W 1991 roku do rąk mieszkańców trafiła gazeta Panorama Goleszowska. Na pierwszej stronie
październikowego wydania czytamy:
„Od redakcji. Drugi numer Panoramy Goleszowskiej ukazuje się w nowej szacie. Mamy nadzieję, że lepsza jakość druku zadowoli wszystkich Czytelników”.
Przez lata szata graficzna miesięcznika zmieniała się wielokrotnie. I tak po 29 latach po raz
kolejny Panorama Goleszowska zmienia swój
wizerunek, nadal pozostaje jednak ważnym
kanałem informacyjnym dla Mieszkańców. Pomimo ułatwionego obecnie kontaktu poprzez
strony internetowe i portale społecznościowe,
gminna gazeta ciągle trafia do Czytelnika ceniącego sobie tradycyjną formę papierowego
czasopisma. Zbliżając się do jubileuszu 30-lecia
Panoramy Goleszowskiej, będziemy przypominać jej początki. Historie zapisane w szpaltach
gminnej gazety pokazują, jak bardzo zmienił się
Goleszów i jak bardzo zmieniliśmy się my sami,
a także nasze potrzeby i priorytety. W każdym
kolejny numerze, na ostatniej stronie będziemy
przypominać archiwalne tytuły.
Zapraszamy do lektury
Redakcja
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Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Goleszów,
wraz z całym zespołem redakcyjnym oddaję w Państwa ręce odświeżoną wersję Panoramy Goleszowskiej.
Założeniem było unowocześnienie wyglądu naszej gminnej gazety, jak również sposobu pisania i informowania
o sprawach ważnych dla mieszkańców gminy Goleszów.
Mam nadzieję, że zaproponowane zmiany zostaną
przez Państwa przyjęte równie dobrze, jak przemiany
dokonujące się na terenie naszej małej ojczyzny. Myślę
tu o realizowanych od sierpnia remontach dróg, które
wskazane zostały przez mieszkańców poszczególnych
sołectw w ramach pierwszej edycji Funduszu Sołeckiego.
Remonty dróg gminnych to jeden z priorytetów, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu
przemieszczenia się po naszej gminie. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są ogromne. Stąd trudno nie przyznać
racji mieszkańcom, którzy w odpowiedzi na informacje
na temat remontów, wskazują na kolejne problemy w tym
zakresie. Wnioski o modernizację dróg gminnych są bowiem najczęściej zgłaszane przez mieszańców do urzędu. Niestety, z uwagi na ogromne zaległości w tym zakresie, nie jesteśmy w stanie natychmiast odpowiedzieć
na wszystkie oczekiwania. Sukcesywnie i zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi remontujemy
jednak kolejne odcinki o łącznej długości ponad 124 km.
W celu usprawnienia procesu bieżących napraw dróg
gminnych, w 2019 roku zakupiliśmy dodatkowy sprzęt
umożliwiający efektywną realizację zadań, które jesteśmy w stanie wykonać we własnym zakresie. Stan wielu
z nich wymaga jednak gruntownej przebudowy, co wiąże
się z koniecznością pozyskania na ten cel zewnętrznych
źródeł finansowania. Również środki przeznaczone na
te zadania w ramach Funduszu Sołeckiego nie pokryły
w całości zaplanowanych remontów, stąd konieczne było
uruchomienie dodatkowych źródeł, dzięki czemu zaplanowane remonty realizowane były na całych odcinkach,
a przebudowanie drogi obejmowało wiele prac towarzyszących. Dzięki rozsądnej polityce urzędu gminy jeszcze
w tym roku uda się przeprowadzić dodatkowe remonty
drogowe, którymi objętych zostanie kolejnych 8 odcin4
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ków. Szczegółowo przeczytacie Państwo o tym w osobnym artykule opublikowanym w bieżącym numerze
Panoramy Goleszowskiej. W celu poprawy stanu gminnej
infrastruktury drogowej stale aplikujemy o dodatkowe
środki finansowe. Wierzę, że już wkrótce będę mogła
poinformować Państwa o pozytywnych wynikach tych
postępowań, a następnie wyłonieniu wykonawców i terminie przystąpienia do prac remontowych. Wraz ze zbliżającym się końcem roku trwają także przygotowania do
drugiej edycji Funduszu Sołeckiego, w ramach którego
mieszkańcy poszczególnych miejscowości wskazali już
kolejne inwestycje do realizacji. Zostaną one zrealizowane w przyszłym roku kalendarzowym. Ogrom dotychczas zrealizowanych zadań najlepiej obrazuje wartość
tegorocznych inwestycji. W przybliżeniu jest to kwota
ponad 4 mln zł, na którą składają się środki z budżetu
gminy, fundusze zewnętrzne oraz dotacje.
Z uwagi na przedstawione powyżej fakty odnoszące się do stale aktualizowanego stanu dróg gminnych,
zwracam się do Państwa z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość. Doceniam Państwa aktywny udział w tworzeniu mapy potrzeb. Jednak nie zapominajmy, iż wieloletnie zaległości w remontach dróg nie są możliwe do
natychmiastowego zniwelowania.
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

81. rocznica

wybuchu II Wojny Światowej
1 września 1939 roku Niemcy dokonały agresji na Polskę, rozpoczynając tym samym II Wojnę Światową.

W 81. rocznicę tych tragicznych w skutkach wydarzeń
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar i Przewodniczący
Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan udali się pod
pomnik upamiętniający zamordowanych podczas okupacji mieszkańców naszej gminy i w symboliczny sposób

złożyli hołd osobom, które oddały swoje życie w walce
o wolność i niepodległość naszego kraju.
Wydarzenia z 1939 roku odnotowane zostały także
w Kronice Goleszowa, w której znajduje się następujący
wpis: W piątek 1 września 1939 r. w godzinie 4-tej rano
obudziły mieszkańców Goleszowa pierwsze strzały drugiej
wojny światowej. W innym miejscu gminnej kroniki czytamy: 1 września w dniu otwarcia roku szkolnego gmach
budynku zajęło znowu wojsko, lecz tym razem zupełnie
wrogie i obce dla narodu polskiego, które w historii narodu
naszego zapisało się najczarniejszymi zgłoskami.
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XXI sesja Rady Gminy Goleszów
23 września 2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy. Jak co miesiąc radni zebrali się, by podsumować pracę, ale
również wspólnie omówić bieżące problemy.

Przedstawiono informację o pracach komisji w czasie między sesjami, jak również sprawozdanie z działań
podejmowanych przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Podjęto decyzję w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2020. Przegłosowano również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu na realizację powiatowej, publicznej komunikacji autobusowej. Kolejne głosowanie dotyczyło
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleszów na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027.

Grzegorz Faruzel kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska podczas sesji podkreślił:
— Ten dość obszerny dokument strategiczny zmierza
w kierunku poprawy środowiska i warunków życia mieszkańców gminy. Zgodnie z przepisami zapewniliśmy lokalnej społeczności udział w tworzeniu tego dokumentu
i przez okres 21 dni projekt był wywieszony do wglądu.
Konsultacje poprzedzone były obwieszczeniem wójta
gminy w tej sprawie. Zgłosiła się jedna osoba z wnioskiem
o modyfikację tego dokumentu. Dokument, o którym
mówimy, reguluje większość spraw związanych ze środowiskiem. Ujęte w nim jest również zanieczyszczenie powietrza wynikające z zanieczyszczeń liniowych czy też zanieczyszczeń powodowanych przez zwykłe kotły grzewcze.
6
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Zawiera więc bardzo szeroką tematykę, która wiąże się ze
wszystkimi dziedzinami. Jest też dobrym dokumentem dla
pozyskania wiedzy.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goleszów
obejmuje zadania, które będą realizowane w latach 20202023 w perspektywie do 2027 roku. Zastępuje on także
poprzednie tego typu opracowanie strategiczne, które
przyjęte zostało przez Radę Gminy w 2016 roku. Realizacja postanowień programu powinna doprowadzić do
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapewnić
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.
Uporządkowanie zawartych w dokumencie celów
będzie miało wpływ na podział przyszłych środków budżetowych gminy oraz wyznaczanie kierunków krótko
i długoterminowych działań. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goleszów na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027 został opracowany, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.
zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie, czyli stworzenia warunków do działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Dokument został przygotowany także
zgodnie z wytycznymi do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska udostępnionymi przez Ministerstwo Środowiska
we wrześniu 2015 roku oraz zaktualizowanymi w 2017
i 2020 roku w oparciu o nowe dokumenty strategiczne.
Przytoczone wytyczne wymagały podziału harmonogramów realizacji zadań na zadania własne samorządu
gminnego oraz zadania monitorowane, czyli wykonywane przez jednostki realizujące zadania środowiskowe na
terenie gminy, ale bez jej zaangażowania finansowego.
Z treścią przyjętego programu można zapoznać się
zarówno w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów, jak również na stronie internetowej www.goleszow.bip.net.pl –
menu przedmiotowe, w zakładce „ochrona środowiska
i informacja o środowisku”.

Tegoroczną Srebrną Cieszyniankę
otrzyma Lidia Gottschalk
Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Gminy Goleszów był wybór osoby, która w tym
roku otrzyma Laur Srebrnej Cieszynianki. Decyzją radnych honorowe wyróżnienie
przypadnie w tym roku Siostrze Lidii Gottschalk, która w 1957 roku rozpoczęła służbę
w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

Do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki Lidię
Gottschalk nominowała Diecezja Cieszyńska Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako wyraz uznania
i podziękowania za jej długoletnią posługę na rzecz osób
potrzebujących pomocy, prowadzoną działalność charytatywną oraz aktywną postawę w realizacji przedsięwzięć
mających na celu dobro całej lokalnej społeczności.
Siostra Lidia Gottschalk urodziła się w 1939 roku.
W 1957 roku rozpoczęła służbę w Diakonacie Żeńskim
„Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Pracowała w Domu Sióstr
oraz w Domu Opieki na Szczukówce. W latach 1959–
1975 była zatrudniona jako pielęgniarka w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. W 1959 roku została „czepkowana” na
siostrę próbną, pozostając w dzięgielowskim Diakonacie, którego 21 lat później została przełożoną i funkcję
tę pełniła do 2009 roku. W trakcie sprawowania przez
nią służby siostry przełożonej otwarty został Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. W 2005 roku siostra Lidia

znalazła się w gronie osób wyróżnionych odznaczeniem ECCE
HOMO za nieustanne proklamowanie dobra słowem i czynem oraz błogosławione łączenie
pomocy medycznej z duchową.
W 2019 roku za wieloletnią działalność charytatywną i społeczną
otrzymała także Złotą Odznakę
„Za Zasługi dla Województwa
Śląskiego”.
Wręczenie Lauru Srebrnej
Cieszynianki ma nastąpić podczas Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, którą zaplanowano na 11 listopada w Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Siostra Lidia Gottschalk
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Gmina Goleszów
zabiega o fundusze
na remonty dróg
Starania o pozyskanie środków na remonty gminnych
dróg to jeden z priorytetów Gminy Goleszów, która na
początku sierpnia br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w ramach
naboru do Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski
dotyczą przebudowy ul. Kulisza w Dzięgielowie oraz
rozbudowy ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu.

ul. Kojkowicka

Inwestycje rozpoczynają większe przedsięwzięcie mające na celu poprawę wszystkich odcinków dróg gminnych i powiatowych, składających się na ciąg komunikacyjny pomiędzy ośrodkami Cieszyn–Goleszów–Ustroń.
Drogi w tym regionie prowadzą bezpośrednio do polsko-czeskiej granicy państwa, w związku z tym mają charakter transgraniczny. Specyficzne usytuowanie gminy
sprawia, że stanowi ona niezwykle istotne znaczenie dla
układu komunikacyjnego południowej części województwa śląskiego.
Warunkiem pozyskania dofinansowania jest zdobycie
w trakcie oceny odpowiedniej ilości punktów wynikających z poprawnie przygotowanej dokumentacji technicznej, aktualnego pozwolenia na budowę i opracowanego
wniosku o dofinansowanie. W ramach Funduszu Dróg
Samorządowych oceniane są przede wszystkim kryteria
techniczne, poprawa stanu bezpieczeństwa, połączenia
dróg z drogami wyższej kategorii, połączenia transgraniczne, zwiększenie dostępności dla firm i instytucji, wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, a także poprawa jakości życia mieszkańców.

