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Drodzy Czytelnicy,
w bieżącym numerze Panoramy Goleszowskiej polecamy aktualne informacje z życia naszej gminy,
jak również sporą liczbę ciekawych materiałów
wspomnieniowych. Dzięki nim najnowszy numer
naszego informatora pozwoli na kilka interesujących podróży w czasie. I tak oto dzięki wspomnieniom Pawła Stanieczka poznamy początki
Panoramy Goleszowskiej, a za sprawą widokówek
kolekcjonowanych przez Jana Cichego zobaczymy,
jak wyglądała kiedyś gmina Goleszów. Życzymy
przyjemnej lektury i w dalszym ciągu zachęcamy
do nadsyłania materiałów, którymi chcieliby Państwo podzielić się z pozostałymi Czytelnikami
naszego informatora.
Redakcja
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Drodzy Mieszkańcy,
w okresie wiosenno-letnim sporo uwagi poświęcamy
stanowi dróg. Po zimie zazwyczaj odkrywamy nowe
ubytki w jezdniach czy pęknięcia nawierzchni. Z jednej
strony jest to nieuniknione, z drugiej konieczne staje się
podejmowanie działań, by tego typu problemów było jak
najmniej. I tutaj mam dobrą informację. Rozpoczęły się
kompleksowe prace modernizacyjne na gminnych drogach. To kontynuacja realizowanego od dwóch lat programu poprawy jakości gminnej infrastruktury drogowej.
Wielu z Państwa docenia to, że wdrożone rozwiązania
przynoszą pozytywne efekty we wszystkich sołectwach.
Dotychczas nie zdarzało się, by co roku w każdym sołectwie przynajmniej jedna droga była gruntownie zmodernizowana. A jednak jest to możliwe, choć wymaga
kilkumilionowych nakładów finansowych. Środki te są
wygospodarowywane dzięki prowadzeniu rygorystycznej polityki finansowej. Nie polega ona na sięganiu do
portfeli mieszkańców i podnoszeniu podatków – przypominam, że drugi rok z rzędu w naszej gminie nie zostały podniesione podatki lokalne. Przeznaczanie coraz
większych środków finansowych na wydatki majątkowe
jest możliwe głównie dzięki ograniczaniu wydatków bieżących. Jednocześnie nieustannie monitorowane są możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
na realizację różnorodnych inwestycji, w tym drogowych.
Przykładem z ostatniego miesiąca jest otrzymanie prawie
200 tys. złotych z budżetu województwa śląskiego na
modernizację niespełna osiemsetmetrowego odcinka ul.
Nierodzimskiej w Godziszowie. Ten wniosek został oceniony najwyżej ze wszystkich, które poddano weryfikacji.
Maksymalną punktację uzyskały także trzy inne wnioski
złożone przez naszą gminę, ale ze względu na obowiązujące w tym konkursie reguły trafiły na listę rezerwową.
Dotyczą one ulic: Miodowej w Lesznej Górnej, Rolniczej
w Puńcowie i Polnej w Kozakowicach.
Przy okazji rozpoczynania kolejnych etapów modernizacji dróg gminnych mieszkańcy pytają o to, kiedy zostaną wykonane prace na innych odcinkach. Wiadomo,
że potrzeb jest wiele. Nie sposób zrealizować wszystkiego naraz. Jednakże w określaniu kolejności realizacji

