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Razem przeciwko wirusowi

Szanowni Państwo, drodzy
Mieszkańcy Gminy Goleszów!
Za nami niezwykle trudny
i wymagający od nas wielu wyrzeczeń i samodyscypliny czas, który
wymusił na nas wszystkich wprowadzenie licznych zmian zarówno
w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Trudno na ten moment
mówić o pełnym sukcesie w walce
z epidemią, która zmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Z ogromną
wdzięcznością obserwuję jednak
przestrzeganie przez mieszkańców
naszej gminy zasad, które mają na
celu zmniejszenie liczby zakażeń.
Zdaję sobie sprawę, iż zmiana dotychczasowego stylu życia nie jest
łatwa do zaakceptowania, jednak
w trosce o swoje zdrowie, a także
bezpieczeństwo naszych najbliższych wszyscy musimy zachować
szczególną ostrożność i w odpowiedzialny sposób myśleć o tym
co dla nas wszystkich jest w tym
momencie najważniejsze.
Trosce o nasze życie i zdrowie
często towarzyszy obawa o nasze
miejsca pracy, a także rzeczywistość jaką zastaniemy i w jakiej
przyjdzie nam żyć po zniesieniu
wszystkich ograniczeń i obostrzeń.
2

Problem
ten
dotyka w równym
stopniu mieszkańców wielkich miast,
jak i mieszkańców naszej gminy.
Często otrzymuję
sygnały od przedsiębiorców, którzy
prowadzą działalność gospodarczą
na terenie gminy
Goleszów, iż sytuacja w jakiej znalazły się ich firmy jest
trudna i stwarza realne zagrożenie dla
ich dalszego funkcjonowania.
Śledząc rozwiązania,
które w ramach
wsparcia
przedsiębiorców oferuje państwo, wraz
z radnymi oraz
urzędnikami staramy się na gruncie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych oraz dostępnych
możliwości finansowych gminy,
dostarczać rozwiązań mających
na celu udzielenie im wsparcia.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Goleszów przyjęte zostały dwie
uchwały, które są pierwszym krokiem w tym zakresie.

Zdaję sobie sprawę, iż zmiana dotychczasowego stylu
życia nie jest łatwa do zaakceptowania, jednak w trosce
o swoje zdrowie, a także
bezpieczeństwo naszych
najbliższych wszyscy musimy
zachować szczególną ostrożność i w odpowiedzialny
sposób myśleć o tym co dla
nas wszystkich jest w tym
momencie najważniejsze.
Kolejne rozwiązania, nie tylko
dla przedsiębiorców, ale także dla
mieszkańców są obecnie analizowane i mam nadzieję, że wkrótce doczekają się wprowadzenia

Kolejne rozwiązania, nie
tylko dla przedsiębiorców,
ale także dla mieszkańców
są obecnie analizowane
i mam nadzieję, że wkrótce
doczekają się
wprowadzenia w życie.
w życie. Wsparcie dla mieszkańców naszej gminy, w tym także
troska o ich bezpieczeństwo, jest
dla mnie priorytetem, stąd podejmowane przeze mnie decyzje
uwzględniają stanowisko wielu
stron. Tak też było w przypadku
gminnych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, które po wnikliwej
analizie wytycznych stawianych
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia oraz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także na wniosek dyrektorów gminnych szkół
i przedszkola, pozostaną zamknięte do momentu ich odpowiedniego przygotowania do sprawowania
opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Decyzja
ta jest również przejawem troski
o pracowników placówek opiekuńczych, którzy chcą mieć pewność, iż warunki pracy nie będą
stanowić zagrożenia dla nich,
a także dla ich rodzin. W związku z tym zwracam się do Państwa
z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość, zapewniając, iż wraz
z dyrektorami gminnych szkół
i przedszkola stale pracujemy nad
tym, by w miarę możliwości po
24 maja br., uruchomić gminne
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz
punkty przedszkolne.
Przed nami kolejne dni i tygodnie zmienionej nagle rzeczywistości, które mam nadzieję
będą dla nas wszystkich stopniowym powrotem do normalności.
W oczekiwaniu na to życzę Państwu dużo zdrowia i spokoju.
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów
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Gmina Goleszów wspiera lokalnych przedsiębiorców
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii coraz
więcej przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Goleszów występuje z wnioskami do Wójt
Gminy oraz Rady Gminy Goleszów o udzielenie wsparcia.
Oczekiwana pomoc jest zróżnicowana co do zakresu i formy. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Rada Gminy
Goleszów podjęła dwie uchwały mające na celu wsparcie
lokalnych przedsiębiorców poprzez przedłużenie terminu
płatności rat podatku od nieruchomości oraz ustalenie zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania
na raty należności z tytułu wynajmu, dzierżawy lub użytkowania gminnych nieruchomości za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
- Cieszę się, że radni jednogłośnie przyjęli moje propozycje wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Nowe uchwały są wsparciem dla firm działających na naszym terenie
w tym trudnym okresie, na które na ten moment pozwala
budżet Gminy Goleszów – komentowała przyjęcie uchwał
wójt Sylwia Cieślar.
Przedłużenie terminu płatności rat
podatku od nieruchomości

Zasady umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności z tytułu wynajmu, dzierżawy lub użytkowania gminnych nieruchomości za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
W związku z zaprzestaniem działalności przez takie podmioty, jak zakłady fryzjerskie, gabinety rehabilitacyjne czy częściowo restauracje Rada Gminy Goleszów podjęła uchwałę
określającą zasady umarzania, odraczania terminów spłaty
i rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu wynajmu,
dzierżawy lub użytkowania gminnych nieruchomości za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Na mocy uchwały podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie, odroczenie terminów
spłaty i rozłożenie na raty należności z tytułu wynajmu, dzierżawy lub użytkowania gminnych nieruchomości za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Należności
też mogą być umarzane w całości lub w części, a terminy spłaty całości lub części należności mogą być odraczane lub rozkładane na raty. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów Decyzje w sprawie
udzielenie pomocy będą podejmowane po 19 maja 2020 r.,
czyli po wejściu w życie uchwały, o której mowa powyżej.
Szczegółowe informacje na temat przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości udziela Referat
Finansów, Podatków i Opłat (tel. 33 479 05 10, wew. 25).
Informacje na temat umorzenia, odroczenia terminów spłaty i rozłożenia na raty należności z tytułu wynajmu, dzierżawy lub użytkowania gminnych nieruchomości udzielane
są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(tel. 33 479 05 10, wew. 82).

fot. alebank

W ramach podjętej uchwały ustalono, iż termin
płatności rat podatku od nieruchomości, przedłużony zostanie wszystkim grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W związku
z brakiem jednoznacznych wyjaśnień i przejrzystych
wytycznych, jak również brakiem możliwości żądania
od przedsiębiorców jakichkolwiek dokumentów potwierdzających pogorszenie się ich sytuacji finansowej w związku z COVID-19 każdy z przedsiębiorców
sam zdecyduje, czy zapłaci podatek od nieruchomości w terminie, czy zapłata tego podatku nastąpi
w przedłużonym czasie.

Na mocy przyjętej uchwały termin płatności rat podatku od nieruchomości:
• płatnych w maju 2020 roku – przedłużony został do
dnia 15 września 2020 roku;
• płatnych w czerwcu 2020 roku – przedłużony został
do dnia 15 września 2020 roku.
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Z ogromną przykrością informujemy, iż 7 kwietnia 2020 r., w wieku 70 lat, zmarł doktor Jan Śliwka
- niezwykle ceniony lekarz, zasłużony mieszkaniec Goleszowa, a także
oddany społecznik i wielki miłośnik
naszej gminy.
Jan Śliwka urodził się w 1950 r.,
a w roku 1974 ukończył studia na
Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Od 1975 roku pracował w Przychodni Przyzakładowej Cementowni „Goleszów”, a następnie
w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Goleszowie. Równolegle był zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, gdzie przez
6 lat pełnił funkcję Kierownika
Oddziału Pomocy Doraźnej. Przez
ponad dwie dekady pełnił funkcję
zastępcy Ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii.
Był przykładem lekarza - społecznika, gdyż niezależnie od swoich obowiązków zawsze znajdował czas dla innych, poprzez m.in.
prowadzenie społecznie od 1983
roku punktu aptecznego leków
i darów zagranicznych przy Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Korzystały z niego osoby
potrzebujące z całego kraju.
Niezwykle istotną częścią życia
Jana Śliwki była prowadzona przez
niego szeroko zakrojona działalność społeczna, która nie wiązała się jedynie z medycyną. Dzięki
jego zaangażowaniu w 1991 roku,
z istniejącej sekcji wędkarskiej
działającej przy goleszowskiej cementowni, założono Towarzystwo
Wędkarskie „TON” w Goleszowie,
którego w 1997 roku został prezesem. Pod jego przewodnictwem
„TON” stał się niezwykle sprawnie
działającą organizacją pozarządową, propagującą nie tylko sport
wędkarski, ale również walory rekreacyjne jednego z najpiękniejszych zakątków Goleszowa, czyli
akwenu Ton. To dzięki jego staraniom znacząco zmienił się wygląd
samego akwenu i jego zaplecze.
I tak oto dzięki jego zaangażowaniu wyremontowana została
świetlica i wybudowana od pod4

fot. Szpital Cieszyn

Wspomnienie śp. doktora Jana Śliwki

staw nowa wiata. Rozpoczęto systematyczne zarybianie zbiornika
wodnego, dzięki czemu stworzone
zostały warunki do organizowania
corocznych imprez oraz gminnych
zawodów wędkarskich.
Jan Śliwka zaangażowany był również w działalność samorządową.
W 1988 roku został wybrany radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bielsku–Białej, a w latach 1990–

1998 pełnił funkcję radnego Rady
Gminy Goleszów.
Efekty jego pracy i działalności
społecznej były i po dziś dzień są bardzo widoczne. W 1970 roku za swoje oddanie i zasługi uhonorowany
został Brązowym Krzyżem Zasługi,
a w 1985 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyrazem wdzięczności lokalnej społeczności było również
odznaczenie go Laurem Srebrnej Cieszynianki, którą odebrał
w 1999 r. Jan Śliwka był człowiekiem niezwykle wrażliwym na ludzkie cierpienie, zawsze gotowym
do udzielenia pomocy i wspierania
innych w realizowaniu ich planów
i celów.
Najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim, przyjaciołom i znajomym śp. Jana Śliwki składają Wójt
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz
Przewodniczący Rady Gminy Karol
Lipowczan.
Jednocześnie zachęcamy do
wpisania swojego pożegnania
i wspomnień na temat śp. Jana Śliwki
w internetowej księdze pamiątkowej, która dostępna jest na stronie
www.jansliwka-ostatniepozegnanie.org
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Jak spożytkować przymusową przerwę w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli?