— Zarówno ulica Kulisza, jak i ulica Kojkowicka
w znacznym stopniu spełniają kryteria Funduszu Dróg
Samorządowych, jednak o środki w konkursie ubiega się
wiele gmin i powiatów województwa śląskiego, stąd, po
precyzyjnym przygotowaniu
dokumentacji, nie pozostaje
nam nic innego, jak oczekiwać na wyniki konkursu,
w ramach którego na zadania gminne do podziału jest
blisko 69 mln zł – wyjaśnia
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy
Goleszów.
W przypadku pozyskania
dofinansowania zmoderni- ul. Kojkowicka – most
zowanie obu dróg przełoży
się na znaczną poprawę jakości komunikacji na terenie
gminy. Usytuowanie pomiędzy drogami powiatowymi
łączącymi Ustroń z Cieszynem spowoduje, że duża liczba osób będzie mogła komfortowo skorzystać z tego wygodnego połączenia w obu kierunkach.

ul. Kulisza

ul. Kulisza
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Darmowy
autobus
Od 14 września br. Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Cieszynie działa w nowej siedzibie
mieszczącej się przy ul. Granicznej 79 w Cieszynie.
Z uwagi na odległość jednego z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców powiatu wydziału Starostwa
Powiatowego zdecydowano o uruchomieniu specjalnej, bezpłatnej linii autobusowej.

Specjalna, ogólnodostępna linia autobusowa realizuje połączenie na trasie: Bażanowice – Cieszyn – Wydział Komunikacji (ul. Graniczna) – Hażlach i obsługuje
następujące przystanki: Bażanowice Zamek ul. Cieszyńska 7, Bażanowice Potoczki ul. Cieszyńska 5, Cieszyn Krasna Gułdowy ul. Wiślańska 3, Cieszyn Motel
ul. Wiślańska 1, Cieszyn Motel ul. Bielska 13, Cieszyn
Kopiec ul. Bielska 12, Cieszyn UŚ ul. Bielska 9, Cieszyn
ZOZ ul. Bielska 7, Cieszyn ul. Wyższa Brama 5, Cieszyn
ul. Garncarska 2, Cieszyn ul. Kolejowa 5, Cieszyn Starostwo ul. Liburnia 3, Cieszyn ul. Liburnia 1, Cieszyn
Szkoła ul. Frysztacka 31, Cieszyn Karolinka ul. Frysztacka 29, Cieszyn Boguszowice Wydział Komunikacji,
Cieszyn Pastwiska, Cieszyn Katowicka Szkoła, Cieszyn
Kalembice Skrzyżowanie, Cieszyn Kalembice Zegarnikówka, Hażlach Las, Hażlach Skrzyżowanie.
Połączenia autobusowe odbywają się jedynie w dni
robocze i podzielone zostały na kursy realizowane od
poniedziałku do środy, od poniedziałku do piątku, od
czwartku do piątku oraz wyłącznie w czwartki. Przykładowo, w zależności od dnia tygodnia, z przystanku
Bażanowice Zamek można wyjechać w stronę Cieszyna
o godz. 6:45, 7:15, 8:45, 10:45, 12:15 lub 15:45.
W związku z inną lokalizacją siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie nastąpiła zmiana numerów telefonów do poszczególnych biur
i referatów:
Dział

Telefon

Informacja

33 47 09 500
33 47 09 501

Naczelnik: Dariusz Tessar

33 47 09 502

Kierownik
Referatu
Wioleta Witek

Prawa

Jazdy:

33 47 09 503

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
33 47 09 504
Łukasz Heller
Referat Prawa Jazdy

33 47 09 508

Gmina Goleszów
wyremontuje
kolejne drogi!
Dobra informacja dla mieszkańców naszej gminy.
W najbliższym czasie ruszą kolejne remonty dróg lokalnych. Po zakończeniu postępowania przetargowego gmina Goleszów zdecydowała bowiem, iż oprócz
dróg wskazanych przez mieszkańców do naprawy
w ramach Funduszu Sołeckiego, modernizacją zostanie objętych dodatkowych 8 odcinków.

ul. Pod Kopieńcem

Już wkrótce remontowane będą:
ul. Cicha w Goleszowie, ul. Górna w Dzięgielowie,
ul. Osiedlowa w Bażanowicach, ul. Astrów w Goleszowie, ul. Osiedlowa w Kisielowie, ul. Rozdroże w Goleszowie / Cisownicy, ul. Skowronków w Puńcowie oraz
ul. Targoniny w Dzięgielowie.
—Wytypowane do remontu drogi były wielokrotnie
zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy. Cieszę się,
że ich przebudowę udało się wpisać do tegorocznego budżetu. Wnioski o modernizację dróg gminnych są bowiem
najczęściej zgłaszane przez mieszańców. Niestety, z uwagi
na ogromne zaległości w tym zakresie, nie jesteśmy w stanie natychmiast odpowiedzieć na wszystkie potrzeby.
Sukcesywnie i zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi remontujemy jednak kolejne, których w sumie
mamy 156 odcinków o łącznej długości ponad 124 km —
wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
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Goleszowski Ton czekają zmiany
w ramach unijnego projektu
Gmina Goleszów oraz miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie wspólnie
sięgnęły po unijne środki, które umożliwią realizację projektu zatytułowanego Szlak Tradycji — cieszyńskie
„żiwobyci”. Projekt ten zakłada rozwój, promocję i zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu przygranicznego skupionego wokół Szlaku Tradycji, prezentującego specyficznych i wyjątkowych depozytariuszy tradycji z obu stron granicy, a więc także z terenu gminy Goleszów.

— Dofinansowanie pozyskane w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląska
Cieszyńskiego pozwoli na realizację transgranicznego projektu, w ramach którego nastąpi m.in. poprawa dostępności dziedzictwa
przyrodniczego obejmującego zbiornik Ton
oraz organizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych. Już teraz zapraszam zarówno mieszkańców Goleszowa, Jabłonkowa, powiatów cieszyńskiego i karwińskiego, jak i turystów z obu
stron granicy — informuje Sylwia Cieślar, Wójt
Gminy Goleszów, zaznaczając jednocześnie,
iż zakres całego projektu jest dużo większy,
a zaplanowane działania będą realizowane
wspólnie, przy aktywnym udziale partnera
z czeskiej strony.
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie wpłyną na zwiększenie odwiedzalności regionu, odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, a także zwiększenie zatrudnienia
w miejscach realizacji projektu. W Goleszowie atrakcją,
o której mowa w projekcie, jest teren wokół zbiornika
wodnego Ton, gdzie planuje się m.in. umieszczenie tematycznych, dwujęzycznych tablic informacyjnych z zakresu rybołówstwa, a także wymianę oświetlenia, dzięki
któremu możliwe będzie wydłużenie dostępności atrakcji turystycznej Goleszowa. W ramach projektu – w celu
uatrakcyjnienia pobytu nad Ton-em planuje się uzupeł-
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nienie i wyremontowanie zaplecza wypoczynkowo-socjalnego. Planuje się także zakup sprzętu wędkarskiego,
który udostępniany będzie bezpłatnie wszystkim zainteresowanym, jak również organizację 4 polsko-czeskich
zawodów wędkarskich.
Z kolei partner projektu, tj. Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie,
oprócz aktywnego udziału w działaniach realizowanych
przez Gminę Goleszów, stworzy program muzealny
stanowiący zawartość wystawy, która finalnie umieszczona zostanie w regionalnym muzeum im. Adama Sikory w Jabłonkowie. W programie tym znajdą się także
odniesienia do atrakcji przyrodniczych i turystycznych
gminy Goleszów, takich jak zbiornik wodny Ton oraz
Pszczele Miasteczko w Dzięgielowie.
Projekt Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyci” realizowany będzie do końca 2021 roku, a unijne środki pochodzą z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląska
Cieszyńskiego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020.

Remonty w gminnych
placówkach oświatowych
Letnie miesiące kojarzą się przede wszystkim z wakacyjnym czasem wypoczynku i wytchnienia. Inaczej do
przerwy od nauczania podchodzą zarządzający szkołami i przedszkolami, którzy ten czas starają się jak najefektywniej wykorzystać na prace budowlane, remontowe i poprawę stanu wyposażenia. W gminie Goleszów wraz
z ostatnimi dniami sierpnia zakończyły się remonty w placówkach oświatowych. Zmiany z pewnością dostrzegli
najmłodsi mieszkańcy, z myślą o komforcie których prowadzone były prace m.in. w szkołach podstawowych
w Cisownicy i Bażanowicach oraz przedszkolach w Cisownicy i Puńcowie.

— Wakacje to z jednej strony czas odpoczynku dla
uczniów i przedszkolaków, a z drugiej okres intensywnych
prac remontowych w placówkach oświatowych. Cieszy
każda, choćby najdrobniejsza zmiana, a także zaangażowanie dyrekcji i pracowników w prace, które mają na celu
poprawę komfortu i bezpieczeństwa w gminnych szkołach
i przedszkolach — komentuje Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Efekty prac remontowych dostrzec
można m.in. w Szkole Podstawowej
w Cisownicy, gdzie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
wyremontowana i doposażona została kuchnia oraz szkolna stołówka.
Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu zakupiono m.in. piec konwekcyjno-parowy oraz zmywarki. Remontu doczekało się także cisownickie
przedszkole, w którym wykonano
nowe instalacje elektryczne oraz centralne ogrzewanie, jak również wyremontowano łazienkę.
W trakcie wakacji remont prowadzony był także w Szkole Podstawowej w Bażanowicach, gdzie zmiany są
widoczne w świetlicy oraz sali gimnastycznej. Dzięki pracom remontowym
w przedszkolu w Puńcowie znacznej
poprawie uległy warunki przeciwpożarowe i sanitarne placówki.
Mniejsze, choć równie istotne
prace remontowe przeprowadzone
zostały także w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy
Goleszów, w których wykonano bieżące remonty pomieszczeń. Wspo-

mniane remonty i inwestycje to kontynuacja wcześniej
podjętego planu mającego na celu poprawę warunków
nauczania najmłodszych mieszkańców gminy, o którego
efektach wspominaliśmy m.in. w kwietniowym numerze Panoramy Goleszowskiej.
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Dodatkowe patrole policji w gminie Goleszów
Władze gminy Goleszów postanowiły realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększając
liczbę patroli policyjnych na ulicach wszystkich sołectw. Dodatkowe patrole to efekt porozumienia i środków
przekazanych na ten cel Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie.

— Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy
Goleszów, zaproponowałam radnym, aby przekazać środki finansowe na pokrycie dodatkowych patroli policyjnych
na terenie naszej gminy. Dziękuję wszystkim radnym za
jednogłośne podjęcie uchwały. Jestem przekonana, że dodatkowe patrole policji poprawią poczucie bezpieczeństwa
wśród mieszkańców, jak również przyczynią się do zmniejszenia ilości interwencji na naszym terenie — komentuje
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów, z inicjatywy której, na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie,
przekazane zostały dodatkowe środki.
Z danych statystycznych przekazanych przez policję
wynika, że na terenie gminy Goleszów w 2018 roku przeprowadzono 971 interwencji, zaś w 2019 roku o 20 więcej,
czyli 991. W 2018 roku najwięcej interwencji funkcjonariusze przeprowadzili w Goleszowie – 432, najmniej
w Godziszowie 27. Rok później nadal na czele ilości in-

terwencji w naszej gminie jest sołectwo Goleszów – 403,
a najmniej zdarzeń odnotowano w Kisielowie – 23.
Porozumienie zawarte z cieszyńską komendą weszło już w życie, dzięki czemu w poszczególnych sołectwach można zaobserwować zwiększoną liczbę patroli
policyjnych.

Gmina dofinansuje zakup zbiorników na deszczówkę
Problem niewystarczających zasobów wodnych nie jest czymś odległym i niewystępującym w gminie Goleszów. Chcąc wpłynąć na racjonalne wykorzystywanie wód
opadowych, gmina Goleszów uruchomiła pilotażowy program dopłat do zakupu
zbiorników na deszczówkę. W ramach jego pierwszej odsłony mieszkańcy gminy Goleszów mogli skorzystać z dopłat w wysokości od 200 zł do 500 zł, w zależności o pojemności zbiornika zakupionego w ramach programu.

