworzenia Goleszowa.
„Ludzie
przywędrowali
ze
wszech stron świata, osadzali się
na górach, koło źródeł karczowali
lasy, zakładali poletka, na których
siali pszenicę, żyto, bób i owies,
zboże nasienne przynieśli ze sobą,
które było ich powszechną strawą. Ludzie jako przywędrowani,
a po naszemu „naślazowani”, mówili
różnego rodzaju narzeczem, często
nie mogli się ani domówić tak, że
z latami postało narzecze tak dziwne,
iż posiada naleciałości wszystkich języków ze Śląskiem sąsiadujących krajów, a mowa jest czysto słowiańska,
a nazwa „Śląsk”, „Ślązacy” pochodzi
od „naślazowania” się w te okolice.
Między dwoma górami, Jasieniową i Chełmem zwanymi, rozciągała się mała polanka, którą nazwali
osadnicy , tu z gór „ślezeni”, Osiekiem, a to dlatego, że po obu stronach płynęły dwie rzeczki – jedna
mniejsza, a druga większa, a wygląd
jak obsieczonej łączki nazwano –
Osiekiem.

Na tę łączkę przybył pierwszy
osadnik, wielce pracowity, mężnego
charakteru człowiek wraz ze swoją
żoną i nazywał się Golec. Tutaj założyli swoją gospodarkę, skrzętnie się
dorabiali chleba, a ich znajomi, co
na górach żyli, często ich odwiedzali, ku nim się sprowadzali, zakładając
większą osadę, którą od tego pierwszego osadnika Golca, nazwano Goleszowem…
Od kilku lat można się spotkać
z nową legendą, że obecny „Raj”
w Goleszowie, za „Goruszką”, który graniczy z „Cieplicą” i „Żołwiną”
(znowu topograficzne nazwy Goleszowa), miał taki ciepły klimat,
że dwaj mieszkańcy w osobach
Adama i Ewy przebywający w raju
mogli nieubrani chodzić, bowiem
potokiem wypływającym z raju,
a przepływającym przez „Cieplicę”,
a ”Podłączonkom” zwanym, miała
płynąć ciepła woda, a na jej brzegach wygrzewały się w owych czasach żółwie.
Podobno wszystko przemawia
za tym, że ów ustronny, nasłoneczniony, bezwietrzny kawałek dobrej
ziemi jest owym prawdziwym biblijnym rajem i Adam z Ewą uciekając

z niego, zatrzymali się właśnie na
„Osieku” i tam dali początek pierwszej osadzie, którą później nazwano
Goleszów”.
Przemożna potrzeba posiadania
spójnych ram odniesienia, które
budują naszą tożsamość, stanowi
gwarant naszej stabilizacji, jednocześnie czyni z nas istoty podatne
na wpływy doktryn politycznych,
religijnych czy jakkolwiek innej natury. Naruszenie integralności systemu, stworzonego przez nas samych,
wywołuje w człowieku uczucie zagrożenia poprzez pobudzenie neuronalnego układu walki i ucieczki,
co bywa powodem irracjonalnych
zachowań. Dlatego, jak twierdzi
Erich Fromm, „dla sformułowania celów, które sprzyjają rozwojowi członków społeczeństwa i ich
przetrwania potrzebny jest rozum,
a rozum jest czymś więcej niż zwykłą
inteligencją; rozwija się tylko tam,
gdzie umysł i serce są zjednoczone,
gdzie myśli i uczucia są zintegrowane. Zatrata zdolności do myślenia
w kategoriach konstruktywnej wizji
sama w sobie stanowi zagrożenie
dla przetrwania”.

Odeszli od nas
JAN POLOCZEK 1937 – 2020
25 czerwca 2020 r., w wieku 83 lat, zmarł
Jan Poloczek – znany w gminie Goleszów
działacz społeczny, członek ewangelickich
chórów w Goleszowie i pasjonat sportu,
który przez 17 lat (ponad 4 kadencje) pełnił
funkcję sołtysa Goleszowa Górnego, a przed
przejściem na emeryturę pracował w goleszowskiej cementowni.

Ceremonia pogrzebowa śp. Jana Poloczka odbyła się 30 czerwca br. w kościele ewangelickim w Goleszowie. Zasłużony mieszkaniec Goleszowa został
pochowany na cmentarzu ewangelickim
w Goleszowie.

JAN PSZCZÓŁKA 1937 – 2020
11 lipca 2020 r., w wieku 83 lat, zmarł
Jan Pszczółka - wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach,
a także jej naczelnik (funkcję tę pełnił
przez 30 lat). Śp. Jan Pszczółka był jednym z realizatorów budowy remizy OSP
w Kozakowicach, za co m.in. odznaczony został Złotym Medalem za zasługi dla

pożarnictwa i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
W 2004 roku otrzymał tytuł honorowego
członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach.
Pogrzeb śp. Jana Pszczółki odbył się
14 lipca na cmentarzu ewangelickim w Goleszowie.

Wójt Gminy Goleszów, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Gminy Goleszów składają najszczersze
kondolencje rodzinie i bliskim śp. Jana Poloczka oraz śp. Jana Pszczółki.
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Żniwa w gminie Goleszów
Lato to niezwykle malownicza pora roku. Na złotych łanach pól, oświecanych promieniami słońca, pracują kombajny, traktory i inne sprzęty rolnicze. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć ze żniw odbywających się na terenie
naszej gminy oraz obejrzenia obszernej fotorelacji z tego okresu, dostępnej na www.goleszow.pl

Bażanowice, ul. Ogrodzka

Kisielów, ul. Brzezina

Goleszów, ul. Astrów

fot. K. Grzybek

Goleszów, ul. Olimpijska

Godziszów, ul. Pod Chełmem
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Godziszów, ul. Południowa
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Drodzy Rolnicy!
Dożynki to coroczne święto, podczas którego mieszkańcy naszej gminy wyrażają
szacunek i wdzięczność za Waszą ciężką
i pełną poświęceń pracę na roli. Dzięki Wam
możemy cieszyć się i korzystać z obfitych
plonów, które przez cały rok dostarczają
nam pożywienia.
W tym roku szacunek i wdzięczność za Wasz
trud i zaangażowanie musimy wyrazić
w sposób odmienny niż ten, do którego
przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata.
Wspólne świętowanie zakończenia żniw
i prac polowych musi bowiem poczekać na
bezpieczniejsze dla wszystkich czasy.
W imieniu swoim, jak również mieszkańców naszej gminy dziękuję Wam za kolejny sezon uprawy pól, które dzięki Waszym
staraniom i determinacji obrodziły w plony,
będące źródłem naszego pożywienia przez
kolejny rok.
Wszystkim rolnikom oraz ich rodzinom
życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń
i osiągnięcia zamierzonych celów, jak również ogromnej satysfakcji z pracy, która
w wielu gospodarstwach stanowi element
rodzinnej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar
Przewodniczący Rady
oraz Radni Gminy Goleszów