Przedszkole w Dzięgielowie – po remoncie

fot. KG

Przedszkole w Dzięgielowie – przed remontem

Przedszkole w Dzięgielowie – przed remontem

fot. SP Cisownica

W związku z epidemią koronawirusa zawieszone zostały zajęcia
w szkołach i przedszkolach w całym
kraju, a więc także w gminie Goleszów. Zamknięcie jednostek oświatowych pozwoliło na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych,
którymi objęte zostały szkoły podstawowe z terenu gminy, a także przedszkola w Bażanowicach, Dzięgielowie,
Cisownicy oraz Puńcowie.
- Przymusową przerwę w pracy szkół i przedszkoli staraliśmy się
wykorzystać w celu przeprowadzenia szeregu niezbędnych prac remontowych, które realnie wpłyną
na poprawę bezpieczeństwa oraz
komfortu najmłodszych mieszkańców naszej gminy, uczęszcza-

Przedszkole w Dzięgielowie – po remoncie

jących do szkół podstawowych
w naszej gminie, a także przedszkoli
w Bażanowicach, Dzięgielowie, Cisownicy oraz Puńcowie. Wspólnie
z dyrektorami wspomnianych jednostek postanowiliśmy więc wykorzystać ten czas i czym prędzej przystąpić
do niezbędnych prac remontowych
- wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy
Goleszów.
I tak oto w Szkole Podstawowej w Bażanowicach zainstalowany
został system monitoringu wizyjnego, mającego na celu poprawę
bezpieczeństwa uczniów. Ponadto zainstalowany został domofon,
a w drzwiach wejściowych do budynku
pojawił się nowy elektrozaczep mający
na celu poprawę ich funkcjonalności.
Na początku kwietnia
przeprowadzony został także
remont wnętrza
budynku szkoły.
Obejmował
on
malowanie szatni
oraz korytarza na
parterze, a także
wydzielenie pomieszczenia, które przeznaczone
zostanie na gabiSP Cisownica - oświetlenie LED na sali gimnastycznej
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net higienistki. W Szkole Podstawowej w Cisownicy zmodernizowano
natomiast oświetlenie na sali gimnastycznej, na bardziej ekologiczne
i efektywne energetycznie, w technologii LED. W goleszowskiej podstawówce wykonano prace związane
z renowacją podłóg drewnianych (cyklinowanie i lakierowanie) oraz wymieniono część ceramiki sanitarnej
w toaletach. Na terenie Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie skupiono się
przede wszystkim na bieżących pracach
wokół budynku: odnowiono plac zabaw,
w tym wymieniono uszkodzony element, wykonano zabiegi pielęgnacyjne
terenów zielonych oraz drobne prace
pielęgnacyjne. W placówce trwają jeszcze prace nad utworzeniem świetlicy
plenerowej.
W
punktach
przedszkolnych
w Puńcowie działających przy Szkole
Podstawowej w Dzięgielowie czas zawieszonych zajęć wykorzystano przede
wszystkim na dostosowanie obiektu
do przepisów przeciwpożarowych oraz
sanitarnych, które musi spełnić tworzone z dniem 1 września uchwałą Rady
Gminy Goleszów Przedszkole Publiczne
w Puńcowie. W tym celu wykonano instalację oświetlenia awaryjnego
wraz z głównym wyłącznikiem prą5
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SP Bażanowice - przed remontem

du, wymieniono wykładzinę w holu
budynku na niepalną oraz położono gładź gipsową i wymalowano hol
z korytarzem. Ponadto wykonano bieżące prace, m.in. malowanie placu zabaw, odnowienie tynku mozaikowego
na ścianie zewnętrznej przy wejściu do
budynku oraz szereg wiosennych prac
porządkowych na terenie wokół przedszkola.
W ramach realizowanych prac
remontowych w Przedszkolu w Bażanowicach odrestaurowany został
stary parkiet korytarza. Odmalo-

SP Bażanowice - po remoncie

wane zostały także ściany, drzwi
i toalety dla najmłodszych. Szeroki
zakres prac dotyczył Przedszkola
w Dzięgielowie, gdzie wymianie
poddana została większa część
instalacji
elektrycznej.
Wyremontowane zostało także wejście do przedszkola, szatnia oraz
łazienka. Prace remontowo-wykończeniowe objęły także budynek Przedszkola w Cisownicy,
w którym udało się wygospodarować nową przestrzeń dla pomieszczeń gospodarczych, w których

wydzielone zostanie miejsce na
kotłownię oraz magazyn sprzętów
ogrodowych i zabawek dla dzieci.
- Jednocześnie trwają prace pielęgnacyjne w ogrodach i na placach
zabaw we wszystkich placówkach
przedszkolnych. Odmalowywane
są ogrodzenia, huśtawki, sprzęty
do zabaw na świeżym powietrzu.
Blasku i świeżości nabierają także przedszkolne trawniki, skwery
i ogrody – wylicza Magdalena
Drózd, dyrektor Przedszkola Publicznego w Goleszowie.

fot. G. Fedrizzi

Decyzja w sprawie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych
Po wnikliwej analizie wytycznych stawianych przez Państwową
Inspekcję Sanitarną,
Ministerstwo
Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej,
na wniosek dyrektorów gminnych szkół
i przedszkola, Wójt Gminy Goleszów wyraziła zgodę na
nieotwieranie z dniem 6 maja br., przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów
przedszkolnych działających na terenie gminy Goleszów.
- Głównymi argumentami przy podejmowaniu tej
decyzji była troska o zdrowie najmłodszych mieszkańców
naszej gminy, a także bezpieczeństwo i zdrowie rodzin posyłających swoje dzieci do naszych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów
przedszkolnych, a także pracowników tychże placówek.
Zorganizowanie bezpiecznego pobytu dla dzieci, jak również zadbanie o wszystkich pracowników zgodnie z obo6

wiązującymi wytycznymi są niestety niemożliwe do spełnienia,
w czasie jaki został nam wyznaczony – komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Za decyzją o wstrzymaniu się z otwarciem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Goleszów
do 24 maja br., przemawia szereg argumentów przedstawionych przez dyrektorów gminnych szkół i przedszkola. Jednym
z nich jest także niewielkie zapotrzebowanie rodziców, którzy
do 24 maja mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Wypłacany
jest on w sytuacji gdy przedszkole jest zamknięte lub gdy rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.
- Zwracam się do Państwa z prośbą cierpliwość i wyrozumiałość. Chcę podkreślić, że bezpieczeństwo wszystkich
mieszkańców naszej gminy jest dla mnie priorytetem. Pragnę Państwa zapewnić, iż wraz z dyrektorami gminnych szkół
i przedszkola czynimy starania, by w miarę możliwości po
24 maja br., uruchomić gminne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne,
dostosowane do wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dodaje Sylwia Cieślar.
Panorama Goleszowska – kwiecień 2020
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Laptopy dla uczniów z gminy Goleszów!

Uczniowie z gminy Goleszów,
którzy z uwagi na brak sprzętu
komputerowego nie mogli w pełni
aktywnie uczestniczyć w kształceniu na odległość, otrzymali nowe
laptopy. Ich zakup był możliwy
dzięki dofinansowaniu w wysokości 70 tys. zł, które gmina Goleszów uzyskała w ramach unijnego
programu Cyfrowa Polska. Oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego miało miejsce w czwartek, 23 kwietnia.

- Cieszę się ogromnie, iż 50 laptopów, które gmina Goleszów zakupiła w ramach otrzymanego dofinansowania pomoże w dostępie
do zdalnej edukacji najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy. Wniosek złożony przez gminę Goleszów
był odpowiedzią na problemy zgłaszane przez dyrektorów naszych
gminnych szkół i miał na celu pozyskanie środków finansowych
umożliwiających równy dostęp do
zdalnego nauczania uczniom, któ-

rzy w obecnej sytuacji napotykali
na problemy w dostępie do nauki
– komentuje Sylwia Cieślar – Wójt
Gminy Goleszów.
Głównym kryterium podziału
środków przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa była liczba uczniów
w danej gminie. Zakupiony sprzęt
przekazany został do gminnych
szkół i będzie mógł im służyć również po zakończeniu okresu kwarantanny związanej z występowaniem koronawirusa w Polsce.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego, a także dotacji z budżetu Gminy Goleszów
oraz środkom własnym jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy już wkrótce możliwy będzie zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
- Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Cisownicy to efekt współpracy
i starań wielu instytucji i osób, którym przyświecał jeden cel, a mianowicie doposażenie strażaków
z Cisownicy w samochód, dzięki
któremu możliwe będzie szybsze
i efektywniejsze niesienie pomocy
nie tylko mieszkańcom Cisownicy, ale
w razie potrzeby także mieszkańcom

całej gminy Goleszów – komentuje Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.
Dodaje,
iż jest to jedna
z tych pozytywnych informacji,
która w obecnym
czasie daje motywację do dalszego
działania.
Pozyskanie
środków na zakup nowego samochodu dla OSP
w Cisownicy było możliwe dzięki
staraniom m.in. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a także Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie bryg.
Damiana Legierskiego, Urzędu Gminy w Goleszowie, a także strażaków
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Ochotnicza Straż Pożarna wTytuł
Cisownicy
będzie miała nowy samochód!
artykułu