— Pilotażowy program dopłat do zakupu zbiorników
na deszczówkę umożliwiających podłączenie do rynien ma
zachęcić mieszkańców naszej gminy do zatrzymania przynajmniej części wód opadowych, które następnie można
wykorzystywać np. do podlewania ogródków — zachęca
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów, inicjatorka nowego
programu, zaznaczając jednocześnie, iż zakupione w ramach dotacji zbiorniki muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczno-ekologiczne.
Wnioski na dopłatę do zakupu zbiorników retencyjnych
na wodę opadową z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi oraz przeznaczonymi
do prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowanych
na terenie gminy Goleszów przyjmowane były do 15 października br., jednak już teraz planowana jest kontynuacja
programu w przyszłym roku. Wnioski, które z uwagi na
wyczerpanie dostępnych na ten cel środków nie zakwalifi12
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kowały się do bieżącej edycji programu, będą miały pierwszeństwo w kolejnym rozdaniu. Wysokość dopłaty zależeć
będzie od wielkości zakupionego zbiornika i wyniesie od
200 zł do 500 zł. Dopłata w maksymalnej kwocie 500 zł
przysługiwać będzie mieszkańcom, którzy zdecydują się na
zakup zbiornika o pojemności minimum 1000 litrów. Maksymalnie 300 zł będzie można otrzymać w przypadku zakupu zbiornika na deszczówkę o pojemności od 300 litrów
i mniej niż 1000 litrów. Z kolei przy wyborze zbiornika
o pojemności od 120 litrów i mniej niż 300 litrów maksymalna kwota dopłaty wyniesie 200 zł.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu dopłat do zakupu zbiorników na deszczówkę
można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów pod nr
tel. : 33 479 05 10 wew. 32.

Trwa nabór wniosków do
Goleszowskiego Bonu Żłobkowego
Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego. Jest on
formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Goleszów i ma na celu częściowe pokrycie kosztów
pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, a także wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani.

— Do składania wniosków zachęcam
wszystkich mieszkańców gminy Goleszów,
którzy, zgodnie z regulaminem Goleszowskiego Bonu Żłobkowego, uprawnieni są
do skorzystania z finansowego wsparcia
oferowanego przez urząd gminy. Jak już
wielokrotnie podkreślałam, wprowadzenie takiej formy pomocy stanowi odpowiedź na oczekiwania mieszkańców wielokrotnie zgłaszających się do mnie z prośbą
o zmianę systemu dopłat do opieki nad
dziećmi w gminie Goleszów, który dotychczas obejmował jedynie dzieci uczęszczające do publicznych żłobków — zachęca
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GOLESZOWSKIEGO BONU
ŻŁOBKOWEGO:

① 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.
② Maksymalna wartość bonu żłobkowego wynosić
będzie 400 zł miesięcznie.
③ Pomoc będzie przyznawana 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.

④ Goleszowski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31
sierpnia następnego roku.
⑤ Przed złożeniem wniosku należy zawrzeć umowę
o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3.
Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny można składać osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, za pośrednictwem poczty bądź
przesłać na adres skrytki e-puap:2absj961qi .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, telefonicznie pod numerem telefonu: 33 4790517
wew. 10 oraz mailowo: gops@gops-goleszow.pl .
Wniosek oraz regulamin Goleszowskiego Bonu Żłobkowego znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gops-goleszow.pl).
Panorama Goleszowska |
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Do kiedy należy złożyć wniosek?
Druga tura programu MÓJ PRĄD już trwa!
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw pod
względem zanieczyszczeń powietrza. Norma na 2020 rok została przekroczona w naszym kraju o ponad 72%.
Gorzej pod tym względem wypada jedynie Bułgaria i Turcja. Problem jest bardzo poważny, gdyż szacuje się,
że smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci ponad 50 tysięcy Polaków. Jako jedno z rozwiązań tego problemu wskazuje się inwestycje w odnawialne źródła energii, na których czele stoi fotowoltaika. Warto zatem
przypomnieć, iż trwa przyjmowanie wniosków na dopłaty do montażu instalacji fotowoltaicznych.

do 18 grudnia 2020 r.
Wnioski o dopłaty do instalacji fotowoltaicznych
przyjmowane są do 18 grudnia 2020 roku. Można to
zrobić samodzielnie – osobiście, pocztą lub korzystając z dedykowanego formularza pobranego z oficjalnej
strony programu (www.mojprad.gov.pl). Warto pamiętać, że liczy się kolejność składania wniosków, dlatego
nie należy czekać z aplikowaniem do ostatniego momentu. Dodatkowym atutem wnioskowania o dotację
jest fakt, iż dofinansowanie zwolnione jest z podatku
dochodowego PIT, a uzyskane wsparcie można łączyć
z ulgą termomodernizacyjną.
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Najważniejsza korzyść z posiadania instalacji
fotowoltaicznej
Nie da się nie zauważyć, że ceny energii elektrycznej
w Polsce systematycznie rosną. W stosunku do minionego roku opłata za kWh wzrosła o 11%, z 55 do 61 groszy.
W konsekwencji wielu Polaków mieszkających w domach
jednorodzinnych zaczęło rozważać posiadanie przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne
przekształcają energię ze słońca na prąd stały, a inwerter
zamienia prąd stały na prąd zmienny wykorzystywany
w domu. Prąd, który nie zostanie wykorzystany, jest wysyłany do sieci i gromadzi się na koncie u dostawcy energii, czekając na wykorzystanie w dogodnym momencie,
w razie zapotrzebowania.

Zbliża się sezon na smog!
Smog, snujący się nad polskimi miastami i wsiami, od dawna jest stałym problem i tematem medialnym, głównie w sezonie grzewczym. Co wiemy o tego typu zanieczyszczeniach i jak możemy zmienić niekorzystne dla nas
a także naszych najbliższych warunki do życia?

Mitem jest powtarzana od lat informacja, że smog
występuje wyłącznie w dużych, wysoko zurbanizowanych miastach. Tylko dobrze przewietrzone nadmorskie
miasta mogą szczycić się w miarę czystym powietrzem.
Pozostała część kraju oddycha brudnym, a nawet bardzo brudnym smogiem. Jak wynika z raportu Światowej
Organizacji Zdrowia, 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast leży w Polsce.
Z jakim smogiem mamy do czynienia?
Występujący w Polsce smog to zanieczyszczenie spowodowane działalnością nas samych, utrzymujące się
w powietrzu w wyniku niesprzyjających zjawisk atmosferycznych takich jak niskie temperatury czy bezwietrzna pogoda. Smog, czyli trująca mgła zawiera w sobie
dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę oraz
trudno opadające pyły. Jak powstaje? Przede wszystkim
jest wynikiem ogrzewania domów i mieszkań niskiej
klasy i złej jakości opałem. Mimo trwających od kilku
lat działań o charakterze edukacyjnym, do ogrzewania
nadal używa się złej jakości węgla, wysokoemisyjnego
drewna oraz co najgorsze – odpadów. Z tego powodu,
każdego roku mieszkańcy miast i gmin, a szczególnie
dzieci i osoby starsze, są narażeni na wiele nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych takich jak alergie,
przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych i płuc,
a także zaburzenia płodności, a nawet poronienia oraz
zmniejszenie wagi urodzeniowej noworodków. Istnieje wiele badań epidemiologicznych, które potwierdzają
także, że w czasie wysokich stężeń pyłów umiera znacznie więcej ludzi. Smog w naszym kraju nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero od kilku lat mówi się o nim
więcej, a z problemem tym coraz częściej muszą mierzyć
się także miejscowości, które przez wiele lat szczyciły
się czystym powietrzem jako od wieków występującym
i niewyczerpalnym bogactwem naturalnym.
Jak chronić się przed największym stężeniem smogu?
Warto na ten temat dowiedzieć się jak najwięcej.
Przydatna staje się aplikacja informująca o stanie powietrza w naszym otoczeniu. Szczególnie w czasie dużego

smogu w domu powinny pozostać osoby starsze, dzieci
i kobiety w ciąży. Warto zaopatrzyć się także w maskę
z filtrem HEPA oraz oczyszczacz filtrujący jakość powietrza w domu.
Co sami możemy zrobić?
1. Zainwestować w ekologiczne, spełniające najnowsze wymagania źródła ogrzewania. Warto w tym celu
skorzystać z dotacji na wymianę pieców centralnego
ogrzewania, które – w miarę posiadanych środków –
oferuje urząd gminy przy współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Ocieplić dom – w ten sposób możemy zmniejszyć
zapotrzebowanie na ciepło nawet o 40%. Taka inwestycja
powinna zwrócić się w ciągu 8 lat, a korzyści z niej płynące będą pracowały dla nas przez wiele lat.
3. Unikać palenia w kominku w czasie występowania
największego stężenia smogu, a w przypadku stosowania
takiego dodatkowego ogrzewania domu używać drewno
dobrej jakości, które nie będzie powodowało emisji niekorzystnych pyłów oraz tlenków węgla i azotu.
4. Edukować znajomych, sąsiadów, a przede wszystkim dzieci. Wypracowane za młodu dobre nawyki przyniosą efekty w przyszłości.
Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą antysmogową sejmiki województw same określają dopuszczone do użycia kotły i paliwa. I tak od 1 września 2017 r. na terenie
województwa śląskiego wprowadzono zakaz spalania
w kotłach centralnego ogrzewania paliw złej jakości, tj.
mułów, flotów i flotokoncentratów oraz ustalono normę
emisyjną dla kotłów, pieców i kominków.
Ustawa ta zakłada także, że w całym regionie w nowych domach można instalować wyłącznie piece do
ogrzewania na paliwa stałe, spełniające najwyższe normy emisyjne. Stare kotły eksploatowane powyżej 10 lat
od daty produkcji trzeba wymienić na klasę 5 do końca
2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy
najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.
Kotły klasy 3 i 4 wymienić trzeba do końca roku 2027.
Panorama Goleszowska |
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Andrzej Ernst 1953–2020
Ze smutkiem informujemy, iż 5 października br.,
w wieku 67 lat zmarł Andrzej Ernst z Puńcowa – zasłużony działacz społeczny, sołtys Puńcowa.
Andrzej Ernst urodził się 24 stycznia 1953 roku
w Cieszynie. Przez dwie ostatnie kadencje pełnił funkcję sołtysa Puńcowa. Był aktywnym działaczem społecznym. W 2003 i 2004 roku prezes LKS Tempo Puńców, z którym związany był aż do śmierci. Zasłużony
mieszkaniec gminy Goleszów, zawsze starał się umacniać więzi społeczne, angażując się w liczne działania
integracyjne, w tym m.in. świąteczno-noworoczne spotkania seniorów.
Wójt Gminy Goleszów wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy, Radnymi Gminy Goleszów, Sołtysami
oraz pracownikami Urzędu Gminy pragnie złożyć

najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
śp. Andrzeja Ernsta.

Ks. Emil Gajdacz 1940–2020
Z ogromnym smutkiem informujemy, iż 13 października br. w wieku 80 lat zmarł ks. Emil Gajdacz – emerytowany proboszcz pomocniczy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki Emaus
w Dzięgielowie, duszpasterz Diakonatu Eben-Ezer.
Śp. ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r.
w Goleszowie. Po ukończeniu studiów teologicznych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej podjął pracę
katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1970 roku został ordynowany w rodzinnym
Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem
cieszyńskiej parafii. Rok później ożenił się z Heleną Bujok. W 1983 roku został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie,
a w 1984 roku mianowano go duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem
działającego tam Domu Opieki „Emaus”. W 1997 roku
przyczynił się do powstania w Dzięgielowie Centrum
Misji i Ewangelizacji, a w 2001 roku doprowadził do
uruchomienia Domu Seniora „Emaus-2”. W 2005 roku
został mianowany proboszczem-administratorem nowo
powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Na emeryturę udał się w 2006 r. Był również
członkiem-założycielem Stowarzyszenia Miłośników
Dzięgielowa, w którym działał aż do śmierci.
W 2008 r. otrzymał statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej za
propagowanie jej misji na terenie Śląska Cieszyńskie16
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go. W podziękowaniu za całokształt jego działalności
i w docenieniu wszystkich jego zasług społeczność lokalna zadecydowała o odznaczeniu go Laurem Srebrnej
Cieszynianki w 2016 r.
Wójt Gminy Goleszów wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy oraz Radnymi Gminy Goleszów pragnie
złożyć najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim śp. Emila Gajdacza.