poszczególnych zadań głos każdego z Państwa może być
rozstrzygający. Wszystko dzięki utworzonemu w naszej
gminie w 2019 roku Funduszowi Sołeckiemu. Wkrótce rozpoczną się prace nad przyszłoroczną jego edycją.
Warto zatem wziąć udział w zebraniu wiejskim, które
wybierze inwestycję do zrealizowania w przyszłym roku
w Państwa sołectwie.
Poza pracami modernizacyjnymi rozpoczęły się także remonty cząstkowe dróg. W tym roku zima trwała
dłużej niż chociażby w roku ubiegłym, dlatego z tymi
pracami trzeba było nieco poczekać. Pracownicy Referatu Drogowego Urzędu Gminy już jednak łatają dziury
w drogach, wykorzystując posiadany sprzęt. Naprawy
polegają głównie na uzupełnianiu ubytków bądź zaklejaniu spękań w nawierzchniach. Mam nadzieję, że utrudnienia związane z pracami na drogach będą jak najmniej
uciążliwe. Proszę w związku z tym o wyrozumiałość.
Kończąc, chcę podziękować za zgłaszanie zauważonych przez Państwa spękań nawierzchni na kilku odcinkach zmodernizowanych w ubiegłym roku dróg.
W wyniku przeprowadzonych przeglądów i zgłoszeń
reklamacji wykonawcy zobowiązali się do napraw gwarancyjnych w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że tego
typu sytuacji będzie jak najmniej. Na szczęście, inwestycje te są objęte siedmioletnimi gwarancjami.
Życzę Państwu miłej lektury niniejszego numeru
Panoramy Goleszowskiej, w której znaleźć można wiele
ciekawych artykułów o zróżnicowanej tematyce.
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów
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XXIX Sesja Rady Gminy Goleszów
W środę, 19 maja odbyła XXIX Sesja Rady Gminy Goleszów poświęcona m.in. sprawozdaniu z realizacji zadań
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz corocznej ocenie zasobów pomocy społecznej. Radni
przyjęli także uchwały w tym m.in. dotyczącą ustalenia dopłaty do taryfowej jednolitej grupy odbiorców w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków, przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz określenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jedna z uchwał poświęcona była także kwestii opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, której zapisy zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

W ramach oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Goleszów radni zapoznali się ze szczegółowymi informacjami o liczbie mieszkańców, którzy w 2020 roku
uzyskali pomoc i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z przedstawionych danych wynika, iż
w 2020 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do 2019 roku o 22
osoby. Wśród najczęściej występujących przyczyn trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 roku
były kolejno: długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie oraz potrzeba ochrony
macierzyństwa.
W ramach uchwały dotyczącej ustalenia dopłaty do
taryfowej jednolitej grupy odbiorców usług świadczonych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu
w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków radni
ustalili dopłatę w wysokości 11,74 zł netto do 1m³ ścieków.
Uchwała ta weszła w życie z dniem 25 maja br. i będzie
obowiązywać do 24 maja 2022 r. Przyjęcie uchwały związane było z wnioskiem złożonym przez spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, która zwróciła się do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków dla mieszkańców objętych siecią kanalizacji sanitarnej w Cisownicy i Goleszowie. Przedstawiony projekt nie spełniał wszystkich przesłanek, w efekcie czego
do czasu zatwierdzenia nowej taryfy obowiązywać będą
stawki zatwierdzone w 2018 roku. Aby utrzymać cenę
jednostkową dla mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej w Cisownicy i Goleszowie na dotychczasowym poziomie, konieczne było przyjęcie uchwały
o dopłacie we wspomnianej wcześniej wysokości.
Gminni radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Goleszów. Określa ona
zarówno zasady wynajmowania gminnych lokali mieszkaniowych, jak i kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
oraz tryb postępowania w tych sprawach. Wśród zasad
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ujętych w uchwale znalazły się m.in. zapisy określające
wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniające oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas
nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu. Przyjęty został także wzór wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Gminni radni przyjęli także uchwałę dotyczącą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. W wyniku wnikliwych i szczegółowych analiz ustalona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które zbierane są w sposób selektywny. Zmiana w tym
zakresie spowodowana jest znacznym wzrostem liczby
odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a także wysoką ceną za ich odbiór i zagospodarowanie. Obowiązujące wszystkie gminy przepisy mówią o tym, że opłaty za
odbiór śmieci mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na ten cel, a system musi się bilansować. W praktyce
oznacza to, że koszty usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów muszą być pokryte w całości z opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Stąd też wniosek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy o podniesienie dotychczasowej
opłaty do kwoty 30 zł od osoby i propozycja zastosowania ulgi w wysokości 3 zł od osoby w przypadku kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach.
Zaproponowana ulga poddana będzie głosowaniu na kolejnej, a więc czerwcowej sesji Rady Gminy. W tym miejscu należy przypomnieć, iż wprowadzona zmiana jest
konieczna, aby doprowadzić do wspomnianego wcześniej bilansu, a więc by koszt odbieranych i zagospodarowywanych odpadów pokryty był z tytułu wnoszonej
przez mieszkańców opłaty, a także by nadal móc realizować politykę proinwestycyjną na terenie gminy Goleszów. Ciągłe dopłacanie do systemu zagospodarowania
odpadów uszczupla bowiem znacząco budżet gminy, a to
przekłada się m.in. na zmniejszenie liczby modernizowanych dróg, ograniczenie inwestycji na terenie gminy