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy.
W sumie na zakup nowego samochodu przeznaczonych zostanie
760 tys. zł. Ponad 3/4 tej kwoty pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego.
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Trwają remonty dróg gminnych
Służby drogowe postanowiły wykorzystać czas zmniejszonego ruchu
na gminnych drogach, przystępując
do intensywnych prac remontowo-konserwacyjnych. Od początku
kwietnia prowadzone są działania
na uszkodzonych nawierzchniach
dróg w poszczególnych sołectwach.
W miarę możliwości trwają również
prace związane z przycinką korekcyjną drzewostanu oraz krzewów zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.
W pracach remontowych prowadzonych na drogach gminnych
pracowników referatu drogowego
wspomaga zakupiona do tego celu

skrapiarka. Maszyna ta umożliwi
przeprowadzenie powierzchniowego
utrwalenia, które polega na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej poprzez
oczyszczenie nawierzchni istniejącej,
skropienie jej lepiszczem (emulsją),
rozsypanie nowego kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji i zagęszczenie. W zależności od rodzaju utrwalenia można stosować wielokrotne
skropienia i rozsypania grysu. Metoda
ta jest szybka i pozwala znacząco ograniczyć koszty związane z naprawą nawierzchni drogowej.
- Wybrane przez nas rozwiązanie
przetestowało już wiele samorządów.
Była to zatem przemyślana decyzja,

mająca na celu wybór taniego i skutecznego narzędzia umożliwiającego
szybkie przeprowadzanie remontów
naszych gminnych dróg – wyjaśnia
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Urząd Gminy w Goleszowie
ul. 1 Maja 5, tel. 33 479 05 10
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa:
7.00-17.00, piątek: 7.00-13.00.
www.goleszow.pl,
www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl
ul. Zakładowa 12, tel. 33 479 05 10
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (wew. 80), Referat
Drogowy (wew. 80), Referat Promocji Gminy (wew. 85), Redakcja
Panoramy Goleszowskiej (wew. 85)
tel. 33 479 05 10, wew. 80

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl

Gminne Centrum Informacji
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Cieszyńska 29,
tel. 33 479 99 28 wew. 18,
gcigoleszow@gmail.com

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 21,
www.goleszow.com.pl

Numer alarmowy: 112
Policja: 997
Straż pożarna: 998

Gminna Biblioteka
Publiczna
ul. Cieszyńska 25,
tel. 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com

Pogotowia:
- energetyczne: 991
- gazowe: 992
- wodociągowe: 994
- ratunkowe: 999

fot. KG

W ramach doposażenia gminnych
służ drogowych zakupiony został walec drogowy oraz zbiornik do przechowywania emulsji asfaltowej, która
jest wykorzystywana do powierzchniowego utrwalenia. Pierwsze prace
remontowe nowym sprzętem zostały
już zrealizowane, natomiast kolejne
remonty nawierzchni dróg wykonywane będą na bieżąco i sukcesywnie.
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Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 już wkrótce bloki
komunalne w Cisownicy poddane
zostaną termomodernizacji.
Wniosek o dofinansowanie
złożony został w czerwcu 2019
r. z inicjatywy Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar i obejmuje
prace związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków
mieszkalnych w Cisownicy przy
ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42. Aktualnie toczy się procedura
związana z podpisaniem umowy,
na podstawie której gmina otrzyma środki na przeprowadzenie zaplanowanych działań.
- Założone w projekcie prace
dotyczą siedmiu nieruchomości,
którymi zarządza gmina.
W wyniku prac zakładany jest
wzrost efektywności energetycz-

nej i zwiększenie
poziomu oszczędność energii w 84
gospodarstwach
domowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia określonego w złożonym
wniosku
wynosi
1 803 293,45 zł,
a
wnioskowana
wysokość dofinansowania 1 415 930
zł (poziom środków zewnętrznych
w realizowanej inwestycji wyniesie
prawie 80%) - wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Zgodnie z założeniami pierwsze prace powinny rozpocząć się już
w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na połowę 2022 r.
Projekt
realizowany
będzie
z udziałem środków pochodzących

fot. TL

Termomodernizacja
Tytuł artykułu
bloków w Cisownicy

z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności
gospodarki, Poddziałanie: Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

fot. pixabay.com

Dofinansowania do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Z radością informujemy, że złożony przez Gminę Goleszów wniosek o
dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
„Usuwania folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Goleszów” został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaplanowana w ramach zadania
pomoc jest realną odpowiedzią na
zgłaszane przez rolników potrzeby.
Przedstawione w projekcie rozwią-

zania zostały przedyskutowane na
spotkaniach z producentami rolnymi działającymi na terenie Gminy
Goleszów. Przedsięwzięcie zakłada
uzyskanie dofinansowania na pomoc w utylizacji 60 ton odpadów
z foli rolniczych, siatki, sznurka
do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag. Na
ten cel zawnioskowano o dotację
w wysokości 30 tysięcy złotych.
Całkowita wartość zadania wyniesie 48 000 złotych.
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Zaplanowane działania mają na
celu wspomóc rolników w sprawnym
usuwaniu wytwarzanych odpadów
tak, by skutecznie zabezpieczać wody
oraz powietrze przed ewentualnymi
zanieczyszczaniami. Aktualnie podpisywana jest umowa finalizująca
przyznanie środków na ten cel przez
NFOŚiGW, a dalsze informacje w sprawie realizowanego przedsięwzięcia
będą na bieżąco przekazywane na
stronie internetowej i w kolejnych wydaniach „Panoramy Goleszowskiej”.
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Tytuł artykułu

fot. K. Grzybek

Maseczki
dla seniorów
z gminy Goleszów
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fot. K. Grzybek

fot. K. Grzybek

Dbając o bezpieczeństwo oraz
przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych,
Urząd Gminy w Goleszowie rozpoczął dystrybucję bezpłatnych
maseczek wśród seniorów z naszej gminy.
Akcja szycia maseczek dla
mieszkańców naszej gminy zainicjowana została przez Sylwię Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, na
apel której odpowiedzieli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie, a także pracownicy
administracyjni gminnych szkół
podstawowych oraz członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwsze partie bezpłatnych maseczek
dla seniorów dotarły już do sklepó
w spożywczych w poszczególnych
sołectwach gminy Goleszów.
Są one rozdawane w godzinach
funkcjonowania placówek handlowych.
- Chciałabym podziękować
wszystkim osobom aktywnie zaangażowanym w szycie i dystrybucję maseczek na terenie gminy
Goleszów. Nie jesteśmy w stanie
przekazać bezpłatnych maseczek
wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, stąd w pierwszej kolejności
chcieliśmy zadbać o naszych seniorów, którzy znajdują się w grupie
największego ryzyka – komentuje
Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.
Panorama Goleszowska – kwiecień 2020
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Śląski pakiet
Tytuł artykułu
dla gospodarki

W związku z trudną sytuacją
w gospodarce regionu wynikającą z panującej obecnie pandemii
zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa
Śląskiego opracował „Śląski pakiet dla gospodarki”, który obejmuje:
1. Pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego.
Pomoc ta skierowana jest do
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a kwota przeznaczona
na wsparcie wynosi 446 mln zł.
2. Wsparcie pracodawców
w utrzymaniu miejsc pracy.
Wsparcie to przewiduje dofinansowanie do wynagrodzeń
(trwają przygotowania do opracowania możliwości finansowania
wynagrodzeń),
dofinansowanie
wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie szkoleń dla
małych i średnich przedsiębiorstw
do 80 proc. kosztów, subsydiowane zatrudnienie (refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia
pracownika) oraz staże, dotacje
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania mające na celu
pomocy oraz wsparcia zwalnianym
pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia,
a także szkolenia dla pracodawców.

3. Wsparcie bezzwrotne, inwestycje i uproszczenia dla małych
i średnich przedsiębiorstw.
W ramach tego działania przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na
inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku
maszynowego niezbędnego do
utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się
do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do
zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów,
produktów i towarów związanych
z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane
z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa
i koszty wynagrodzeń pracowników.
4. Samorządowe działania
wspierające.
Działanie to skupione jest
wokół projektów „Promocja gospodarcza regionu oraz działania
związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” oraz „Inter
Silesia”
Głównym celem pierwszego
projektu, opiewającego na kwotę
24,6 mln zł, jest wzrost wartości
bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu małych i średnich przedsiębiorstw,
promocja województwa śląskiego
pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.
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Działania drugiego projektu,
którego wartość to 26,3 mln zł,
nakierowane będą na pobudzenie
przedsiębiorstw małych i średnich
przedsiębiorstw do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji działalności biznesowej,
działań eksportowych i innowacyjnych. W ramach projektu zostanie stworzona sieć doradców
reprezentujących
przedsiębiorstwa na światowych rynkach.
5. Wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.
Śląski Fundusz Rozwoju wprowadzi instrument inwestycyjny
wspierający i generujący rozwój
w regionie. Jest to forma finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, posiadających formę spółek kapitałowych, rokujących dobrze na
przyszłość. Mogą z niego korzystać także przedsiębiorcy, którzy
inicjują innowacyjne projekty
i brakuje im pieniędzy na wdrażanie pomysłów. Instrument będzie
ponadto wspierał aktywność i elastyczność firm względem zmieniających się warunków rynkowych.
Instrument dedykowany w szczególności dla firm z sektorów inteligentnych i rozwojowych.
Szczegółowe informacje nt.
dostępnych środków i warunków
ich pozyskania znajdą Państwo na
stronie internetowej: dlagospodarki.slaskie.pl.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W maju i w czerwcu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, kontynuowana będzie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W najbliższym czasie z możliwości
takiej skorzystać będą mogli mieszkańcy Bażanowic,
Lesznej Górnej, Dzięgielowa, Goleszowa Równi, Godziszowa oraz Kisielowa.
Przypominamy, iż odpady wielkogabarytowe wystawione po wskazanym poniżej terminie nie będą odbierane. Odpady należy wystawić bezpośrednio przed
swoją posesją tak, by nie utrudniały ruchu pojazdów
i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki
w danym sołectwie.
NAJBLIŻSZE TERMINY
ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH:
• 16 maja – Bażanowice,
• 29 maja – Leszna Górna, Dzięgielów,
• 29 czerwca – Goleszów Równia,
• 30 czerwca – Godziszów, Kisielów.

LISTA ODPADÓW ODBIERANYCH
W TRAKCIE ZBIÓRKI:
• meble domowe (stoły, szafy, krzesła, wersalki, fotele itp.),
• elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki),
• sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
• sprzęt sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki,
sprzęt do ćwiczeń, walizki, torby podróżne),
• duże opakowania z tworzyw sztucznych (doniczki,
skrzynki, czyste wiaderka, zabawki i sprzęt dziecięcy),
• opony z samochodów osobowych,
• chemikalia (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty).
UWAGA! Wystawione do zbiórki chemikalia należy
zabezpieczyć poprzez szczelne zamknięcie opakowania,
na opakowaniu umieścić opis znajdującej się w środku
substancji. Niezabezpieczone i nieopisane opakowania
z chemikaliami NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.