Rusza kolejna inicjatywa
skierowana do seniorów
Centrum Rozwoju Lokalnego rozpoczyna realizację projektu „Obywatel Senior” skierowanego do osób, które
ukończyły 60. rok życia i zamieszkują gminę Goleszów. Projekt zakłada wyjazdowe szkolenia i warsztaty oraz
utworzenie i obsługę „Poczty Obywatelskiej”.

pl.freepik.com

— Cel realizowanego projektu koresponduje z naszymi
działaniami podejmowanymi w ramach gminnej polityki
senioralnej. Każde przedsięwzięcie, które przyczynia się
do poszerzenia oferty skierowanej dla starszych mieszkańców naszej gminy, może liczyć na moje poparcie. Mam nadzieję, że zaplanowany projekt przyciągnie wielu chętnych
i pozwoli nam uzyskać informacje na temat problemów
i potrzeb naszych seniorów — wyjaśnia Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.
W ramach projektu „Obywatel Senior” zaplanowane
zostały dwa trzydniowe szkolenia wyjazdowe, których
tematyka skupiona będzie na diagnozie lokalnych problemów społecznych i obywatelskich oraz komunikacji i konsultacjach społecznych. Inicjatywa przewiduje
także dwudniowe warsztaty, w efekcie których seniorzy
wskażą przynajmniej jedną propozycję, która powinna
zostać zrealizowana w gminie. Trzecim elementem pro-

jektu jest utworzenie i obsługa „Poczty Obywatelskiej”,
której punkty zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach, takich jak Gminna Biblioteka Publiczna
w Goleszowie oraz urząd gminy. Do specjalnej skrzynki
seniorzy będą mogli wrzucać karteczki z postulatami
oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych, co ma wpłynąć na aktywny udział seniorów w życiu gminy.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie darmowe.
Chęć wzięcia udziału można zgłaszać indywidualnie
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Wypełniony dokument należy wysłać na
adres mailowym organizatora tj. Centrum Rozwoju
Lokalnego: a.bienkowski@crl.org.pl
Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są
na stronie internetowej: www.crl.org.pl oraz pod numerem telefonu 32 494 13 19.
Panorama Goleszowska |
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Klub seniora w Bażanowicach
rozpoczął swoją działalność!
W piątek, 4 września zainaugurowana została działalność KLUBU SENIOR+ z siedzibą w Bażanowicach.
Zlokalizowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej klub jest miejscem, w którym seniorzy z gminy Goleszów w komfortowych warunkach mogą uczestniczyć w zajęciach o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym
i towarzyskim.

Z oferty zajęć organizowanych przez bażanowicki
klub seniora można skorzystać w każdy wtorek i piątek,
w godzinach od 15:00 do 17:00. W klubie oferowanych
jest wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
w tym m.in. gimnastyka lub zajęcia nordic walking,

Tabliczka klubu seniora

Wyposażenie klubu seniora
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które odbywają się pod opieką wykwalifikowanego instruktora. W późniejszym czasie Klub Senior+ będzie
oferował także dodatkowe atrakcje, zgodnie z zainteresowaniami i wskazaniami samych uczestników.
Dzięki aktywizacji seniorów w placówce możliwe będzie również rozwijanie działań wolontarystycznych na
rzecz innych, zarówno poprzez wykorzystanie wiedzy,
doświadczenia i umiejętności starszych mieszkańców
przekazywanych na różnych organizowanych spotkaniach, pogadankach, warsztatach, jak i młodszego pokolenia poprzez umożliwienie włączenia się w realizowane
inicjatywy.
Seniorów zainteresowanych udziałem zajęciach w klubie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Goleszowie pod nr tel. : 33 479 05 54.

Zajęcia nordic walking, klub seniora

Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dzięgielowie
Tegoroczna, uroczysta inauguracja roku szkolnego
w gminie Goleszów miała wyjątkową oprawę. Towarzyszyło jej bowiem oficjalne powołanie do życia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie,
w  którym uczestniczyli przedstawiciele władz gminy
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wprowadzonym zmianom organizacyjnym, które
są niezwykle ważne dla dzięgielowskiej podstawówki
oraz Punktu Przedszkolnego w Puńcowie, odpowiadał
przygotowany przez dzieci program artystyczny. Ukazywał on dzieje dzięgielowskiej i puńcowskiej oświaty na
tle wydarzeń historycznych, w tym przywołanej historii II wojny światowej. Po części artystycznej przyszedł
czas na przekazanie przez Wójt Gminy Goleszów tablicy
urzędowej z nazwą nowopowstałej placówki. Ten symboliczny moment zapoczątkował nowy rozdział w goleszowskiej oświacie.
— Decyzją Rady Gminy Goleszów Punkt Przedszkolny
w Puńcowie przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie został przekształcony w Przedszkole Publiczne w Puńcowie,
by następnie – na mocy kolejnej uchwały – obie te placówki – szkoła i przedszkole – połączyć w ramach powstałego zespołu szkolno-przedszkolnego. Jednostka oświatowa w Dzięgielowie zapoczątkowała realizację dużego
przedsięwzięcia zmierzającego do powstania zespołów
szkolno-przedszkolnych przy każdej szkole podstawowej
w gminie, a tym samym usprawnienia działań edukacyjno-oświatowych w naszej gminie — wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Podczas uroczystości w Dzięgielowie nie mogło zabraknąć powitania uczniów klas pierwszych, dla których
dzień ten był szczególnie ważny. Słowa wsparcia i życzenia powodzenia popłynęły od starszych kolegów,
a także Katarzyny Bogdał – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie, Sylwii Cieślar – Wójta
Gminy Goleszów, Karola Lipowczana – Przewodniczącego Rady Gminy.
Rok szkolny 2020 / 2021 w dzięgielowskiej szkole podstawowej rozpoczęło 202 uczniów, zaś w puńcowskim
przedszkolu 36. W pozostałych gminnych placówkach
oświatowych, czyli w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych naukę rozpoczęło ponad 980 młodych mieszkańców gminy Goleszów.
Inauguracja roku szkolnego we wszystkich placówkach
miała wyjątkowy, niecodzienny charakter, gdyż odbywała się w rygorze sanitarnym. Zarówno nauka w przedszkolach, jak i szkołach prowadzona jest przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów związanych
z sytuacją epidemiologiczną.
Fotoreportaż z inauguracji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dzięgielowie znajduje się na www.goleszow.pl
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Z kroniki Goleszowa –
szkolnictwo
„Nie wiemy, w jaki sposób nowoczesne życie prowadzi do wzrostu IQ. […] Wydaje się jednak,
że największe znaczenia miał wpływ rozwoju edukacji” | David Adam, Ukryty geniusz.

O rozwoju naszej lokalnej edukacji możemy przeczytać w Kronice Goleszowa. Tam od strony 81. rozpoczyna
się rozdział nazwany „Kultura i oświata”, a w jego podrozdziale „Szkoła i dzieci” takie znajdujemy zapisy:
Pierwszym przybytkiem kultury i oświaty w Goleszowie była szkoła katolicka, której obiekt należy do najstarszych zabudowań w Goleszowie i nazywa się go obecnie
Starą Czytelnią Katolicką. Regularną naukę w tej szkole
rozpoczęto w 1729 r., natomiast w archiwum Komory Cieszyńskiej napisano między innymi o zajściu (w 1654 r.) […]
Z tej notatki wynika, że już w tym czasie było prawdopodobnie prowadzone nauczanie, a więc istniała jakaś
skromna szkoła, skoro już wzmianka o „rektorze”. Nie
wiadomo tylko, w którym miejscu lub pomieszczeniu wykonywał ów „rektór” swój zawód nauczycielski.
Druga szkoła wyznaniowa ewangelicka rozpoczęła naukę w 1788 roku z 3 uczniami na farze.

Austriacka ustawa szkolna wprowadziła z dniem
14 maja 1869 r. obowiązek uczęszczania do szkoły oraz
zapoczątkowano łączenie dzieci w szkole w jedną gromadę, czyli od tego czasu powstały szkoły publiczne. Po dobudowaniu piętra w szkole ewangelickiej i powiększeniu
jej pomieszczeń, połączono szkołę jednoklasową katolicką
i dwuklasową szkołę ewangelicką w trzyklasową szkołę
publiczną uroczyście otwartą w dniu 21 listopada 1874 r.
Otwarcie nowej budowanej szkoły w Równi nastąpiło
w dniu 25 października 1903 r. Na tę uroczystość uchwalił Wydział Gminny 200 k.a. dla wójta Pawła Duławy
na urządzenie skromnego przyjęcia. Żadnych gości z zewnątrz nie zapraszano. Pierwszym kierownikiem szkoły
był Jan Raszka, a 23 lutego 1904 r. wybrano kier. szkoły
Pawła Pustówkę i uchwalono również mu wyasygnować
150 k.a. do rozliczenia na zakup najpotrzebniejszych rzeczy do szkoły. Do przeprowadzenia Pawła Pustówki miało

Godziszów, 1934, Kaplica i Szkoła | fot. z archiwum J. Cichego

Szkoła Goleszów Równia

Pierwszy nauczyciel Liberda, a następnie ks. pastor Paweł Terlitza prowadzili kronikę, w której na pierwszej stronie
było napisane w języku czeskim: „W roku 1788 zaczęła się
szkoła…” a nieco później, „że pod błogosławionym panowaniem cesarza Józefa II w roku 1796 podarował jaśnie oświecony książę Albert na wybudowanie szkoły 100 florenów”.
W roku 1800 przystąpiono niebawem do budowy szkoły.
W tej pracy udział brali ewangelicy nie tylko z Goleszowa, lecz również z Bażanowic, Godziszowa i Kozakowic,
a potem ich dzieci do niej uczęszczały do czasu wybudowania własnych szkół w późniejszym okresie.

się posłać cztery wozy i jedną bryczkę do Dobki a na jego
powitanie i przyjęcie miała się urządzić skromna uczta
a za stołami biesiadnymi mieli się zebrać członkowie Wydziału Gminnego i Rady Szkolnej. Mimo wybudowania
nowej szkoły w Równi ciasnota w szkole w Goleszowie nadal się powiększała. Nie było innego wyjścia tylko znowu
myśleć o wybudowaniu nowej, większej szkoły dostosowanej do ducha czasu i potrzeb środowiska. Po uporaniu
się z długiem zaciągniętym na budowę szkoły w Równi,
po wybudowaniu nowej gospody gminnej wraz z sceną
i salą do tańca na miejscu dawnej drewnianej karczmy
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i po sprzedaży drewnianej karczmy stojącej tuż obok drogi wraz z dobrze urządzoną kręgielnią w drodze licytacji,
postanowiono rozpocząć nową batalię o wielki, wygodny
gmach szkolny.
W związku z włączeniem okolicznych gromad do gminy
zbiorowej w Goleszowie, trzeba również kilka słów zanotować o ich szkołach. O Cisownicy dowiadujemy się z pamiętnika Jury Gajdzicy, że szkoła w tej wsi została otwarta
w 1790 roku. Potem wybudowano poniżej pod Nr 100 większą szkołę, a w okresie międzywojennym zbudowano piękny gmach na wzgórzu, jako 7–klasową Szkołę Powszechną.
W związku z wybudowaniem Osiedla Robotniczego w Cisownicy po drugiej wojnie światowej przez cementownię
obecna szkoła okazuje się za ciasna i już są czynione starania o dobudowanie dodatkowych pomieszczeń.
Z kroniki kościelnej dowiadujemy się, że w dniu 11 lipca 1859 senior Karol Samuel Schneider wizytował szkołę
w Lesznej Górnej. A więc już w tym czasie ta gmina miała
swoją szkołę, która obecnie znajduje się po czeskiej stronie.
Był to bardzo skromny budynek o jednej klasie lekcyjnej,
w której mieściły się 3 oddziały z 70 uczniami uczącymi
się razem. W drugiej połowie zabudowania było mieszkanie kierownika szkoły składające się z kuchni i dwóch pokoi. Pierwszym kierownikiem tej szkoły był Jan Mrowiec,
a ostatnim Karol Rakus.
Do czasu wytyczenia granicy polsko-czeskiej były
w Lesznej Górnej dwie szkoły wyznaniowe. Po roku 1920

i piwnicę, były zespoły artystyczne Świetlicy Fabrycznej
Cementowni „Goleszów”.
W 1894 roku ukończono budowę szkoły w Bażanowicach i w roku szkolnym 1894/95 nie musiały już dzieci
chodzić do Goleszowa Wybudowano również wieżyczkę
na szkole a w niej powieszono dzwon, który rano i w południe i wieczorem odzywał się, a jego głos wciskał się do izb
w chatach rozmieszczonych w dolinie płynącego potoka.