Goleszów czy też spadek proekologicznych działań na
rzecz poprawy jakości powietrza.
„Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost
kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych są
opłata za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw.
opłata marszałkowska), wzrost minimalnego wynagrodzenia i skokowy wzrost cen paliw oraz brak rynków
zbytu dla surowców wtórnych. Niewystarczająca liczba
instalacji do zagospodarowywania odpadów w naszym
regionie prowadzi do monopolizacji na rynku gospodarki odpadami i drastycznego wzrostu cen za ich zagospo-

darowanie. Brak kompostowni, spalarni, wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku
odpadów komunalnych, wzrastające ilości odbieranych
odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy,
brak rynków zbytu dla surowców wtórnych powoduje, że
sytuacja małych gmin jest z roku na rok coraz trudniejsza. Nawet tworzenie związków międzygminnych, jeśli
na ich terenie nie ma instalacji przetwarzania odpadów,
nie pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania
systemu” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, której
zapisy zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja miała miejsce rocznica przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin. Celem upamiętnienia tego wydarzenia od 2000 roku w tym właśnie dniu obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
Dlaczego jest to ważne wydarzenie dla naszej gminy?

Utworzenie jednostek samorządu terytorialnego
w 1990 r. miało dwa zasadnicze cele, a mianowicie decentralizację władzy w zakresie gospodarowania na poziomie lokalnym oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, które będzie współodpowiedzialnie decydowało
o swoim najbliższym otoczeniu. Obywatele wybierali
radnych w 2383 gminach. W skład poszczególnych rad,
w zależności od liczby mieszkańców gminy, wchodziło
od 15 do 100 radnych. Łącznie do obsadzenia było 52 037
mandatów, o które ubiegały się 147 193 osoby. Frekwencja
uprawnionych do oddania głosu wyniosła wtedy 42,27%.
Gminy i miasta istniejące w dniu wejścia w życie ustawy zachowywały dotychczasową nazwę, obszar, granice
i siedzibę władz. W powiecie cieszyńskim wybierano
radnych do 12 samorządów: Brenna, Chybie, Dębowiec,
Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice i miast Cieszyn, Ustroń, Wisła. W skład gminy
Goleszów wchodziły sołectwa: Bażanowice, Cisownica,
Dzięgielów, Godziszów, Goleszów, Kisielów, Kozakowice, Leszna Górna, Puńców. Pierwszym przewodniczącym Rady Gminy Goleszów został Janusz Gabryś, który funkcję tę pełnił przez trzy kadencje (do 2002 roku).
Zastępcami przewodniczącego Rady Gminy w 1990 roku
zostali Wiesław Lisowski i Edward Pala. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy wybrała Zarząd
Gminy, na którego czele – jako Wójt Gminy Goleszów
– stanął Jan Sztwiertnia. Na tym stanowisku pozostał
do 2001 roku, gdy w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski. Utworzenie gmin w 1990 r. przy-

pieczętowało odejście od obowiązującej przez cały okres
PRL zasady jednolitej władzy państwowej i utwierdzało
podział kompetencji między administracją centralną
a samorządową.
— Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszego samorządu. Słowa uznania i podziękowania
kieruję do obecnych samorządowców oraz ich poprzedników. Przedstawicielom mieszkańców, którzy wypełniają
obecnie mandat społeczny, życzę wielu sukcesów i zadowolenia z efektów swojej pracy. Dziękuję także wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, którzy swoim zaangażowaniem wspierają
samorządowców w realizacji działań na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny — komentuje Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.
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Ruszyły pierwsze prace na gminnych drogach
Pod koniec maja rozpoczęły się prace modernizacyjne na ul. Orzechowej w Goleszowie Równi, ul. Miodowej w Dzięgielowie oraz ul. Wspólnej w Kisielowie. Tym samym zainicjowane zostały działania na gminnych drogach, które do
remontu wskazali mieszkańcy poszczególnych sołectw. W najbliższym czasie poznamy termin rozpoczęcia prac na
pozostałych 8 drogach, których remont finansowany jest z budżetu gminy, w tym ze środków z funduszu sołeckiego
gminy Goleszów.