Trwa zbiórka na rzecz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
Nadal trwa zbiórka zorganizowana przez Fundację Zdrowia
Śląska Cieszyńskiego, z której
środki przeznaczone na zakup dodatkowych środków ochronnych
dla osób chorych i personelu Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a także
pracowników Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Dotychczas
(stan na dzień 5 maja br.), udało
się zebrać ponad 71 tys. zł, z zaplanowanych w zbiórce 100 tys. zł.
Przypomnijmy,
iż
prośba
o wsparcie Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego ma związek
12

z ogromnymi potrzebami, jakie
w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wskazują poszczególne
oddziały Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a także Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Pracownicy
obu tych jednostek każdego dnia
dokładają ogromnych starań, by
mieszkańcy naszego powiatu czuli
się bezpiecznie, niejednokrotnie
narażając swoje życie i zdrowie.
Wpłat na zakup środków
ochronnych można dokonywać
bezpośrednio na konto Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego:

97 1020 1390 0000 6602 0019
0280 w treść przelewu wpisując
słowo: KORONAWIRUS. Wpłaty
przyjmowane są także poprzez
serwis pomagam.pl (https://pomagam.pl/en9pch99).
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Aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa

Walka z koronawirusem trwa.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii nadal obowiązują zasady i ograniczenia. Najważniejsze z nich zebraliśmy w jednym
miejscu, ułatwiając tym samym ich
przestrzeganie.
OGRANICZENIA
W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Nadal obowiązuje obowiązek
utrzymania co najmniej dwumetrowej odległości między pieszymi.
Z obowiązku zachowania minimalnej odległości wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki
(do 13. roku życia), osoby wspólnie
mieszkające lub gospodarujące,
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
Obowiązuje do odwołania.
ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy przebywania osób nieletnich poza domem bez
opieki dorosłego i w praktyce oznacza, iż dzieci i młodzież, które nie
ukończyły 13. roku życia, nie mogą
wyjść z domu bez opieki rodzica,

opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego. Obowiązuje do odwołania.
OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST
I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy noszenia
maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach,
sklepach, miejscach świadczenia
usług oraz zakładach pracy. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do
4 lat, a także osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie
orzeczenia lub zaświadczenia nie
jest wymagane), osób, które same
nie mogą założyć lub zdjąć ochrony
z twarzy z powodu stanu zdrowia
(okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), osób
poruszających się samochodem
(jeżeli pasażerowie mieszkają ze
sobą), osób poruszających się samochodem – jeżeli przebywa tam
jedynie kierowca albo kierowca z
dzieckiem do lat 4, pracowników
w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach
handlowych. Usta i nos zakrywać
nie muszą także kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni pod warunkiem,
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że są oddzieleni od pasażerów przesłoną. Z obowiązku tego zwolnieni
są także duchowni sprawujący obrzędy religijne, rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie, osoby
przebywające w lesie oraz sędzia,
trener i osoby uprawiające sport
na obiektach sportowych, których
działalność została wznowiona.
Obowiązuje do odwołania.
ZAKAZ KORZYSTANIA M.IN.
Z PLACÓW ZABAW
Nadal obowiązuje zakaz korzystania z placów zabaw. Dodatkowo
w ramach tego zakazu nie można korzystać także z miejsc biwakowania,
wiat oraz urządzeń przeznaczonych
do zabawy dzieci, zlokalizowanych
na terenach leśnych. Obowiązuje do
odwołania.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA I SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
W autobusach i samochodach
większych niż 9-osobowe, a także
w ramach zbiorowego transportu
prywatnego tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Co ważne,
ograniczenie to nie dotyczy samochodów osobowych. Obowiązuje do
odwołania.
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ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie to dotyczy zakazu
organizowania zgromadzeń, spotkań,
imprez czy zebrań. Zakaz ten nie
dotyczy zakładów pracy, w których
pracodawcy muszą jednak zapewnić
dodatkowe środki bezpieczeństwa
swoim pracownikom, polegające na
obowiązku używania przez nich rękawiczek lub umożliwienia im dostępu
do płynów dezynfekujących. Stanowiska pracy muszą być oddalone od
siebie o co najmniej 1,5 metra, a jeśli nie jest to możliwe, pracodawca
może zastosować odstępstwo od tej
zasady pod warunkiem zapewniania
środków ochrony osobistej związanej
ze zwalczaniem epidemii. Obowiązuje do odwołania.
LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE,
NA TARGU I POCZCIE
W sklepach, których powierzchnia usługowa jest większa niż 2000
m2, liczba osób, które mogą w nich
jednocześnie przebywać, wyliczana jest według zasady: 1 osoba na
15 m2 tej powierzchni. W mniejszych
sklepach w tym samym czasie mogą
przebywać maksymalnie 4 osoby na
jedno stanowisko kasowe. Na terenie
targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.
W przypadku placówek pocztowych na ich terenie może przebywać
w jednym momencie tyle osób, ile
wynosi liczba okienek pocztowych
pomnożona przez 2. Obowiązuje do
odwołania.

nego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Na cmentarzu
może przebywać nie więcej niż 50
uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące
pochowania lub osoby zatrudnione
przez zakład lub dom pogrzebowy.
Obowiązuje do odwołania.
GRANICE POLSKI
Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie obywatele
RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo
pozostają pod stałą opieką obywateli
RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na
terenie RP albo pozwolenie na pracę,
a także cudzoziemcy, którzy prowadzą
środek transportu służący do przewozu towarów. Obowiązuje do 13 maja.
SZKOŁY, UCZELNIE, ŻŁOBKI
I PRZEDSZKOLA
Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie
odbywają się stacjonarnie, a przez
internet za pomocą platform e-learningowych. Zdalna edukacja ma
pozwolić, by w dniach 8-29 czerwca br. odbył się egzamin maturalny,
a w dniach 16-18 czerwca br. egzamin ósmoklasisty. Według założeń
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
w tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego, a dodatkowy

egzamin maturalny powinien odbyć
się na początku lipca br. Przewiduje
się, że wyniki matury będą podane
do ok. 11 sierpnia br. tak, by osoby,
które chciałyby poprawiać egzamin
maturalny, mogły to zrobić na początku września. W przypadku egzaminu ósmoklasisty planuje się, iż
jego wyniki zostaną ogłoszone do
końca lipca, co ma umożliwić przekazanie świadectw i zaświadczeń
o wynikach egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) odbędzie się w terminie od
22 czerwca do 9 lipca br., a egzamin zawodowy (Formuła 2019) od
17 do 28 sierpnia br. Obowiązuje do
24 maja.
Do 24 maja obowiązuje także ograniczenie w działalności
żłobków i przedszkoli, które na
podstawie indywidualnej decyzji
organu prowadzącego mogą jednak wznowić działalność już
6 maja. Aby tak się stało, placówki
te muszą jednak spełnić wytyczne
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie zamknięcia żłobków
i przedszkoli rodzicom wypłacany
jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wypłacany jest on w sytuacji,
gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki

fot. Abhilash Jacob z Pixabay

SALONY FRYZJERSKIE,
KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Zamknięte bez wyjątków muszą
być wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie można realizować
również poza salonami w formie wizyt domowych. Obowiązuje do odwołania.
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nadal może uczestniczyć jedynie ograniczona liczba osób. Jest to
1 uczestnik na 15 m2 powierzchni da14
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samorządu terytorialnego, gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
a także gdy rodzic nie zdecyduje się
na wysłanie dziecka do placówki.
GASTRONOMIA
Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz.
Nie ma możliwości wydawania
posiłków czy napojów na miejscu.
Obowiązuje do odwołania.
KULTURA
Nadal zamknięte pozostają takie instytucje kultury, jak: teatry,
kina, sale koncertowe, galerie
i salony wystawiennicze, domy
i ośrodki kultury oraz świetlice.
Obowiązuje do odwołania.
Uchylony natomiast został zakaz
działalności bibliotek, archiwów,
muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą pod warunkiem spełnienia rygorystycznych
wytycznych, które mają na celu
zminimalizowanie możliwości zakażenia wirusem COVID-19.
SPORT
Nadal zakazana jest działalność
siłowni, basenów, klubów fitness
oraz klubów tanecznych. Obowiązuje do odwołania.
Od 4 maja udostępnione zostały obiekty infrastruktury sportowej
o charakterze otwartym przy zachowaniu limitów uczestników oraz
zasad bezpieczeństwa takich, jak:
zachowanie dystansu społecznego,
obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając np. na
boisku, nie trzeba zakrywać twarzy),
ograniczenie liczby osób, weryfikacja
uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
brak możliwości korzystania z szatni
i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa
dezynfekcja rąk dla wchodzących
i opuszczających obiekt, 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi
i wychodzącymi grupami lub w inny

sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.
Obowiązujące limity:
• maksymalnie 6 osób oraz 1 trener w przypadku: stadionów sportowych (piłkarskie, lekkoatletyczne
i inne), boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym „Orliki”), infrastruktury zewnętrznej do uprawiania
sportów motorowych oraz lotnictwa, ośrodków jeździeckich oraz
otwartych obiektów takich, jak:
strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe;
• maksymalnie 6 osób w przypadku pól golfowych;
• maksymalnie 4 osoby oraz
1 trener na jeden kort w przypadku otwartych i półotwartych kortów tenisowych;
• maksymalnie 2 osoby w przypadku infrastruktury zewnętrznej
do uprawiania sportów wodnych
(kajak, łódka, rower wodny).
KWARANTANNA
Nadal występuje obowiązek
poddania się kwarantannie przez
osoby, które wracają z zagranicy,
a także te, które miały kontakt
z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem oraz z mieszkają z osobą,
która zostaje skierowana na kwarantannę. Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie
w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest
osoba odbywająca obowiązkową
kwarantannę lub osoba wspólnie
z nią zamieszkująca. Obowiązuje
do odwołania.
Od 4 maja obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy osób, które
dojeżdżają do pracy w państwie
sąsiadującym (lub przyjeżdżają do
pracy z państwa sąsiadującego),
uczą się lub studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają uczyć
się albo studiować z państwa sąsiadującego). UWAGA! Przy przekraczaniu granicy niezbędne jest
okazanie dokumentów potwierdza-
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jących wykonywanie obowiązków
zawodowych lub nauki w drugim
państwie, a w przypadku przekraczania polsko-czeskiej granicy wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność
koronawirusa COVID-19 (należy go
wykonać raz na miesiąc).
HOTELE
Od 4 maja br. usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być
świadczone pod warunkiem, że
zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach
i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność
restauracji
hotelowych
i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają
zamknięte. Restauracje hotelowe
mogą wydawać posiłki gościom
hotelowym wyłącznie do pokoju.
RUCH LOTNICZY
Do 9 maja br. obowiązuje ograniczenie dotyczące pasażerskich lotów
krajowych i międzynarodowych.
MIĘDZYNARODOWY RUCH
KOLEJOWY
Do odwołania obowiązuje ograniczenie dotyczące podróży pociągami relacji międzynarodowych.
CENTRA HANDLOWE I SKLEPY
WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Od 4 maja br. przywrócono działalność obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m2, czyli centrów handlowych oraz
sklepów wielkopowierzchniowych.
Muszą one jednak funkcjonować
w pewnych ograniczeniach. Na
1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Na terenie
obiektu działalności nie mogą prowadzić agenci turystyczni oraz organizatorzy turystyki. W centrach
handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą
funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu
(tzw. food court). Wyspy handlowe
mogą działać jedynie przy spełnieniu określonych warunków.
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Od 4 maja osoby pracujące
w Republice Czeskiej nie będą musiały przechodzić obowiązkowej
14-dniowej kwarantanny po
przekroczeniu granicy. To ważna
zmiana również dla mieszkańców
gminy Goleszów, którzy przed zamknięciem granic każdego dnia
przekraczali polsko-czeską granicę w drodze do pracy, a następnie
w czasie powrotu do domu.
„Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku [kwarantanny] nie stosuje się
w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub
zarobkowych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące
te czynności w tych państwach;
przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym” - czytamy w rządowym
rozporządzeniu.
Dodatkowo czeski rząd postanowił, iż wymagane od osób
przekraczających granicę testy na
obecność koronawirusa COVID-19
trzeba będzie wykonywać nie co

fot. UM gazetacodzienna

Zmiany w przekraczaniu granicy przez pracowników transgranicznych

2 tygodnie, jak to było dotychczas,
ale raz na miesiąc. Negatywny wynik testu umożliwi przejście przez
granicę. Opłacenie testu spoczywać będzie na osobie planującej

przekroczenie granicy. Koszt takiego testu wykonanego po czeskiej stronie waha się w granicach
2500-3000 koron. W Polsce cena
takiego testu wynosi 584 zł.

Sportowcy z gminy Goleszów na rzecz Szpitala Śląskiego w Cieszynie

fot. LKS Puńców

Dzięki inicjatywie zawodnika LKS
Tempo Puńców Alana Pastuszaka
sportowcy z gminy Goleszów zebrali
środki, dzięki którym możliwy był zakup m.in. środków ochrony osobistej
dla pracowników Szpitala Śląskiego
w Cieszynie.
Środki zebrane wśród członków
klubu sportowego z Puńcowa pozwoliły na zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, środków do dezynfekcji oraz
napojów, które dostarczone zostały już
do Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
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Obecna sytuacja wymusza na
rodzicach dodatkowe obowiązki.
Nauka zdalna i wszystko, co się z nią
wiąże, spędza sen z oczu niejednego
rodzica. Jak pomóc dziecku w zaplanowaniu i zorganizowaniu nauki?
Trudność pojawia się zwłaszcza, gdy
rodzice pracują, a także przy problemach z motywacją do nauki u samego dziecka. Co może wtedy pomóc?
Ustalenie planu dnia
Ważne jest ustalenie, kiedy dziecko wstaje (najlepiej o stałej porze),
a także w jakich godzinach się uczy
(najlepiej dopołudniowych). Należy
pamiętać o przerwach w nauce i zmianie aktywności (np. j. polski, matematyka, j. angielski). Mózg potrzebuje
zmiany, inaczej spada koncentracja
uwagi. Przerwy w nauce nie powinny jednak być przeznaczone na gry
komputerowe, telewizję czy internet,
ponieważ mogą skutecznie odwrócić
uwagę od nauki. W planie dnia warto
też umieścić inne aktywności – zabawę, czas z rodziną, odpoczynek, obowiązki domowe. Jeżeli rodzice pracują, to plan nadal obowiązuje – dziecko
robi to, co umie, później rodzice sprawdzają i ewentualnie dziecko uzupełnia
to, z czym samo sobie nie poradziło.
Jest to bardzo ważne, ponieważ uczy
samodzielności i odpowiedzialności,
a przez to buduje poczucie sprawstwa
i samoocenę.
Stały rytm pomaga zmobilizować
się do pracy, a poza tym zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa (przewidywalność, rutyna).
Zadbanie o potrzeby dziecka
Ważne, aby był to też czas na rozwijanie/odkrywanie zainteresowań
dziecka, wzmacnianie relacji z bliskimi, zadbanie o kontakt z rówieśnikami (telefon, internet). Bardzo ważne
jest zaspokajanie potrzeby ruchu, co
w obecnych okolicznościach może
być utrudnione. Pamiętajmy, że niezaspokojenie tej potrzeby skutkuje zazwyczaj trudnościami w koncentracji
uwagi u dziecka. Ważny jest też odpoczynek, czas na „nic nierobienie”.

I wreszcie potrzeba
bezpieczeństwa, bardzo
zachwiana w ostatnim
czasie. Starajmy się zachować spokój w rozmowach
z dzieckiem, kontrolować
wiadomości o wirusie, które do niego docierają, rozmawiać o obawach dziecka, pytać, jak
się czuje w obecnej sytuacji, mówić, jak
może sobie poradzić z trudnymi emocjami, np. zniechęceniem, lękiem...
Dzielenie zadań na etapy
Musimy upewnić się, czy dziecko właściwie zrozumiało, co trzeba
wykonać. W szkole też dzieci pracują etapami, łatwiej jest im ogarnąć
mniejszą część. Warto zacząć od
najprostszych rzeczy - sukces może
zachęcić do wykonywania trudniejszych zadań.
Młodszym dzieciom, które trudno
jest zachęcić do samodzielnej nauki,
można zaproponować, żeby same pobawiły się w nauczyciela (oczywiście,
muszą najpierw wiedzieć, co trzeba
zrobić). Dzieci często lubią odgrywać
różne role. Mogą więc „uczyć” lalki,
miśki, wyimaginowaną „klasę” tego,
czego same się uczą, a potem mogą
same „ocenić” ich pracę.
Wspieranie koncentracji
Zadbajmy o to, żeby nic dziecka
nie rozpraszało. Należy zabrać niepotrzebne rzeczy z biurka, wyłączyć telewizor, zabrać telefon czy tablet. Rozpraszaczem mogą być też myśli, np.
o tym, co będę robić później - warto
wtedy odnieść się do planu dnia.
Dbanie o motywujące myśli
Sami wiemy dobrze, jak ciężko
jest nam się zabrać do czegoś, o czym
myślimy z niechęcią. Warto porozmawiać z dzieckiem o tym, co myśli
o takim sposobie nauki. Czy traktuje go jako taki sam obowiązek jak
w szkole, czy jest to dla niego pod
jakimś względem trudniejsze. Trzeba pokazać mu, jak można popracować nad swoimi myślami: „mam
z tym problem, mogę spróbować sam,
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fot. Rudy&Peter Skitterians z Pixabay

JAK POMÓC DZIECKU W ZORGANIZOWANIU NAUKI
W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA?

mogę poczekać na rodzica” zamiast
„jestem głupi”; „to jest trudne, ciężko
mi się uczyć samemu” zamiast „nauka
jest głupia”; „takie mam na dziś zadanie” zamiast „nie chce mi się”.
Ograniczanie bodźców
Ważne jest, aby ustalić godziny
w ciągu dnia, kiedy można obejrzeć telewizję, zagrać w grę – i mieć nad tym
kontrolę. Mózg przyzwyczaja się do
bodźców, które otrzymuje – jest kolorowo, coś się rusza, zmienia, cały czas coś
się dzieje, a potem w książce czy zeszycie już tak nie jest i trudno się skupić.
Systematyczność
Nie dopuszczajmy do zaległości,
nawarstwiania
niezrealizowanych
tematów i zadań, lektur itp. Świadomość tego, jak dużo mamy do zrobienia, może skutecznie zniechęcić do
podjęcia aktywności.
Postawa rodzica
Trzeba pamiętać o tym, jak duży
wpływ na dziecko ma nasze zachowanie i nasze emocje. Nasz spokój
i opanowanie udzieli się dziecku.
Konsekwentne odnoszenie się do
ustalonego wcześniej planu pomoże
dziecku się w tym odnaleźć.
Oswojenie się z nową sytuacją wymaga czasu i dla dziecka, i dla rodzica. Gdy bierzemy się za coś, czego nie
umiemy, do czego nas wcześniej nie
przygotowano, popełniamy błędy. To
normalne. Warto mieć to na uwadze.
Ważny jest plan działań, bo porządkuje
rzeczywistość, czyni ją bardziej przewidywalną. Ale jak od planu zdarzy
się wyjątek, to też się nic nie stanie.
W końcu zazwyczaj najlepiej pamiętamy te chwile, kiedy zrobiliśmy coś
spontanicznie.
Karolina Brachaczek
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• KWASOWOŚĆ PODŁOŻA – jest
często najbardziej sprzyjającym czynnikiem obfitego kwitnienia krzewów
ozdobnych (obok dobrego ich nawożenia), takich jak azalie, rododendrony
i inne kwasolubne. Dotyczy to również
krzewów owocowych, kwasolubnych,
takich jak borówka amerykańska,
brusznica, żurawina i inne. Kwasowość
podłoża można sprawdzić w prosty sposób - do małego pojemnika wsypujemy
łyżkę podłoża pobranego z warstwy
korzeniowej, po czym zalewamy go octem spirytusowym. Jeżeli zawartość zacznie się pienić, wówczas jest to znak,
że podłoże ma ph (odczyn) zasadowe.
Jeżeli zaś nie występuje pienienie lub
jest bardzo słabe, wówczas podłoże
ma odczyn kwasowy. Jeżeli chcemy,
bo to konieczne, obniżyć ph w sposób
możliwie szybki, należy do pojemnika co najmniej dwudziestolitrowego
wsypać (3/4 pojemności) torf kwaśny
i zalać to do pełna wodą deszczową.
Odstawić na 3-4 dni. Kilkakrotnie warto
nastaw przemieszać, po czym uzyskaną cieczą należy stopniowo podlewać
krzewy. Po kilku dniach warto znów
sprawdzić ph podłoża. Można też je zakwasić siarką granulowaną (ten proces
jest dłuższy). Podłoże również zakwasza siarczan amonu, ale wymaga to stosowania ostrożnego, małymi dawkami.
Winien on też być stosowany, gdy podłoże jest ściółkowane korą lub torfem,
bowiem bakteria rozkładająca ten materiał pobiera azot z podłoża, niejako
„okradając” z azotu rośliny uprawne.