Goleszów, szkoła 1915 | fot. z archiwum J. Cichego

SP Kisielów 1932 r. | fot. z archiwum Państwa Wybraniec

połączyły się wszystkie dzieci w szkole katolickiej obok
kościoła. Wprawdzie część Lesznej Górnej pozostała za
granicą, ale to nie miało znaczenia wielkiego na ciasnotę, jaka wytworzyła się w jednej starej szkole. Wspomnieć
należy, że w omawianej szkole uczył znany nauczyciel,
pisarz ludowy Walenty Krząszcz. Po drugiej wojnie światowej wybudowano nową, piękną szkołę. Uroczystego
otwarcia dokonano w dniu 23 października 1949 r. Warto
zaznaczyć, że pracownicy cementowni wiele dniówek odpracowali przy budowie tej szkoły, a pierwszą grupą liczącą 60 ludzi, która rozpoczęła wykopy pod fundamenty

Nie znajdujemy, w dostępnej nam Kronice Goleszowa,
zapisów dotyczących Puńcowa i Dzięgielowa. Obszerne
zapisy z kroniki Szkoły nr 1 w Puńcowie zamieściliśmy
w Kalendarzu Goleszowskim 2020 (str. 115). Krótko o historii szkoły w Dzięgielowie można też było przeczytać
w ostatnim numerze Panoramy Goleszowskiej. Szerzej
o dziejach tej placówki oświatowej można przeczytać
w „Księdze Pamiątkowej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie 1931-2006”.

Krótkie wzmianki znajdujemy też o innych szkołach.
Poniżej zapis dotyczący Kozakowic i Godziszowa.
Kozakowice Dolne i Górne wybudowały sobie wspólnie szkołę i w roku szkolnym 1900/01 dzieci kozakowickie
uczęszczały już do własnej nowej szkoły.
Blisko sto lat liczy również Szkoła Powszechna w Godziszowie. Jest to budynek starego typu, mocno zniszczony, stojący w środku wioski.
Drugi tom Kroniki Goleszowa opracowany przez Jana
Wałaskiego opisuje w kilku zdaniach szkołę w Kisielowie:
Powszechna Szkoła Ludowa w tej wiosce została wybudowana w roku 1904. Przed tym dzieci katolickie musiały chodzić do szkoły w Ogrodzonej, zaś ewangelickie
uczęszczały znowu do Godziszowa. W roku 1947 zachodziła potrzeba powiększenia szkoły, toteż dobudowano
jedno piętro do tego obiektu, a prace wykonano przeważnie w czynie społecznym.
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Mała książka — wielki człowiek!
Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne popołudnia i wieczory, podczas których nie powinno
zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na
każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana
przez Instytut Książki.
Wyprawka Czytelnicza
• Książka „Pierwsze czytanki dla…”
Serdecznie zachęcamy do wzięcia
– to starannie dobrany zestaw utwoudziału w trzeciej odsłonie kamparów wybitnych polskich poetów i pinii „Mała książka – wielki człowiek”.
sarzy dziecięcych, w którym znajdzieW tym roku do projektu zgłosiło się
my zarówno pozycje klasyczne, jak
5861 bibliotek posiadających oddziały
i współczesne. Grono autorów tworzą
dziecięce – to o ponad 700 placówek
m.in. Joanna Papuzińska, Wanda Chowięcej niż w roku ubiegłym i aż 75%
tomska, Czesław Janczarski czy Hanwszystkich bibliotek publicznych w Polna Januszewska. W publikacji obecni
sce. Pełna lista zakwalifikowanych bisą również Liliana Bardijewska, Zofia
bliotek oraz szczegóły dotyczące tegoStanecka, Anna Onichimowska, Małrocznej odsłony projektu znajdą się na
gorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj,
stronie: www.wielki-czlowiek.pl.
Michał Rusinek, Agnieszka Frączek,
Do tej pory dzięki akcji Wyprawki
Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski
Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perKsiążki w ramach ogólnopolskiej kampanii promują- spektywy spoglądania na świat.
cej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we • Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli
współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradw wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę bio- nik o korzyściach wypływających z codziennego czyrącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę tania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem • Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowaminimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, na karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyMały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie- czone książki.
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelni- • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dziecińczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także stwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestrodzice – przygotowana dla nich broszura informacyj- nikiem życia kulturalnego.
na przypomni o korzyściach wynikających z czytania • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do ksiądzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje żek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt przez bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, porealizowany jest w ramach
dejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za
ogólnopolskiej kampanii
wypożyczoną książkę.
promującej czytanie generacyjne „Mała książka
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
– wielki człowiek”.
Alicja Danel-Ozga
Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
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Czy tam

Chociaż „Świat Zofii”
i „Wojna polsko-ruska pod
flagą biało-czerwoną” to
dwa zupełnie różne światy,
coś je łączy (poza stosowania sztuczek narracyjnych).
Obie powieści zostały
wydane jakieś 20 lat temu,
obie doczekały się ekranizacji. „Wojna polsko-ruska” –
polski film wyreżyserowany przez Xawerego Żuławskiego – pojawił się na ekranach kin w 2009 r., „Świat Zofii”
w reżyserii Erika Gustavsona miał swoją premierę 1999.
Taka mądrość naszych czasów, że trzeba czym prędzej
zrobić ekranizację bestselleru. Patrząc na daty pomiędzy wydaniem książki a ekranizacją czas skraca dystans
i coraz szybciej oglądamy ekranizacje. Czy jest możliwe,
że pojawiające się nowości na rynku wydawniczym będą
miały swoje premiery łącznie z ich ekranizacją? Czy to
nie marketing wydawcy jest sprawcą bestselleru? Takie
czasy. Jesteśmy sterowani i jeszcze z wdzięcznością o tym
mówimy, jakby to nie było o nas samych. Czy można się
obronić przed hakerami mózgu? Jak?
Podobno wszystko jest możliwe, tym bardziej, że nadchodzi czas zmian. Skoro tak to pora się przygotować na
zmiany i do tego polecam odpowiednią lekturę. Porusza
tematy na pograniczu wiedzy medycznej, biologicznej,
biochemicznej, biofizycznej, informatycznej, psychologicznej. Książka jest opowieścią o odkryciach neuronauki, która staje się ostatnio najbardziej popularną interdyscypliną naukową. Strasznie dużo tej nauki, ale nigdy
za wiele. „Ukryty geniusz” Davida Adama, to nowość
na polskim rynku wydawniczym. Warto ją przeczytać
i to nie dlatego, że na jednej z jej stron znajdziemy opisy
kilku filmów, które warto lub nie obejrzeć (dla zainteresowanych str. 71 lektury). Sama książka reklamuje się
na okładce, wskazując, że porusza temat sekretów inteligencji, pigułek na rozum i hakerów mózgu. Sam autor
we wstępie pisze o inteligencji: „z inteligencją jest tak,
jak ze sztuką i pornografią. Zdefiniowanie jej przychodzi
nam z wielkim trudem, ale kiedy ją widzimy, potrafimy
bezbłędnie rozpoznać”. Zadaje sobie pytanie – „skoro lekarze i pacjenci stosują dziś rozmaite metody poprawiania funkcji poznawczych, czemu wszyscy inni nie mieliby
tego robić?”
Cała lektura jest w zasadzie skonstruowana na pytaniach
o to, czym jest inteligencja, jak można ją zmienić. „Ponieważ, czy nam się to podoba, czy nie, nadchodzi czas zmian”.
Iwona Franek

czytam
Świat Zofii (norw. Sofies verden) – powieść norweskiego pisarza Josteina Gaardera z 1991 roku, napisana w języku norweskim. Przekład polski ukazał się w 1995 roku.
Książka stanowi pewnego rodzaju wprowadzenie do filozofii. Stała się ona światowym bestsellerem, została przetłumaczona na 53 języki i sprzedana w 26 mln egzemplarzy. W 1999 roku książka doczekała się ekranizacji. Tak
Wikipedia opisuje świat, który powinno poznać każde
dziecko bez względu na wiek rzeczywisty. Tak, nie pomyliłam się (podwójny komunikat). Tak. Każdy z nas jest
dzieckiem, jeśli nie dorósł do zmiany. Nie pomyliłam się.
Nie każdy dojrzewa do tego, żeby się przyznać, że czegoś nie wie. Dlatego nie jest wstydem nawet w „dojrzałym”wieku przeczytać podręcznik filozofii przeznaczony
dla 15 letniej Zofii. Jak mawiała znajoma „psycholożka”,
każdy ma prawo przeżyć swoje szczęśliwe dzieciństwo
bez względu na wiek. Bez względu na powyższe z całą
pewnością warto skorzystać z powtórki historii filozofii.
W książce autor zastosował pewien trik, który wprowadza mały zamęt. Postaci z powieści dowiadują się, że
są fikcją zapisaną przez jakiegoś majora. Włącza się tutaj
mój krytyk. Zabieg moim zdaniem, w tym konkretnym
wydaniu, mało efektowny i narracyjnie mało ciekawy.
Podobny „chwyt”, choć nie tak wprost zapisany, zastosowała Dorota Masłowska w swojej debiutanckiej
powieści „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”. I tutaj przychodzi mi na myśl scena z filmu Barei
„Brunet wieczorową porą”, w której twórca zegara na
groch mówi: „Ja wymyśliłem chłopa, a zegar wymyślił
on”. Tak mogłabym opisać pewien rodzaj gry (zmyłki)
autora z odbiorcą. Teraz uwaga! Jeśli „Świat Zofii” można czytać w każdym wieku, to „Wojnę polsko-ruską pod
flagą biało-czerwoną” polecam osobom zdecydowanie
dojrzałym. Tu pytanie, czym jest dojrzałość? Zalecam tę
lekturę osobom pełnoletnim ze względu na słownictwo,
którego w nadmiarze używa postać wykreowana przez
Masłowską. To taki „koleś” z naprzeciwka, co rymuje się
do… w „Wojnie polsko-ruskiej…” ten „koleś” rymuje się
jeszcze do innych ludzkich eksperymentów. Na tym koniec. Więcej o tej lekturze nie będzie.
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Kącik

Poetycki

Dieta MŻ
Co chwila kierosi
nad sobóm użyko.
Ta do sukni wlyż ni może,
te zaś spódnica w posku uwiyro.

Krystyna Morys-Grochal to rodowita cisowianka, miłośniczka
folkloru cieszyńskiej ziemi. Swoją
przygodę z pisaniem rozpoczęła
w 2014 roku pod wpływem książki
„Do rymu, po naszymu” zmarłego
w 2013 Jana Chmiela. Jego poezja
wywarła na niej ogromne wrażenie.
Wiersze Jana Chmiela pisane gwarą
utwierdziły ją w przekonaniu, że nie powinniśmy się naszej
gwary wstydzić, a wręcz przeciwnie przekazywać ją następnym pokoleniom. Próbką umiejętności był wiersz pt. „Labradory” mówiący o narodzinach 10 szczeniąt w jej gospodarstwie. Później zaczęły pojawiać się następne, w których
opisuje to, co dzieje się w jej rodzinie, we wsi i otoczeniu,
gdyż uważa, że pamięć ludzka jest zawodna i szkoda, by
ciekawe, czasem zabawne wydarzenia poszły w niepamięć.

Taki nasze żywobyci

Jedna prawi, że do grónia
dostowo zadyszki.
Drugo zaś łod rana stynko,
że ni może ani strzepać cyszki.

Nie śmiyjcie sie dziecka
ze śiwiutki głowy.
Przeca nie tak downo
człowiek też był młody.

Na tak myślym moji mili
zyrknijmy do zdrzadła
abo woge pryndko przetarujmy,
coby nóm też szczynka nie łopadła.

Nasze młode roki
wartko przeleciały
Ani nie wiysz kiedy
skrónie posiwiały.

A na brzuchu ta łopónka
to z niczego tak sie wziyła?
A w sadełko na bioderkach
to ta biyda tak nas wystroiła?

I z krasnego lica
mało co zostało.
A pod łokym zmarszczka nowo
ani jako brózda przełorano.

Czymu ty nasze prastarki
taki chude Jewy były?
Skrómnie jadły,harowały,
aj po 10 dziecek urodziły.

W krziżu też cosikej łupie
czasym zaboli kolano.
Ło laksyrce już nie wspómnym,
jakby tej użyry było mało.

Teraż zaś sie dobrze mómy,
już nie głodujymy.
Co chwila nas na gościne pozwióm
na ni dobrze se pojymy.

Ale…
Cóż też tak jowejczym
jako dziod na żerdzi?
Czy kiery powiedzioł
że fórt bydymy zdrowi, piekni?

A, że problym „gruby”majóm
paniczki i panoczkowie,
zastosujmy prostóm MŻ diete…
Miyni żrać, wiyncyj sie ruszać,
moji rostomili ludeczkowie.
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Smólmy na parade
i byjmy szykowni,
coby młodzi nie fluchcili,
że starziki, to taki spórne dudroki.