W związku z pojawieniem się drogowców na ul. Orzechowej w Goleszowie Równi, mieszkańcy korzystający z tej drogi mogą spodziewać się utrudnień w ruchu
na blisko 500-metrowym odcinku od skrzyżowania
z ul. Pszenną do skrzyżowania z ul. Przelotową. Chwilowe utrudnienia z korzystania ruchu mogą pojawiać
się także na ponad 200-metrowym odcinku ul. Miodowej w Dzięgielowie oraz na całej długości ul. Wspólnej
w Kisielowie. Szeroki zakres inwestycji obejmuje zarówno poprawę stanu nawierzchni, jak również utwardzenie
poboczy.
Na modernizację gminnych dróg wykonawcy mają
dwa miesiące od momentu rozpoczęcia prac. Rozpoczęte
końcem maja inwestycje powinny więc doczekać się finału końcem lipca br.
Przypomnijmy, iż w 2021 roku, przy wsparciu środków z Funduszu Sołeckiego, Gmina Goleszów zaplanowała modernizację:
•
ul. Leśnej w Puńcowie;
•
ul. Polnej w Kozakowicach;
•
ul. Miodowej w Dzięgielowie;
•
ul. Szerokiej w Goleszowie Górnym;
•
ul. Mostowej w Goleszowie Dolnym;
•
ul. Orzechowej w Goleszowie Równi;
•
ul. Nierodzimskiej w Godziszowie;
•
ul. Miodowej w Lesznej Górnej;
•
ul. Pogodnej w Cisownicy;
•
ul. Wspólnej w Kisielowie;
•
ul. Objazdowej w Bażanowicach.

Goleszów Równia, ul. Orzechowa.
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Dzięgielów, ul. Miodowa.

Kisielów, ul. Wspólna.

Kisielów, ul. Wspólna.

Dodatkowe środki na modernizację
ul. Nierodzimskiej w Godziszowie!

Pierwsze miejsce na liście rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem z budżetu województwa śląskiego
pozwoli na spore oszczędności w gminnym budżecie przy okazji modernizacji ul. Nierodzimskiej w Godziszowie.
W sumie to ponad 193 tys. zł, które zasili drogową inwestycję zaplanowaną do realizacji w najbliższych tygodniach.

Dofinansowanie ul. Nierodzimskiej w Godziszowie
odbędzie się w ramach programu umożliwiającego budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w ramach którego w minionym roku dofinansowany został remont ul. Białej w Kozakowicach. Wtedy
gminie Goleszów udało się pozyskać na ten cel ponad
177 tys. zł.
— Do wojewódzkiego programu umożliwiającego aplikowanie o środki na modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych zgłosiliśmy cztery drogi, które spełniały
wszystkie wymagane kryteria. Zgodnie z przyjętą przez
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą ponad 193 tys. zł
zasili modernizację ul. Nierodzimskiej. To bardzo dobra
wiadomość dla gminnego budżetu, który dzięki tym środkom łatwiej będzie mógł przeprowadzić zaplanowane na
ten rok gminne inwestycje drogowe — komentuje Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Oprócz ul. Nierodzimskiej w Godziszowie, wysoką
punktację otrzymały także ul. Miodowa w Lesznej Górnej,

ul. Rolnicza w Puńcowie oraz ul. Polna w Kozakowicach
Górnych, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych środków przeznaczonych do podziału, na ten moment znalazły się one na liście rezerwowej.

Godziszów, ul. Nierodzimska.

Klub seniora w Bażanowicach wznowił swoją działalność
21 maja swoją działalność wznowił Klub Senior+ z siedzibą w Bażanowicach. W dostosowanym do potrzeb seniorów
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim, realizując swoje pasje i aktywnie spędzając wolny czas.

Z zajęć organizowanych przez bażanowicki klub seniora można skorzystać w każdy wtorek i piątek, w godzinach od 15:00 do 17:00. Na ofertę klubu składa się wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, w tym
m.in. zajęcia z gimnastyki i nordic walking, które odbywają się pod opieką wykwalifikowanego instruktora.
Oferta Klubu Senior+ będzie jednak stale rozszerzana
o zajęcia i formy aktywności, którymi zainteresowani
będą jego uczestnicy.
Działalność klubu „Senior+” skierowana jest do
mieszkańców gminy Goleszów, którzy ukończyli 60.
rok życia, są osobami nieaktywnymi zawodowo, a poprzez aktywny i twórczy sposób spędzania czasu wolnego chcą pomóc zarówno sobie, jak i innym. Senior+
z siedzibą w Bażanowicach działa od 1 kwietnia 2020 r.
Korzystanie z jego oferty jest bezpłatne, a jedynym

warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza
wraz z załącznikami, który można pobrać ze strony
internetowej gminy Goleszów (zakładka „Senior+) lub
odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz w siedzibie klubu w dniach
i godzinach jego otwarcia.
— Zachęcam do udziału w bezpłatnych zajęciach oraz
formach spędzania wolnego czasu, które oferuje klub
seniora w Bażanowicach. Po długim czasie społecznej
izolacji zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim są dla seniorów okazją do rozwijania
pasji i umiejętności, a także do zwiększania aktywności i udziału seniorów w życiu naszej gminy — zachęca
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
Bażanowicki klub seniora ma swoją siedzibę przy
ul. Cieszyńskiej 17.
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Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Do końca września br., a więc jeszcze nieco ponad trzy miesiące potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, który w dalszym ciągu odbywa się poprzez specjalną aplikację internetową oraz w formie wywiadu
telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrzów. Co ważne, rachmistrz może zadzwonić wyłącznie z dwóch
specjalnie dedykowanych spisowi numerów telefonów. Dodatkowo w Urzędzie Gminy w Goleszowie zostało uruchomione stanowisko komputerowe umożliwiające przeprowadzenie samospisu internetowego. Korzystać z niego
można w godzinach pracy urzędu.

Do kogo zadzwoni rachmistrz? Do osób, które dotychczas nie dokonały obowiązkowego spisu przez Internet lub infolinię. Zgodnie z przyjętymi zasadami przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego zadzwoni
z numeru 22 828 88 88 lub z infolinii 22 279 99 99. Jego
tożsamość można zweryfikować w specjalnej aplikacji
dostępnej pod adresem rachmistrz.stat.gov.pl lub poprzez
kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99
(należy wybrać 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza). Z osobami, które dokonały już spisu rachmistrz
nie będzie się kontaktował. Kontakt telefoniczny w takim przypadku będzie więc próbą wyłudzenia danych.

Dodatkowo należy pamiętać, że rachmistrz nie zapyta
o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania również mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
Stanowisko komputerowe do samospisu internetowego w Urzędzie Gminy w Goleszowie jest dostępne w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.00 do 15.00, w środę od 7.00 do 17.00 oraz
w piątek od 7.00 do 13.00.

Dlaczego wzrosła stawka za śmieci?
Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych są:

wzrost minimalnego
wynagrodzenia

Niewystarczająca liczba instalacji do zagospodarowania, a więc także przetwarzania odpadów w naszym
regionie prowadzi do monopolizacji na rynku gospodarki odpadami i drastycznego wzrostu cen. Brak kompostowni, spalarni, wzrastające poziomy procentowe
obowiązkowego recyklingu i odzysku opadów komunalnych, wzrastające ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców powodują, że sytuacja małych gmin jest z roku na rok coraz trudniejsza.
Co ważne, gmina nie może zarabiać na pobieranych
od mieszkańców opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem wszystkie wpłaty dokonywane przez mieszkańców za odbiór śmieci muszą się
zbilansować i być wydatkowane przez gminę wyłącznie
na gospodarkę związaną z odbiorem i zagospodaro8
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skokowy wzrost
cen paliw

brak rynków
zbytu dla surowców
wtórnych

waniem odpadów. Obowiązująca na terenie gminy do
końca 2021 r., stawka za zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosi 855,36 zł brutto. Masa odpadów komunalnych zebranych w gminie w 2019 r. wynosiła w przybliżeniu 4050 ton, a w 2020 roku już 4557 ton. Wobec
tego w 2021 r. na zebranie odpadów konieczne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości ok. 3 mln 800 tys. zł.
Do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
dochodzą jeszcze jego koszty funkcjonowania i obsługi, a więc m.in. koszty pracownicze, funkcjonowanie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
itp. w wysokości ok. 450 tys. zł w skali roku. Aby pokryć
koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych konieczna była zmiana dotychczas obowiązującej stawki, która zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

https://pl.freepik.com/flaticon

opłata za umieszczenie
opadów na składowisku
(tzw. opłata marszałkowska)

Gertruda Proksa – laureatka nagrody
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury

Podczas kwietniowej sesji radni Gminy Goleszów zdecydowali o przyznaniu nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Goleszów Gertrudzie Proksie, o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu Panoramy Goleszowskiej, przy okazji sprawozdania z obrad gminnych radnych.
Poniżej przedstawiamy sylwetkę laureatki, która swoimi osiągnięciami zasłużyła na wyjątkowe wyróżnienie.