fot. JamesDeMers pixabay

Nawiązując do poprzedniego mojego artykułu w „Panoramie Goleszowskiej”, jeszcze raz apeluję, aby wszelkie
wygrabki z porządkowania ogrodu przeznaczać do kompostowania, bowiem
jest to dobry materiał, już częściowo
rozłożony przez mikroorganizmy glebowe. Również w okresie późniejszym
wszelkie odpady z ogrodu (chwasty, trawa z koszenia trawników), jak i odpady
z kuchni (obierki z warzyw, resztki jedzenia – z wyjątkiem kości i odpadów mięsnych, bo przyciągają szczury) powinno
się kompostować. Należy pamiętać,
by przy wykładaniu na kompostownik
kolejnych warstw odpadów, lekko pomieszać je z górną warstwą materiału
już kompostowanego. Dobry kompost
uzyskamy wówczas, gdy warstwy materiałów były lekko przesypywane ziemią
ogrodową oraz posypywane popiołem
drzewnym, dolomitem czy mączką
skalną , bo wzbogaca to kompost w mikroelementy. Materiał kompostowany
winien być wilgotny (nie przelany). Do
nawilżenia kompostowanego materiału
najlepiej użyć specjalnych mikroorganizmów (są do nabycia) rozpuszczonych
uprzednio w wodzie deszczowej lub wodociągowej po 40 godzinach odstania.
Jak już wspomniałem, kompost
jest idealnym nawozem naturalnym,
bowiem wzbogaca glebę w próchnicę
i znacząco ją ożywia. Pamiętać jednak
należy, żeby pod rośliny o pożytku korzeniowym oraz pod inne warzywa
stosować do gleby kompost dojrzały.
Sprawdzić to możemy prostym sposobem – do spodeczka pod donice kwiatowe wsypujemy warstwę kompostu
i wsiewamy nasiona rzeżuchy lub nasturcji. Jeżeli po wschodach rośliny
dobrze rosną, to znak, że kompost jest
dojrzały, jeżeli zaś zaczynają więdnąć,
znaczy to, że jest niedojrzały i nie powinien być jeszcze używany.
Na koniec tematu dodam jeszcze,
że proces kompostowania znacząco
przyśpiesza , jeżeli kompostowany materiał zwilżony będzie gnojówką roślinną lub dodawane będą pozostałości
na sicie (gdy taką gnojówkę używamy
do podlewania roślin uprawnych). Aby
gnojówka roślinna straciła przykry zapach, należy podczas procesu fermentacji dodać garść dolomitu ( na 10 l nastawu).

W podobny sposób sprawdzamy
ph podłoża, jeżeli mamy rośliny, które
potrzebują go o odczynie zasadowym.
Panuje tu reguła odwrotna niż przy
sprawdzaniu próbki uprzednio opisanym sposobem - gdy zawartość się
nie pieni, wówczas należy podnieść
ph, stosując roztwór wodny dolomitu
1 kg/10 l lub kredy. Nie stosować wap-

na tlenowego (budowlanego), bowiem
można przy większej dawce zablokować potas i fosfor (staną się niedostępne dla rośliny). Pragnę jeszcze zwrócić
uwagę na konieczną wilgotność podłoża, gdy uprawiamy rośliny kwasolubne, gdyż mają one płytki system korzeniowy, przez co są szybko narażone na
przesuszenie podłoża – ta sprawa dotyczy również roślin młodych, o słabym
systemie korzeniowym.
• CIĘCIE ROŚLIN – o tym krótko, bo jest
to temat „rzeka”. Najważniejszym cięciem drzew i krzewów jest cięcie sanitarne – dotyczy ono wycięcia wszelkich
suchych części roślin oraz tych części,
które mają objawy chorób czy żerowania szkodników. Dotyczy to również
oczyszczania kory na gałęziach porażonych przez raka drzew czy zgorzel kory.
Takie miejsca należy wyciąć do zdrowej
tkanki drzewnej, po czym zabezpieczyć
środkiem FUNABEN -3. Warto więc dokonać przeglądu krzewów oraz pędów
malin. Jeżeli tego nie zrobiono, należy wyciąć stare, suche już pędy, które
owocowały, usunąć pędy, które mają
brązowy nalot na korze ( to znak choroby zamierania pędów malin). Jeśli
zauważymy na pędach zgrubienia (ok.
10-20 cm od nasady pędu), wówczas
należy taki pęd obciąć ok. 5 cm poniżej
narośli. Należy pamiętać o zasadzie, która mówi, że wszelkie krzewy ozdobne
tniemy po przekwitnieniu. Natomiast
drzewa pestkowe (czereśnia, wiśnia,
śliwy) tniemy po owocowaniu, czyli
latem. Te zasady nie dotyczą cięcia sanitarnego, które należy wykonać zaraz
po zauważeniu problemu. Wyjątkiem
cięcia „pestkowych” jest brzoskwinia,
którą przycinamy wiosną po puszczeniu
soków – wówczas można zauważyć elementarne przemrożenia. Brzoskwinie
najlepiej owocują na zdrowych, mocnych pędach, czyli wszelkie drobne gałązki o grubości ok. 3 mm należy wyciąć.
Podobnie jest u wiśni. Przy cięciu jabłoni
na przedwiośniu należy zwrócić uwagę,
by wszelkie wybujałe pędy (tzw. „wilki”)
wyciąć tuż przy gałęzi, nie pozostawiać
czopków, bowiem wówczas z obciętego jednego „wilka” odrosną kolejne 3-4
nowe. Jak już wspomniałem, wszelkie
rany (większe) należy zabezpieczyć środkiem FUNABEN -3.
A. Krzywoń
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Babski Comber
w Gminnym Ośrodku Kultury
22 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się
6. Babski Comber.
Na przybyłe panie, jak co roku,
czekały liczne atrakcje, a wśród nich
porady profesjonalnej braffiterki,

fot. A. Broda

Duży sukces odnieśli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Goleszowie,
zdobywając 1. miejsce w Igrzyskach
Młodzieży Szkół Powiatu Cieszyńskiego w Piłce Siatkowej Chłopców.
Aby odnieść taki triumf, musieli zwycięsko przejść kilka etapów.
W zawodach gminnych pokonali drużynę SP w Dzięgielowie 2-0, zaś w zawodach międzygminnych zwyciężyli
zawodników SP nr 2 z Ustronia i pokonali drużynę z Wisły również 2-0.
W finałach powiatowych, które odbyły się 12 lutego w Ustroniu, wygrali z siatkarzami z SP nr 6
w Cieszynie i zwyciężyli drużynę SP
w Drogomyślu 2-1, uzyskując tytuł Mistrza Powiatu. Nasza drużyna zagrała
w składzie: Michał Gandor, Sebastian
Gorol, Kacper Kaczorowski, Kajetan
Kaczorowski, Kamil Trąbała, Michał
Nowak, Bartosz Grzegorz, Dominik Zielina, Szymon Bodak, Mateusz
Karczmarzyk.
Materiał nadesłany przez A.Brodę.

kosmetolog oraz przedstawicielek
Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, które badały ciśnienie i poziom cukru, a także przeprowadziły
prelekcję na temat profilaktyki raka
piersi. O artystyczną część imprezy zadbały Claudia i Kasia Chwołki,
serwując uczestniczkom wydarzenia
wiele niespodzianek, konkurencji
i dobrej muzyki.
Imprezę wsparli nasi przyjaciele, którymi są: Salon kosmetyczny
‚Basia” – Goleszów, Rajgum Adam
Bujok – Goleszów, Kwiaciarnia „Orchidea” – Goleszów, Salon fryzjerski
„Satysfakcja” Karolina Sztwiertnia
– Cieszyn, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kowalik” – Ustroń, „Marusha” Skoczów, Restauracja „Stara
Wędzarnia” Ustroń, Zegarmistrz
J&K Jadwiga Kolankowska – Ustroń,
Jubiler FUH Marek Kliś – Cieszyn,
Restauracja „Korbasowy Dwór”
w Cieszynie, Zajazd „Pod Delfinem
II” - Ochaby Małe, Studio Stanika
Ewa Staś – Ustroń, Monika Żółty –
Kosmetolog, Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego na czele z panią
Heleną Harok i Leokadią Gawlas.
Materiał nadesłany przez GOK

fot. GOK

Siatkarze z SP Goleszów
mistrzami powiatu

Gminny Konkurs Wiedzy
o Świecie Antycznym
20 lutego w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach odbył się Gminny Konkurs
Wiedzy o Świecie Antycznym, który
adresowany był do uczniów klas piątych wszystkich szkół podstawowych
naszej gminy.
W konkursie wzorowanym na
popularnym teleturnieju „Jeden
z dziesięciu” udział wzięło 12
uczniów, którzy w ramach udziału
w konkursie zachęceni zostali do
wcielenia się w dowolną postać z czasów starożytnych poprzez odpowiedni strój antyczny.
Pierwsze miejsce w konkursie
zajął Jarosław Moskała (SP Cisownica), drugie - Aleksander Heriban
(SP Bażanowice), a trzecie miejsce
przypadło w udziale Oliwii Lipskiej
(SP Cisownica). Uczestnicy konkursu
walczyli także o nagrodę w kategorii
„najlepszy strój antyczny”. Nagrodę
tę wywalczył Dominik Kłoda (SP Dzięgielów).
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Pawła Stalmacha
w Bażanowicach.
Materiał nadesłała H. Cebo.