Sukcesy łuczników
z LUKS Orlik Goleszów
Na zakończenie wakacji, 29 i 30 sierpnia w Dobrczu
koło Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Łucznictwie, podczas których Przemysław
Konecki reprezentujący drużynę LUKS Orlik Goleszów zajął najwyższe miejsce na podium. To już kolejny sukces naszych strzelców, gdyż reprezentujący
goleszowski klub łucznicy kontynuują swoją dobrą
passę i od odwieszenia organizacji zawodów zdobywają kolejne wysokie miejsca w swoich kategoriach
i sukcesywnie punktują w ogólnych klasyfikacjach.

Start w Dobrczu okazał się być dobrym wstępem do
najważniejszych zawodów tego sezonu, które w dniach
5-6 września odbyły się w Legnicy. Przemysław Konecki czwarty rok z rzędu zajął najwyższe miejsce na podium, a w Legnicy podczas Mistrzostw Polski Seniorów
uplasował się na trzeciej lokacie, kończąc zawody jako
II wicemistrz Polski Seniorów. Podczas najważniejszych
zawodów w tym sezonie na podium stanęła także Anna
Stanieczek, która w finale zremisowała z Małgorzatą Kapustą z Krakowa, a po barażach zajęła drugie miejsce zdobywając tytuł wicemistrzyni Polski Seniorów na rok 2020.

MP Seniorów Legnica Miks

W Legnicy do samego końca walczył także nasz goleszowski mikst, który – po zaciekłej rywalizacji zakończonej barażem – stracił jedynie punkt do drużyny
z Krakowa, zajmując ostatecznie drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów.
MP Seniorów Legnica Kobiety

II Runda Pucharu Polski Brzoza Bydgoska

II Runda Pucharu Polski Brzoza Bydgoska
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LUKS Orlik
w finałowej rundzie
Pucharu Polski
W miniony weekend, 26 i 27 września w Żywcu rozegrana została finałowa runda Pucharu Polski Seniorów 2020 w Łucznictwie Bloczkowym oraz Barebow.
Rywalizację o tegoroczne mistrzostwo wielkim sukcesem zwieńczyli reprezentujący gminę zawodnicy
LUKS Orlik Goleszów. Nasi łucznicy zdobyli pierwsze
miejsca we wszystkich konkurencjach.

Indywidualnie Anna Stanieczek wygrała klasyfikację
kobiet, a Przemysław Konecki stanął na czele w klasyfikacji mężczyzn. Para wspólnie pokonała także konkurentów w strzelaniu mikst.
Finalnie w rankingu generalnym Pucharu Polski najwięcej punktów zdobyła Anna Stanieczek, a Przemysław
Konecki zajął drugie miejsce. Tym samym para reprezentantów gminy Goleszów zakończyła cykl zawodów

Anna Stanieczek na podium

zdobywając dwa najwyższe miejsca i przywiozła ze sobą
Puchar Polski w łucznictwie bloczkowym.
Wysoka forma zawodników rozbudza nadzieję na
dalsze sukcesy, tym bardziej że w przyszłym tygodniu
Przemysław Konecki, jako członek kadry narodowej seniorów, będzie reprezentował Polskę na zawodach rangi
światowej w Antalayi w Turcji.

Sukces zawodniczki LKS Lesznianka
na Mistrzostwach Śląska
W drugi weekend września w Gliwicach odbyły się 2 turnieje, w których rywalizowali tenisiści stołowi ze Śląska. Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików oraz Indywidualnych Mistrzostwach
Śląska Żaczek i Żaków nie zabrakło także reprezentantów naszej gminy.

Na zawodach w Gliwicach gminę Goleszów reprezentowały zawodniczki klubu LKS Lesznianka: Nadia
Cieślar, Emila Byrtek i Magda Byrtek. W ramach Indywidualnych Mistrzostw Śląska Żaczek i Żaków
– XXIII Memoriału im. Mieczysława Pięty, trzecie
miejsce na podium, w duecie z Aleksandrą Ratajczak
z RKS Cukrownik Chybie, wywalczyła Emilia Byrtek.
— Mamy powody do radości! Przywieźliśmy brązowy medal Mistrzostw Śląska. Nasza zawodniczka Emila
zagrała świetny turniej deblowy razem z reprezentantką
klubu z Chybia. Ich gra mogła się bardzo podobać. Zawodniczki zakończyły rywalizację w półfinale, przegrywając
po zaciętej rywalizacji w 5 secie na przewagę punktową —
podsumowuje przedstawiciel LKS Lesznianka.
Z wynikami całych zawodów można zapoznać się na
stronie Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
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W 2019 roku w Panoramie Goleszowskiej opublikowaliśmy artykuł „Mistrzowie z Goleszowa”, opisujący
Krzysztofa Szturca i Mariusza Cymorka odnoszących
sukcesy w wyścigach samochodowych. Kontynuując
ten cykl, przedstawiamy wywiad z kierowcą rajdowym – Marcinem Stefanikiem.

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z rajdami samochodowymi? Od ilu lat się ścigasz?
Moja przygoda z rajdami zaczęła się zaraz po otrzymaniu prawa jazdy, kiedy to kupiłem pierwszego „Malucha” (Fiat 126p), który był już częściowo przygotowany
do rajdów. Wystartowałem nim tylko w jednej imprezie,
po czym stwierdziłem, że to jednak nie to. Chciałem
pojeździć i jak to się mówi coś przy nim „pogrzebać”.
Po niespełna roku kupiłem Fiata Cinquecento, którym
wystartowałem w 2 imprezach z moim pierwszym pilotem, czyli bratem. Niestety na „testach” przed kolejną
imprezą samochód rozbiliśmy.
Bez udziału w zawodach było mi trudno, kupiłem
więc następną rajdówkę. Był to Opel Corsa B, który okazał się niestety nieporozumieniem. Samochód ten nie był
dla mnie, nie pasował mi, nie umiałem się z nim „porozumieć”. Po roku sprzedałem Opla i kupiłem pierwsze
Seicento, które było już profesjonalnie przygotowane to
rajdów w wyższych ligach.

Zawodnicy w tej dziedzinie sportu bardzo często zmieniają samochody lub je unowocześniają. Jakimi samochodami (i o jakich parametrach) jeździłeś do tej pory?
Samochody zmieniałem praktycznie co rok. Pierwszy
samochód był właściwie seryjny, z lekko zmodyfikowanym silnikiem, który osiągał moc około 35 kw. Kolejne
auto było też w większej części seryjne, poza klatką bezpieczeństwa. Silnik był zamieniony na taki o pojemności
1.2 i mocy 75 kw.
Opel Corsa był już trochę lepiej przygotowany do
sportu, ponieważ oprócz maksymalnie rozbudowanej
klatki bezpieczeństwa, posiadał również większe hamulce, sportowe zawieszenie i lekko zmodyfikowany silnik,
który osiągał moc około 130 km. Pierwszy z Fiatów Seicento był przygotowany w specyfikacji VK (Variant Kit),
czyli 84 km i 92 Nm, do tego krótka skrzynia, zmienione
zawieszenie.
Aktualne Seicento jest już w pełni „rasową” rajdówką.
W samochodzie nie zostało nic seryjnego. Silnik osiąga

Od sezonu 2016 zacząłem aktywnie jeździć w rajdach amatorskich, z roczną przerwą w 2017 roku po dość
mocnym uszkodzeniu samochodu. Na sezon 2018 zmieniłem samochód na jeszcze lepiej przygotowanego Fiata
Seicento, którym jeżdżę do tej pory.
Stefanik Marcin z siostrą
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obronić tytuł mistrzowski w swojej klasie w Rajdowym
Pucharze Śląska.
Tak naprawdę nie robi mi to różnicy, kto mnie pilotuje,
jednak z siostrą czuję się swobodnie i łatwiej jest mi rozładować stres.
Macie swoich kibiców, którzy jeżdżą z Wami na rajdy?

Stefanik Marcin z siostrą i mamą

moc 125 km i 120 Nm. Skrzynia ma skrócone przełożenia. Zawieszenie to popularny Bilstein B6 na grubej ladze.
Hamulce są w specyfikacji Kit Car, klatka bezpieczeństwa bardzo mocno rozbudowana. Samochód jest lekki
i bardzo mocny, choć jak na Seicento przystało, bardzo
nerwowy i często nieprzewidywalny.
Od pierwszych startów „Maluchem” upłynęło kilkanaście lat. Potem przychodziły zwycięstwa.
Czy potrafisz wymienić czytelnikom Panoramy swoje
największe dotychczasowe w sukcesy?
Pierwsze podium zdobyłem „Maluchem”, było to 2. miejsce na kręciołku szkolnym w Cieszynie. Kolejne sukcesy przyszły z kupnem pierwszego Seicento. W sezonie
2016, razem z ówczesnym pilotem Łukaszem Roikiem,
zdobyliśmy mistrzostwo klasy Cento w Pucharze ATM
Rally&Race GC (teraźniejszy Rajdowy Puchar Śląska).
W sezonie 2018 wraz z siostrą zdobyliśmy mistrzostwo
klasy Cento w Rajdowym Pucharze Śląska oraz z Łukaszem Roikiem mistrzostwo w tej samej klasie w pucharze Szombierki Rally Cup.
Obecnie Twoim pilotem jest siostra. Czy to pomaga
podczas rajdów? W ubiegłym sezonie udało się Wam

Tak. Mamy swoich kibiców, którzy jeżdżą z nami na każdy rajd. Jest to nasza mama, mąż siostry, nasz brat oraz
w ostatnim czasie dołączyła nasza kuzynka z rodziną
oraz kibicujący z domu dziadkowie. Na każdym rajdzie
widzimy również sporo znajomych osób, które stoją przy
rajdowych trasach i kibicują.
Czy macie swoich mechaników, którzy naprawiają, pomagają podczas wyścigów?
Podczas rajdów nie mamy własnego serwisu. W razie jakichkolwiek awarii lub przygód na trasie, które się nam
nie przytrafiają i oby było tak dalej, możemy liczyć na
pomoc kolegów, rywali z klasy oraz rodziny.
Koszty napraw, modernizacji ponosicie sami czy macie
może sponsorów, którym chcecie podziękować?
Nie da się ukryć, że sport ten nie należy do najtańszych.
Niemal w całości koszty napraw czy modyfikacji finansuję z własnej kieszeni. Auto serwisuje warsztat Rally
Project (Mariusz Smolik i Beniamin Sikora), za co im
bardzo dziękuję, ponieważ auto spisuje się perfekcyjnie
i jeszcze nigdy mnie nie zawiodło. Chciałbym również
podziękować firmie Budowa Rajdówek (Janusz Cieślar) za wszelką okazaną pomoc. Kolejną osobą, której
chciałbym podziękować, jest Angelika Parma – firma
Grawerlik Grawerowanie Laserowe. Za sprawy
ogumienia dziękuję Adamowi Bujokowi – firma Rajgum. Słowa podziękowania kieruję też do mojego pierwszego pilota Łukasza Roika, z którym świętowaliśmy
pierwsze sukcesy. W wielu sytuacjach okazuje mi bezinteresowną pomoc.
Jakie plany przed Wami?
Na pewno muszę odświeżyć swoją rajdówkę, co wiąże się
z kosztami i poświęconym czasem, więc ten sezon raczej
odpuszczę. Możliwe, że pod koniec roku pojawię się na
jakiejś rundzie. Bardziej skupiam się na sezonie 2021,
w którym chciałbym spróbować swoich sił na Dolnym
Śląsku w cyklu Tarmac Master.
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Dobre rady ogrodnicze
To już jesień, więc przyszła pora na kolejne prace w ogrodzie i na działce.