fot. SP Bażanowice

Z uwagi na nieco odmienny
charakter poprzedniego numeru „Panoramy Goleszowskiej”
prezentujemy nadesłane do redakcji materiały opisujące wydarzenia, które odbyły się w gminie
Goleszów na przełomie lutego
i marca. Mamy nadzieję, iż wspomnienie wydarzeń minionych miesięcy będzie zwiastunem kolejnych ciekawych imprez, spotkań
i wydarzeń w naszej gminie, które
już wkrótce uda się zorganizować
w bezpiecznych dla wszystkich warunkach.
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Finisaż wystawy „Dębowiec - małe
centrum świata Śląska Cieszyńskiego”
Od połowy stycznia do końca
marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Goleszowie można było podziwiać
wystawę prac z pleneru historyczno-architektonicznego zatytułowanego
„Dębowiec - małe centrum świata
Śląska Cieszyńskiego”.
Obrazy, rysunki, akwarele uznanych śląskich architektów prezentowane były już w całym województwie.
W finisażu wystawy uczestniczyły dzieci z klas piątych Szkoły Podstawowej
w Goleszowie. Prelekcję i prezentację
na temat dziedzictwa architektury, zabytków Śląska Cieszyńskiego, ich wartości, znaczenia i ochrony poprowadzili
Iga Herok-Turska i Przemysław Czernek
z Instytutu Dokumentacji Architektury
w Katowicach. Historia, jaką usłyszeli
i zobaczyli młodzi mieszkańcy gminy
Goleszów oraz propozycja konkursu
fotograficznego pt. „Zabytki architektury w oczach dzieci” zainteresowała
i zachęciła ich do stworzenia własnej kolekcji zabytków Goleszowa i jego okolic.
Materiał nadesłany przez GOK
Spotkanie w świetlicy gminnej
w Cisownicy
25 lutego w świetlicy gminnej
w Cisownicy odbyło się spotkanie
z Adamem Krzywoniem - pasjonatem
ogrodnictwa, miłośnikiem przyrody,
który od szeregu lat działa bardzo aktywnie na rzecz ochrony środowiska
i propagowania zdrowego stylu życia. Adam Krzywoń przez wiele lat na
łamach „Panoramy Goleszowskiej”
przekazywał swoją wiedzę ogrodniczą
w „Kąciku dobrych rad”.
Spotkanie zatytułowane „Ważne
porady ogrodnicze” cieszyło się dużym
20

zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo
prowadzący przygotował temat nie
tylko fachowo, ale w sposób ciekawy
przedstawił wiedzę opartą o własne
doświadczenia. Adam Krzywoń zaprezentował także wiele własnoręcznie
wykonanych materiałów, które wykorzystuje w ogrodzie np. do nawadniania roślin, odstraszania gryzoni, walki ze
szkodnikami, a także chorobami upraw.
Gość spotkania podkreślił, że jeśli
potrzebujemy zastrzyku zdrowia o tej
porze roku, to należy pomyśleć o mikrolistkach. Te miniwarzywa, przepełnione smakiem i bogate w witaminy,
cenione są przede wszystkim za swój
unikalny wygląd i doskonały smak.
Warto więc dać im szansę i wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Na
koniec spotkania Adam Krzywoń podkreślił, że najwyższy czas zacząć zwracać uwagę na to, co jemy i w jakim
środowisku przebywamy, a w trosce
o zdrowie nasze i przyszłych pokoleń,
o przyszłość Ziemi mamy pilny obowiązek powrócić do uszanowania praw
natury, zaczynając od przywrócenia
glebie jej pierwotnej siły i naturalnych
metod produkcji żywności.
Materiał nadesłała D. Brańczyk.
Uczennica ze Szkoły Podstawowej
w Dzięgielowie laureatką
Wojewódzkiego Konkursu
26 lutego w Bielsku-Białej odbył się
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego. Laureatką konkursu
została Amelka Lankocz reprezentująca
Szkołę Podstawową w Dzięgielowie.
W przygotowaniach do konkursu
uczennica klasy VII zapoznała się z wieloma lekturami, a także materiałem
znacząco wykraczającym poza podstawę programową szkoły podstawowej.
Tym samym została zwolniona z przy-

fot. SP Dzięgielów

fot. GOK

fot. K. Grzybek

Wydarzenia minionych miesięcy w gminie Goleszów

szłorocznego egzaminu ósmoklasistów
z języka polskiego.
Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do rodziców Amelki
oraz jej nauczycielki - Sylwii Macihorskiej, która pomagała laureatce w trakcie przygotowań.
Materiał nadesłany przez SP
w Dzięgielowie.
Pierwsza pomoc w praktyce
Wszyscy wiemy, jak trudno postąpić w sytuacji zagrożenia zdrowia lub
życia drugiego człowieka. Często w obliczu zagrożenia czujemy paraliżujący
strach, który powoduje, że nie potrafimy nic zrobić. Ważne jest więc, aby od
najmłodszych lat zdobywać wiedzę na
temat zagadnień związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną. Pierwsza
pomoc jest zagadnieniem szerokim.
Nie ogranicza się jedynie do RKO, czyli
sztucznego oddychania i masażu serca,
lecz do wszystkich czynności, które należy wykonać na miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, łącznie z dbałością o bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego,
jak również zapewnienie wsparcia psychicznego poszkodowanemu.
4 marca drugoklasiści uczęszczający na lekcje pierwszej pomocy mieli
okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez strażaków z Goleszowa. Celem zajęć było doskonalenie
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Koło Pszczelarzy w Dzięgielowie
świętowało 50-lecie istnienia!

Dzień kobiet w Bażanowicach
7 marca w Bażanowicach świętowano Dzień Kobiet. W wydarzeniu zorganizowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
wzięło udział ponad 40 pań. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń
złożonych solenizantkom przez Wójt
Gminy Goleszów Sylwię Cieślar oraz
prezes bażanowickiego Koła Gospodyń Wiejskich Bożenę Franek.
Wydarzeniu towarzyszyła także
prezentacja multimedialna Zenona
Sobczyka, a także występ zespołu
„Przocielki” z Cisownicy, które były
wspaniałym uzupełnieniem święta
kobiet w Bażanowicach. Organizatorki spotkania dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
i przeprowadzenia Dnia Kobiet.

fot. K. Grzybek

7 marca w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Puńcowie uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia działalności Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie.
Zaproszenie do udziału w jubileuszu przyjęli m.in. Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, Przewodniczący
Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan, Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Mieczysław Szczurek, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius oraz przedstawiciele
Śląskiego Związku Pszczelarzy z Prezesem Zbigniewem Binko na czele,
a także delegaci z zaprzyjaźnionych
kół z Polski, Słowacji oraz Czech.
W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele organizacji samorządowych oraz wielu innych znamienitych
gości, którzy na co dzień współpracują z dzięgielowskimi pszczelarzami.
Spotkanie stanowiło również okazję do złożenia wyrazów wdzięczności za długoletnią działalność Koła:

- W imieniu mieszkańców Gminy Goleszów oraz swoim pragnę podziękować
za dotychczasową, niezwykle aktywną,
działalność pszczelarską i kulturalną,
rozpoczętą przed pięcioma dekadami.
Doceniamy zaangażowanie wszystkich
członków Koła i rolę, jaką odgrywają
oni w naszej społeczności m.in. poprzez
działania podejmowane w pszczelim
miasteczku, a także przedszkolach
i szkołach na terenie naszej gminy –
dziękowała wójt Sylwia Cieślar.
Uroczyste obchody uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Goleszów
pod kierownictwem muzycznym Szymona Staniszewskiego oraz choreograf
Barbary Rybczyk. Jubileusz dzięgielowskich pszczelarzy zbiega się z setną
rocznicą działalności Śląskiego Związku
Pszczelarzy, który z tej okazji zaprezentował wystawę niezwykłych odlewów
woskowych oraz tablic dokumentujących działalność miłośników miododajnych owadów. Spotkanie było
także okazją do wręczenia odznaczeń
i statuetek podkreślających zasługi na
rzecz rozwoju pszczelarstwa. Otrzymali
je: Barbara Bażanowska, Arnold Sikora,
Marek Stekla (Brązowe Medale Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach),
Stanisław Procner (Srebrny Medal
ŚZP), Alozy Biłko, Józef Bohucki, Henryk
Nizo, Jan Pustówka (Złote Medale ŚZP),

Artur Jahn, Małgorzata Welet (Brązowe Odznaki ŚZP), Czesław Ćwiękała
(Srebrna Odznaka ŚZP). Dodatkowe
wyróżnienia za zaangażowanie i zasługi
na rzecz pszczelarstwa otrzymali Bronisław Wojnar, Jerzy Gibiec oraz Andrzej
Cholewa.
Za pomoc przy organizacji wydarzenia podziękowania przekazał Prezes Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie
Stanisław Procner. - Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom,
które pomogły nam w przygotowaniu
obchodów naszego pięćdziesięciolecia, w szczególności pani Wójt Sylwii
Cieślar, Bankowi Spółdzielczemu z Cieszyna, Piekarni-Ciastkarni Beskidzkiej,
Browarowi Zamkowemu w Cieszynie,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goleszowie, Zespołowi Pieśni i Tańca Goleszów, OSP Puńców, Arturowi Szołdrze,
redakcjom „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
oraz „Panoramy Goleszowskiej”.

fot. T. Lenkiewicz

wcześniej poznanych wiadomości na
zajęciach w szkole. Druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz
z opiekunem Tomaszem Śliżem przedstawili teoretyczne i praktyczne zasady
udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Dodatkowo poznali także
funkcjonowanie straży pożarnej oraz
zobaczyli fachowy sprzęt ratowniczy
do pomocy poszkodowanemu, taki jak
nosze, worek samorozprężalny- ambu,
defibrylator oraz szyny Kramera. Strażacy zaprezentowali akcję ratunkową,
wyciągając poszkodowanego, zakleszczonego w pojeździe, poprzez cięcie
nożycami hydraulicznymi karoserii.
Materiał nadesłała A. Gołyszny.

fot. T. Lenkiewicz
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Tytuł artykułu
Kącik
poetycki

„W tym trudnym
dla wszystkich okresie, jakim jest pandemia koronawirusa, każdy z nas kto
może, stara się być
kreatywny i użyteczny. Przypadło mi obchodzić swoje „70”
urodziny,
zupełnie
w innej rzeczywistości, z uwagi na
wprowadzone zakazy i obostrzenia. Nie mogłam świętować nawet z najbliższą rodziną, jak
i z przyjaciółmi. Postanowiłam napisać
krótki, refleksyjny wierszyk, na aktualny temat koronawirusa i podzielić się
z bliskimi, oraz z czytelnikami „Panoramy Goleszowskiej”, której jestem stałą
czytelniczką. Nadmieniam, że korzeniami pochodzę z Kozakowic Dolnych.
Jestem emerytką i szczęśliwą babcia sześciorga wnucząt. Obecnie zaś
mieszkam w Bładnicach, w sąsiedniej
Gminie Skoczów. Goleszów jest mi bardzo bliski, ze względu na uczęszczanie
do Szkoły Podstawowej, jak i również
do chóru kościelnego. Krótkie wierszyki
piszę dla właśnie przyjemności, na różne okazje, uroczystości rodzinne, czy
też w formie życzeń lub podziękowań.
Jest to moją pasją na starsze lata.
Z pozdrowieniami, Wanda Pezda.”
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„ ANTYCORONA”
JAK WIELKĄ SPRAWĄ JEST ZAGLĄDAĆ W NIEBO
ŚMIAŁO PATRZEĆ W GŁĄB... NIE PYTAĆ...
TU BĘDĄC WOLNYM PATRIOTĄ ŚWIATŁA
UZNAJĄC BOSKIE PRZENIKANIE JEGO
ZE SNU CIEMNEGO WYBAWIONY – JASNOŚCI SIĘ PODDAWAĆ
SPÓJRZ!!! JAKIM CUDEM JEST BUDZENIE ŻYCIA
JAK CAŁE SERCE CHŁONIE DŹWIĘKI AŻ ZZA HORYZONTÓW
JEST TYLKO SIŁA ŚWIATŁA KTÓRA NAS PRZENIKA
JEST TYLKO RADOŚĆ ŻYCIA... DALEJ COSMOS
A W TYM KOSMOSIE ROZTAŃCZONE PLANETY
RZUCONE Z GRACJĄ W PRZESTRZEŃ MIĘDZYGWIEZDNĄ
ZIEMIA ZANURZA SIĘ W SŁOŃCU BEZ RESZTY
BY DAĆ NADZIEJE ŻYCIU – NOWYM WIERSZOM
A DOOKOŁA ON...MINI VIRUS „CORONA”
INWAZJA WIRUSA TAK WIELKA ŻE CAŁY ŚWIAT PRZED NIM PĘKA
WSZYSTKIE ARMIE ŚWIATA SKAPITULOWAŁY
WSZYSTKIE SAMOLOTY POTRACIŁY SKRZYDŁA
NAJCZULSZE RADARY NIC NIE ROZPOZNAŁY
WYMARŁA ZAŁOGA NA PODWODNYCH OKRĘTACH ATOMOWYCH
RAKIET ZIEWANIE...
JUŻ NIE MA NIKOGO KTO BY NAS OBRONIŁ???
WSZYSTKIE ŚWIĄTYNIE ŚWIATA ZAKLUCZONE NA AMEN.
NIE BĘDĘ SIĘ ,,MASKOWAŁ”... NIECH SIĘ MASKUJE „CORONA”
A JEŚLI KTOKOLWIEK GO STWORZYŁ??? TO NIECH TEN KTOKOLWIEK SKONA!!!
MY RADUJEMY SIĘ WIOSNĄ ZMARTWYCHWSTAJĄCĄ... W KORONACH!!!
BO WIOSNA MIŁOŚCI PORA... A MIŁOŚĆ NIE GAŚNIE LECZ ŚWIECI
KŁANIAMY SIĘ ZIEMI W OGRODACH... TYM ŚWIATŁEM SĄ NASZE DZIECI
WŁOŻYŁY NA GŁOWY KORONY, BIEGAJĄ PO NIEBIE NA BOSO
TU KAŻDY JEST KRÓLEM, TU KAŻDA JEST GWIAZDĄ
TU WSZYSTKO JEST BAJKĄ BEZTROSKĄ...
A DOOKOŁA PANDEMIA „CORONY”
ZARAZA TAK WIELKA... ŻE NIKT JUŻ NIE PAMIĘTA
CO BYŁO WCZORAJ??? CO DZISIAJ??? A JUTRO??? JAKIEŚ ŚWIĘTA?

Ryszard Zając - charyzmatyczny twórca. Jego śpiewem, poezją i rzeźbą
zauroczyli się ustroniacy na XV Festiwalu Ekumenicznym w czerwcu ubiegłego roku.
Swoje wiersze pisze dużymi literami, by było wiadomo, że to ten
„dziwny” Zając, którego inspiruje sztuka dadaistyczna, pacyfistyczna oraz
„flower power”. A tam jest wszystko dozwolone. Bardzo kocha obrazoburczą wolność, bo w przeciwnym wypadku nigdy
by niczego nie napisał.
Urodzony i wyrastający w atmosferze sztuki pokolenia „Dzieci Kwiaty” w kochanych górach
Karkonosze, miasto Jelenia Góra. Obecnie mieszka
w przygranicznym miasteczku Forst w Niemczech.
Swoją odnowę duchową zawdzięcza ks. pastorowi Janowi Koziełowi, proboszczowi Świątyni Wang
w Karpaczu, który dla poety, w sercu, będzie zawsze
nosił godność Biskupa.
Autor jest także laureatem prestiżowej, ewangelickiej nagrody imienia ks .Leopolda Marcina Otto.
Panorama Goleszowska – kwiecień 2020
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Koronawirus
Na świecie pandemia,
Koronawirus się szerzy.
Czy ktoś mu podoła,
Czy ktoś się z nim zmierzy?
Dzieci, młodzież, dorośli
Wszyscy zostają w domu
Za przykładem Kewina
Nie otwieramy nikomu.
W szkołach lekcje odwołane
I nabożeństwa w kościołach
Nic nie działa sprawnieTaka nasza obecna dola.
Łza kręci się w oku
i żal serce ściska
To przecież nie gdzieś z daleka
To dzieje się wśród nas, z bliska
Lecz słuchamy i wspieramy
Wszystkie służby ratownicze,
Nie tylko medyczne.
I oczekujemy z pokora
Na dalsze wytyczne.

Zmarł Czesław Luboń
Z przykrością informujemy, że 15 marca
2020 r., w wieku 73 lat, zmarł Czesław Luboń
z Kozakowic Górnych.
Był zasłużonym działaczem społecznym
i animatorem życia lokalnego. Przez okres
12 lat pełnił funkcję sołtysa tej miejscowości
(od 1990 do 2002 roku). Przez cztery kadencje sprawował również funkcję prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie. Aktywnie
uczestniczył w pracach komitetu gazyfikacyjnego, telefonicznego oraz wodociągowego.
Działał na rzecz mieszkańców nie tylko sołectwa, ale całej gminnej społeczności.
Jego pożegnanie odbyło się w środę,
18 marca 2020 r., o godz. 14.00 w Kozakowicach, na cmentarzu, gdzie zmarłego pochowano.
Władze samorządowe Gminy Goleszów
składają najszczersze kondolencje rodzinie
i bliskim śp. Czesława Lubonia.

Wspomnienie o śp. Annie Sikorze
12 marca, w wieku 74 lat, zmarła
śp. Anna Sikora – nauczycielka j. polskiego ze Szkoły Podstawowej im.
Jury Gajdzicy w Cisownicy.
Gdy o niej myślę, to od razu przypomina mi się dowcip o tłuscyku.
Pamiętacie: "Jasiu, a co mamy z gąski"? Zresztą, pani Sikorowa miała na
podorędziu mnóstwo anegdot i dowcipów... O, na przykład to, jak jakiś
uczeń, chcąc ją wyminąć w drzwiach,
użył wdzięcznego sformułowania:
"Łuciej, bestyjo...".
Oj, umiała pani Sikorowa opowiadać... I śmiać się z siebie. Historyjki
z jej udziałem były niewiarygodne.
Nie zmyślała, ale umiała ubarwić
opowiadanie jak nikt. Można było
boki zrywać.
Umiała też uczyć. Zawsze była
w tym szczera. Nie bała się na przykład
przyznać, że akcja "Placówki" się ślimaczy (żart, bo głównym bohaterem
lektury B. Prusa jest Ślimak właśnie).
Z nudnej jak flaki z olejem gramatyki robiła prawdziwe zagadki – wielu z nas pamięta jej słynne zdania
wielokrotnie złożone i wykresy. Ach,
z panią Sikorową po prostu chciało się dokonywać tych rozbiorów!
A jaka była jej radość, gdy się udało!
Poza tym starała się być na topie. Gdy
TVP emitowała serial o brazylijskiej

niewolnicy, mieliśmy na klasówce
wymyślić zakończenie losów Isaury.
I jeszcze jedno: jej miłość do gwary.
Pani Sikorowa pamiętała czasy, gdy
za użycie gwary w szkole groziła kara
i zawsze zachęcała, by być dumnym
ze swojego języka, swojego pochodzenia. Do dziś zresztą mam jej książkę "Z Adamowej dzichty", z której
czasami czytała na lekcjach.
Nie przypominam sobie, żeby do
czegoś zmuszała. Przynajmniej mnie.
Byłoby mi strasznie wstyd, gdybym
nie miała zadania na polski lub czegoś nie wiedziała... Nie chciałam jej
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zawieść, choć to uczucie rozumiem
dopiero teraz, po latach.
Mam z panią Sikorową wiele dobrych wspomnień: od szkolnej codzienności po konkursy, do których
mnie przygotowywała (recytatorskie
czy popularne olimpiady). Zawsze
miała dobre słowo, niezależnie od
wyników. Zawsze doceniała wysiłek,
a nie końcowy efekt.
Naprawdę dużo się od niej nauczyłam. Nie tylko polskiego. Dziękuję, pani Aniu!
Materiał nadesłała J. Chwastek.
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Dzień Kobiet w Lesznej Górnej

Prezentacja na Dniu Kobiet

Występy na jubileuszu 50-lecia
Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie

Uczestnicy warsztatów rattowniczych w Goleszowie

Warsztaty ratownicze w Goleszowie

fot. TL

fot. TL

fot. TL

fot. KG

Dzień Kobiet w Lesznej Górnej
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