ZBIORY – zakończyły się lub kończą zbiory malin, jeżyn i innych owoców, więc warto teraz wykonać kolejne
prace. Po owocowaniu malin i jeżyn należy wyciąć pędy,
z których zbierano owoce, gdyż będą one zasychać oraz
są szczególnie podatne na rozwój chorób i ataki szkodników (wyjątek stanowią odmiany typu POLANA). Usunąć należy też wszystkie małe niezdrewniałe pędy oraz
te z oznakami chorób (brązowe przebarwienia).
Odmiany POLANA – część pędów zdrowych pozostawiamy do wiosny, kiedy znów zaowocują, zaś kolejne, te z oznakami chorób lub żerowania szkodników
(z obecnymi naroślami, głównie na wysokości ok 10–15
cm od ziemi) wycinamy, pozostawiając pieniek wysokości ok. 5 cm – wyrosną z niego wiosną nowe pędy, które
zaowocują latem.
JABŁONIE – o przycinaniu wspominaliśmy w ostatnim numerze Panoramy Goleszowskiej, więc dziś o owocach. Z doświadczenia wiem, że układane na półkach
w przechowalni lepiej znoszą upływ czasu jeżeli są w po-

zycjach „muszką do dołu”. Ważna też jest
wilgotność i temperatura przechowywania. Właściwą wilgotność można sprawdzić papierem gazetowym ułożonym na
półce – jeżeli przy próbie zwinięcia szeleści
to znak, że powietrze jest za suche, natomiast jeżeli jest mokry, wówczas jest zbyt
wilgotno. Ilość wody w powietrzu możemy
regulować cegłami ceramicznymi. W przypadku, gdy jest zbyt mokro układamy wysuszone cegły, jeśli jest za sucho to wtedy
moczymy je w wodzie i mokre układamy
na półce. Temperaturę możemy obniżyć
poprzez otwieranie okienek lub drzwi podczas chłodnych nocy (pamiętając o zabezpieczeniu otworów siatką).
Jak zagospodarować liście? Po zbiorach
owoców często na drzewach i pod nimi pozostaje jeszcze sporo liści. Warto wykonać
oprysk ok. 5% roztworem mocznika (50 dkg
na 10 litrów wody). Polecam najpierw mocznik rozpuścić w ciepłej wodzie po czym przelać
do pozostałej wody. Opryskujemy liście na drzewach i te już
opadnięte, które po tym zabiegu
lepiej się kompostują. Oprysk
wpływa też korzystnie na drzewa, bowiem częściowo ogranicza rozwój chorób. Pragnę nadmienić, że kompost z liści jest
jednym z najlepszych (co można
sprawdzić w lesie liściastym). Jeżeli nie wykonało się wcześniej
wspomnianego oprysku, to warto liście podczas wkładania do
kompostownika spryskać roztworem. Dobrze zrobimy, gdy
wymieszamy je z innym materiałem przeznaczonym do kompostownia. Należy też pamiętać o odpowiedniej wilgotności
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w materiale ułożonym do kompostowania – bowiem
zbyt mokry może spowodować gnicie (wyczuwalny potem jest zapach zgnilizny), zaś zbyt suchy źle się kompostuje. Jak już wspominałem w poprzednich artykułach,
polecam proces wspierać odpowiednimi szczepionkami
mikroorganizmów (są do nabycia w sklepach ogrodniczych).
Jesień to też okres odpowiedni do sadzenia drzew
i krzewów – i tu parę istotnych rad dot. sadzenia:

które są okopywane i tym sposobem wokół nich usypywane są kopczyki. Może to narazić je na przemarznięcie
korzeni, które wiosną rosną dalej od krzewu. Róże należy okopczykować ziemią z torfem, którą wiosną rozgarniamy, a nadmiar usuwamy.

ROŚLINY ZAKUPIONE W POJEMNIKACH – do
sadzenia należy wykopać dołek o podwójnej średnicy
pojemnika oraz 5/4 jego wysokości. Po wyjęciu rośliny
należy sprawdzić stan korzeni – jeżeli są zbyt rozrośnięte należy je rozluźnić (po zewnętrznej stronie), co
spowoduje szybszy ich rozrost po posadzeniu. Na spód
dołka sypiemy warstwę miękkiej ziemi ogrodowej (ok
1/5 wysokości), po czym ustawiamy roślinę i wokół niej
obsypujemy wspomnianą ziemią i obficie podlewamy.
Roślina po posadzeniu winna rosnąć na takiej głębokości jak w pojemniku (w stosunku do poziomu terenu
wokół niej).
SADZENIE ROŚLIN WYKOPYWANYCH – najpierw należy sprawdzić stan korzeni, szczególnie tych
drobnych (powinny być świeże). Warto też skontrolować
przycięcia korzeni grubszych, gdyż często ich końcówki
bywają źle przycięte – postrzępione). Korzenie te powinny na końcach mieć cięcia prostopadłe do ich osi (chodzi o najmniejszą ranę). Warto też przed posadzeniem
zamoczyć korzenie w wodzie deszczowej na ok. 1 godzinę. Do posadzenia kopiemy dołek takiej szerokości, by
końcówki korzeni miały ok. 5 cm wolnej przestrzeni do
gruntu rodzinnego. Głębokość winna wynosić ok. 5–10
cm więcej niż odległość od spodu korzeni do szyjki korzeniowej za śladem pozostałym po głębokości, w jakiej
roślina rosła w szkółce. Jeżeli roślina wymaga palika,
wówczas po wsypaniu na spód dołka warstwy ziemi,
ustawiamy ją i przed zasypaniem korzeni wbijamy palik,
po czym zasypujemy ziemią, obficie podlewamy i lekko ubijamy. Tu dodam, że wbijanie palika po posadzeniu może doprowadzić do okaleczenia korzeni. I jeszcze
istotna uwaga – do dołków nie wolno dawać obornika
oraz stosować żadnych nawozów. Jako że po jesieni będzie zima, należy na wypadek znacznych spadków temperatury świeżo posadzone rośliny okopczykować ziemią, którą usuwamy wiosną (nie należy tego robić z liści
czy obornika – tam mogą zagnieździć się gryzonie, które
objadają korę i niszczą drzewostan). Często można też
zauważyć błąd w przygotowaniu do zimy krzewów róż,
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Następną ważną sprawą jest stosowanie JESIENNEGO nawozu, który zawiera minimalną ilość azotu, zaś
bogaty jest w fosfor, potas i potrzebne mikroelementy.
Nawóz ten po zastosowaniu warto lekko przemieszczać
z ziemią, która zabezpieczy go przed wypłukiwaniem
przez deszcze, a na wiosnę zapewni jego dotarcie do systemu korzeniowego, dzięki czemu spowoduje szybszy
„start” wegetacyjny. Wpłynie to korzystnie na przezimowanie nawożonych roślin, a także na lepsze owocowanie.
Adam Krzywoń
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O tym jak
w Goleszowie
wodę dzielili
Legenda współczesna

Na górze, u stóp potężnego jesionu,
w pobliżu źródła, z którego wypływał jeden niewielki potok, stała drewniana chata kryta gontem. Przed chatą na małej ławeczce siedział starzec z długą siwą brodą.
Patrzył w dal na rozległe zalesione równiny
ciągnące się aż po horyzont. Do jego chaty rzadko przybywali inni ludzie. Częściej
zaglądała tu dzika zwierzyna ciągnąca do
wodopoju, do jedynego źródła w okolicy.
Patrzył on czule na te
sarny, jelenie, dziki i inne
stworzenia tego świata.
Był samotny, ale wśród
tych zwierzaków, które podchodziły do niego przyjaźnie, czuł się
potrzebny. Na imię było
mu Golesz. Nie pamiętał
już swych rodzicieli, pamiętał jednak słowa swojej matki, by czynił zawsze dobro i był sprawiedliwym
dla wszystkich.
Gdzieś w dole w ostatnim czasie osiedlili się jacyś
ludzie. Budowali kolejne gospodarstwa. Zajmowali się
oni własnymi sprawami, nie rozmyślając o innych. Ich
zagrody powiększały się, a mieszkańcy żyli w dostatku.
Mieli dosyć chleba, miodu, dziczyzny. Nie interesował
ich los innych mieszkańców. Każdy zagarniał dobra tylko dla siebie. Nikt nie rozmyślał o tym, że może ich spotkać kara za takie zachłanne życie.
Kiedyś w okolicy nastała wielka susza. Zmarniały
wszelkie płody rolne. Doszło do tego, że wyschnął jedyny
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potok, który płynął przez osadę. Zabrakło wówczas nie
tylko wody roślinom, zwierzętom, ale i ludziom. Mieszkańcy rozpoczęli wędrówkę wysoko w górę do pełnego
wciąż źródełka, w pobliże chaty starego Golesza, by nabrać wody.
Jakimś dziwnym sposobem nie można jej było jednak
zaczerpnąć. Postanowiono przekopać głębszy odpływ,
by woda ponownie popłynęła. Stała się jednakże rzecz
dziwna, gdyż woda nawet po przekopaniu wypływu stała wciąż w źródełku nie chcąc z niego wypłynąć. Ludzie
zwrócili się do staruszka z prośbą o radę, co zrobić, by
znów woda popłynęła potokiem. Wówczas starzec głęboko zamyślił się, potarł ręką swoją białą długą brodę
i rzekł:
— Musicie zmienić postępowanie, żyć w przyjaźni
z bliźnimi jak kiedyś, gdyż przez waszą pychę woda stanęła w miejscu.
Ludzie rozeszli się w zadumaniu do swych chat, rozważając słowa starego Golesza.
Po jakimś czasie woda popłynęła ponownie potokiem,
jednak było jej tak mało, że nie wszystkim starczało do
życia. Ludzie częściowo przyjęli rady starca, lecz co jakiś
czas dochodziło do kłótni i waśni o wodę. Bali się ponownej zemsty Boga i starali
się być mili dla swych sąsiadów, lecz nocami podkradali jeden drugiemu zapasy wody. Trwało
to pewien czas, lecz
ludzi przybywało,
a z jednego potoku nie byli wstanie się napoić.

Po wielu latach osadę nazwano Goleszowem na pamiątkę mądrego starca mieszkającego na górce pod jesionem (tu zwanego jasieniem). Górę nazwano Jasieniowa.
Pewnego razu do osadników po wojennej tułaczce
przybył stary rycerz Godzisz. Wsławiony w bojach umiał
też dokonywać dobrych sądów i godzić zwaśnionych.
Stąd właśnie było jego przezwisko. Godzisz, poznawszy
troski mieszkańców osady, postanowił wziąć sprawy
w swoje ręce. Nie miał on narzędzi, więc przy pomocy
własnego wojennego hełmu na środku potoku usypał kopiec, którym rozdzielił jego strugi na dwie równe części.

Tak to według legendy było. Goleszów od wieków stoi
na tym samym miejscu. A woda płynie tu w dwie strony, stanowiąc Główny Wododział Polski. Z jednej strony płyną potoki do Wisły, a z drugiej do Odry. I tak po
wiek wieków.
Napisał: Zenon Sobczyk

Odtąd mieszkańcy nigdy nie zaznali braku wody. Ludzie radowali się, więc jeden z potoków nazwali Radoniem, a z drugiej strony osady w miejscu, gdzie później
osiedliły się bobry – Bobrówką. Kopiec z biegiem czasu
przemienił się w górę, którą od jej powstania nazwano
Chełmem.
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Jesienne wędrówki

Wrzesień i październik to najlepszy czas na wędrówki w góry. Beskidzkie szlaki nabierają wówczas ciepłych
i pięknych barw, dzień jeszcze jest dość długi, a upały już nie utrudniają wędrówek.
Szlak ,,Pod Chełmem’’
Długość trasy: 8,0 km
Suma podejść: około 100 metrów
Czas przejścia: około 2 – 2,5 godz.

Spacer tym szlakiem przebiega północną częścią
Goleszowa oraz południowymi zboczami góry Chełm
(stąd nazwa tego szlaku). Jest to łatwy szlak, posiadający
ogromne walory krajobrazowe.
Od budynku Gminnego Ośrodka Kultury, przy przystanku autobusowym Goleszów – Centrum kierujemy
się wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w stronę Ustronia. Po
przejściu ok. 400 metrów dochodzimy do wąskiej asfaltowej uliczki odchodzącej w lewo w dół. Idąc w dół ulicą
Wolności mijamy po prawej stronie zabytkowy budynek
probostwa oraz pięknie odrestaurowaną dawną „Czytelnię Katolicką”, a po lewej rzymskokatolicki kościół parafialny w Goleszowie.
Na skrzyżowaniu skręcamy w ulicę Spółdzielczą. Minąwszy kościół ewangelicko-augsburski, dalej kierujemy
się w stronę widocznego przed nami cmentarza. Przed
cmentarzem skręcamy w lewo. Możemy przy okazji obserwować widoczne przed nami (od wschodu) pasmo
Równicy, od południa Małą i Wielką Czantorię i wzgórza ciągnące się na ich przedpolu, a w kierunku północno-zachodnim wzgórze Chełm.
Po ok. kilometrze dochodzimy do ul. Radoniowej
i skręcając w lewo idziemy nią lekko pod górę, dochodząc do piekarni. Tutaj skręcamy w prawo i podążamy
na północ ulicą Piekarniczą. Przekraczamy niestrzeżony przejazd kolejowy linii Goleszów – Wisła Głębce i po
następnych 300 m dochodzimy do ulicy Przemysłowej.
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Kierujemy się ul. Przemysłową w lewo (od skrzyżowania
z ul. Piekarniczą) i po 150 metrach dochodzimy do ulicy
Wolności. Idąc dalej prosto można dojść do dworca PKP
Goleszów. Szlak prowadzi ulicą Wolności w prawo. Po
700 metrach skręcamy w ul. Pod Chełmem. Przekraczamy linię kolejową łączącą Katowice i Bielsko z Cieszynem, Ustroniem i Wisłą. Przed nami kopuła góry Chełm.
Podchodzimy jeszcze wyżej i po około 1 kilometrze dochodzimy do ul. Lotniczej.
Podchodząc stale w górę, docieramy na szczyt Cheł-

mu (451 m n.p.m.), gdzie kiedyś znajdowała się szkoła
szybowcowa. Duże zasługi w jej powstaniu i funkcjonowaniu miał Franciszek Kępka – senior, który tu mieszkał.

Tu też urodził się i uczył latania na szybowcach Franciszek Kępka-junior – mistrz Polski i Europy w szybownictwie, czterokrotny drugi wicemistrz świata, wielokrotny
rekordzista świata i Polski w długości lotów oraz zdobywca diamentowej odznaki szybowcowej.
Stok północny Chełmu był używany do szkolenia
członków Koła Szybowcowego Start w Cieszynie od
1932 roku. Szkołę Szybowcową Aeroklubu Śląskiego w Goleszowie, zwaną potocznie szkołą harcerską,
otwarto 15 lipca 1934 roku. W uroczystości wziął udział
m.in. przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego,
wojewoda śląski – Michał Grażyński. Zbudowano drewniany hangar z przybudówką. W 1936 roku zbudowano
drogę na szczyt Chełmu oraz budynek administracyjno-mieszkalny, dwa nowe hangary i magazyn. W tym samym roku placówkę przemianowano na Śląską Szkołę
Szybowcową LOPP na Górze Chełm im. mjr. Ludwika Idzikowskiego. Dwa lata później szkoła posiadała
około 30 różnych typów szybowców np. „salamandra”,
„komar” i „sroka”. Na początku 1939 roku zastępcą kierownika szkoły został Franciszek Kępka. W okresie międzywojennym szkoła wyszkoliła około 1,5 tys. pilotów.
Po wyzwoleniu Goleszowa, już w maju 1945 roku, Franciszek Kępka przystąpił do reaktywacji szkoły. Niestety
w 1950 roku rozpoczęto jej likwidację, ponieważ lotnicze
władze centralne podjęły decyzję o przeniesieniu szkolenia szybowcowego z gór na niziny. Ostatecznie życie
szybowcowe na Chełmie zamarło wiosną 1951 roku. Jednym z ostatnich wyszkolonych pilotów był Franciszek
Kępka-junior.
Tradycje latania są jednak podtrzymywane na Chełmie, ponieważ obecnie organizowane jest tu szkolenie
paralotniowe.

Teren obejmujący szczyt Chełmu jest dziś własnością prywatną. Działa tam odrestaurowana Rezydencja M na Górze Chełm, oferująca kilkadziesiąt miejsc

noclegowych. Za zgodą właścicieli warto jednak wyjść na
platformę widokową, gdzie kiedyś stała wieża triangulacyjna, aby obejrzeć jedną z najładniejszych na Pogórzu
Cieszyńskim panoramę dzięki temu, że Chełm o 150 metrów góruje nad otaczającymi go terenami.
Patrząc w kierunku północno-zachodnim (z tarasu
dawnego ośrodka kolonijnego), widzimy północną część
Cieszyna oraz drogę dla pojazdów samochodowych biegnącą od przejścia granicznego w Cieszynie-Boguszowicach w stronę Skoczowa. Daleko na horyzoncie widnieją
zakłady przemysłowe Karwiny i Ostrawy, a przy bardzo
dobrej widoczności można dostrzec nawet Sudety. Na
prawo, w głębi, miasta Jastrzębie i Wodzisław Śląski oraz
hałdy górnicze koło Rybnika. Na północ, u podnóża
Chełmu, są tereny rolnicze Godziszowa (Chełm też jest
częścią Godziszowa), Kisielowa i Ogrodzonej, a za nimi
– Dębowiec. W głębi dostrzec można kopalnię w Pawłowicach, za nią osiedla mieszkaniowe w Żorach, a nieco
po prawej, w głębi, hałdy w okolicach Knurowa i Orzesza
oraz dymiące kominy elektrowni i huty Łaziska. Patrząc
na północny-wschód, z miejsca gdzie stała wieża triangulacyjna, widzimy najbliżej zabudowania Kisielowa,
a za nimi wzgórze – Górka Wilamowicka, za którym
daleko na horyzoncie wyłania się komin elektrociepłowni w Pszczynie. W kierunku północnym możemy więc
obserwować tereny należące do Pogórza Cieszyńskiego
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(najbliżej), Kotliny Ostrawsko-Oświęcimskiej (dalej)
oraz Wyżyny Śląskiej i Sudetów (najdalej).
W kierunku południowym ze szczytu Chełmu obserwujemy głównie południową część Pogórza Cieszyńskiego, Beskid Śląski i Beskid Śląsko-Morawski na terenie Republiki Czeskiej. Na południowym-zachodzie
(po lewej) widzimy w głębi grupę Klimczoka (1117 m)
i Szyndzielni (1026 m), ze szczególnie wyróżniającym
się grzbietem Trzy Kopce (1080 m) — Stołów (1041 m)
— Błatnia — Czupel — Zebrzydka. Przed nimi rozciąga
się dolinna Brennicy, a jeszcze bliżej pasmo Lipowskiego
Gronia — Równicy — Orłowej i Trzech Kopców Wiślańskich. Za nim potężny masyw Baraniej Góry, a w prawo od niego kolejno Wielka Czantoria, Mała Czantoria
i Ostry. Pasmo Równicy i Czantorii rozdziela dolina Wisły. Na zboczach Równicy widać charakterystyczne piramidy Ustronia-Zawodzia, a w prawo od nich wieżowce
Osiedla Manhatan w Ustroniu. U stóp Małej Czantorii,
która w kierunku północnym opada blisko 400 metrowym progiem, występują wzgórza (od lewej): Jelenica,
Kowalok, Cis, Grodzisko i Tuł, a przed nim Machowa.
Najbliżej, na południu jest pasmo Jasieniowej z widocznymi kamieniołomami. Na prawo od niej rozciąga się
czeska część Beskidu Śląskiego, czyli tzw. Beskid Śląsko-Morawski, ze szczytami Ostrego (1044 m), Jaworowego(1032 m), Ropicy (1082 m) i górującej nad nimi Lysej
Hory (1324 m n.p.m.) – najwyższego szczytu całego Beskidu Śląskiego, z charakterystyczną wieżą telewizyjną
na szczycie. Bliżej nich – kominy huty w Trzyńcu, a jeszcze bliżej nas – zabudowania „Kępy” w Dzięgielowie.
W szerokim obniżeniu między Chełmem a Jasieniową
widzimy cały Goleszów, a pomiędzy Chełmem i Ustroniem – Kozakowice, Nierodzim i Hermanice.
Z Chełmu wracamy do Goleszowa, idąc ulicą Lotniczą w dół. Po pokonaniu ok. kilometra odchodzi w prawo
ul. Żniwna, którą po przejściu 500 metrów możemy dotrzeć na szczyt Kępy (385m. n.p.m.), będącej jedną z kulminacji południowo-zachodniego grzbietu Chełmu.
Tutaj panorama w kierunku południowym jest po-
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dobna jak na szczycie Chełmu, ale za to możemy uzupełnić ją o widok w kierunku zachodnim. Przed nami
niewysokie pagóry w okolicy Bażanowic, za którymi
obserwujemy osiedle mieszkaniowe Cieszyna, a na prawo od niego zabudowania wiosek Zamarski i Gumna.
Z ul. Żniwnej można też dojść polną drogą do krawędzi
dużego kamieniołomu o nazwie „Margiel”, gdzie obecnie odbywa się proces rekultywacji. Zamierzeniem jest
przywrócenie wyglądu tego terenu do stanu sprzed eksploatacji marglu.
Od skrzyżowania z ul. Żniwną podążamy łagodnie
ok. 500 metrów w dół ulicą Lotniczą. Osobom zainteresowanych modelarstwem, szczególnie makietami kolejowymi, polecam odwiedzenie domu przy ul. Lotniczej 18,
gdzie właściciel chętnie pokaże zrobioną przez siebie makietę i podzieli się wiedzą z zakresu kolejnictwa.
Za wiaduktem nad linią kolejową Bielsko – Cieszyn
skręcamy w lewo w ul. Rolniczą. Po drodze mijamy
oborę wzorcowego gospodarstwa rolnego w Goleszowie
(jednego z największych w Gminie Goleszów), należącego do Państwa Janusza i Jolanty Sikorów. Ulicą Rolniczą
po 500 metrach dochodzimy do ul. Wolności. Skręcamy
w prawo i podążamy nią 100 metrów do skrzyżowania,
na którym ponownie kierujemy się w prawo idąc w górę
ul. 1 Maja.
Henryk Mróz

Informator
Urząd Gminy w Goleszowie
ul. 1 Maja 5, tel. : 33 479 05 10
www.goleszow.pl | www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl | urzad@goleszow.pl
Czas pracy Urzędu Gminy Goleszów:
Biura urzędu gminy Kasa urzędu gminy
poniedziałek 7.00 – 15.00
7.00 – 14.45
wtorek		
7.00 – 15.00
7.00 – 14.45
środa		
7.00 – 17.00
7.00 – 16.45
czwartek
7.00 – 15.00
7.00 – 14.45
piątek		
7.00 – 13.00
7.00 – 12.30
Uwaga! W każdy ostatni dzień miesiąca Kasa Urzędu
Gminy Goleszów czynna będzie o godzinę krócej.
Numery wewnętrzne:
Sekretariat Wójta – wew. 20
Biuro podawcze / sekretariat – wew. 29, 30
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – wew. 31
Kasa – wew. 26
Dowody osobiste – wew. 47
Wymiar podatków – wew. 25
Zapłata podatków – wew. 24
Opłaty z tytułu odpadów komunalnych i zwrot podatku akcyzowego – wew. 49
Inwestycje gminne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe
– wew. 45

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cieszyńska 29,
tel. : 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek		
7.00 – 15.00
środa		
7.00 – 17.00
czwartek
7.00 – 15.00
piątek		
7.00 – 13.00
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 21,
www.goleszow.com.pl
Godziny pracy:
pn. – pt.
8.00 – 20.00
Wypożyczalnia kostiumów karnawałowych:
pn. – pt.
8.00 – 19.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Godziny pracy:
pn. – pt.
8.00 – 16.00
Gminne Centrum Informacji, Punkty Informacji
Turystycznej
ul. Cieszyńska 29, tel. : 33 479 99 28 wew. 18,
gcigoleszow@gmail.com
Numer alarmowy: 112 | Policja: 997 |
Straż pożarna: 998 | Pogotowie energetyczne 991 |
Pogotowie gazowe: 992 | Pogotowie
wodociągowe: 994 | Pogotowie ratunkowe: 999

Numeracja budynków, wypisy i wyrysy – wew. 32
Ochrona środowiska, odpady komunalne – wew. 28
Wycinka drzew i planowanie przestrzenne – wew. 36
Drogi – wew. 80, 81, 84

Wydawca: Gmina Goleszów
Redaktor naczelny: Stefan Mańka
Redakcja: ul. Zakładowa 12, 43-440 Goleszów,
tel. 33 479 05 10 wew. 85 | panorama@goleszow.pl

Gospodarka nieruchomościami – wew. 22

Nakład: 2000 egzemplarzy

Mieszkania komunalne – wew. 82

Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena sp. z o.o.

Cmentarze – wew. 83
Imprezy, sport, rekreacja i promocja, organizacje pozarządowe – wew. 85 | promocja@goleszow.pl
Biuro obsługi Rady Gminy Goleszów – wew. 53
Inspektor ochrony danych – wew. 22, iod@goleszow.pl

Redakcja nie zwraca nadsyłanych pocztą materiałów oraz
zastrzega sobie m.in. prawo do wyboru tekstów do publikacji, ich skracania i opracowania redakcyjnego. Materiały
do następnego numeru można dostarczać do połowy
miesiąca poprzedzającego jego wydanie.
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