Gertruda Proksa jest
znanym niemal wszystkim
mieszkańcom naszej gminy społecznikiem, a także
wieloletnim organizatorem życia kulturalnego
i artystycznego na terenie
Dzięgielowa i gminy Goleszów. Po przejściu na emeryturę aktywnie włączyła
się w działania społeczne
dotyczące twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury na terenie swojej małej ojczyzny.
Na początku lat 60. minionego wieku wstąpiła do
Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie. W 1983 r. powierzono jej funkcję przewodniczącej Koła, którą pełni
do dnia dzisiejszego.
W gminie Goleszów znana jest z działań na rzecz
swojego środowiska. Przez szereg lat organizowała na
terenie Dzięgielowa i gminy wydarzenia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. W tym
miejscu należy wymienić m.in.: projekty „Gry i zabawy
naszych dziadków” i „Jadło naszych przodków”; konkursy „Zakładanie ogródków z produkcją zdrowej żywności”, „Więcej kwiatów, owoców i warzyw”.
W celu zachowania tradycji i tożsamości naszych terenów przeprowadziła kurs gotowania i pieczenia ciast
oraz szycia i haftu. Równie ważnym aspektem jej społecznej działalności jest praca z dziećmi i młodzieżą –
uczenie ich kultury, folkloru, przywiązania do tradycji
naszych ojców i dziadków. Mając na względzie tradycję
i historię naszych terenów, ale również patrząc w przyszłość, organizowała spotkania w zakresie wzorowego
prowadzenia gospodarstw, produkcji zdrowej żywności,
urządzania ogródków przydomowych.
W ramach promocji prac artystycznych wykonanych
przez lokalne kobiety, organizowała wystawy na terenie
gminy, powiatu i województwa. Co ważne, uczestnicząc
w takich wydarzeniach, zawsze ubierała się w strój cieszyński, promując naszą małą ojczyznę. W 2005 roku

wspólnie z mieszkańcami Dzięgielowa przygotowała i zorganizowała obchody 700-lecia istnienia tej wsi.
W tym samym roku weszła w skład komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, w którym aktywnie działa do dziś.
Przez te wszystkie, społeczne lata pracy Gertruda
Proksa stała się autorytetem w dziedzinie pracy KGW.
Cieszy się wielkim uznaniem wśród mieszkańców gminy
Goleszów i całego województwa śląskiego. Przykładem
może być zaproszenie Pani Gertrudy, wraz z paniami
z dzięgielowskiego KGW, do TVS Silesia w Katowicach,
gdzie wzięły udział w realizacji programu „Dziedzictwo
i zwyczaje Śląska Cieszyńskiego”.
W 2016 roku była jednym z organizatorów Regionalnych Spotkań z Tradycją, w ramach których odbył
się jubileusz 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Całe wydarzenie odbyło się
w Dzięgielowie. Jako osoba z olbrzymim doświadczeniem reprezentowała Polskę na Kongresie Europejskim
Rolników i Gospodyń Wiejskich w Brukseli „COPA –
COEA”, będąc przedstawicielką polskich kobiet.
Za swoje działania na rzecz mieszkańców naszej wsi,
gminy i województwa Koło KGW pod kierownictwem
Pani Gertrudy zostało uhonorowane Złotą Odznaką za
Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jej zaangażowanie
i osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz upowszechniania i ochrony kultury zostały dostrzeżone przez inne
organizacje. Jako bardzo aktywna osoba jest członkiem:
zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, zarządu Krajowej Rady
Kobiet w Warszawie – przewodnicząca Komisji do Spraw
Innowacji i Nauczania Rejonowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej – przewodnicząca Rady Kobiet.
W ciągu swojej działalności Pani Gertruda otrzymała
wiele dyplomów, odznaczeń i wyróżnień. Do najważniejszych zaliczyć należy: Złoty Krzyż Zasługi za propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego przyznany i wręczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego,
Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
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Podsumowanie plastycznego konkursu w Szkole Podstawowej
W Szkole Podstawowej w Goleszowie odbył się konkurs plastyczny „Dbamy o środowisko”, do którego zaproszeni
zostali uczniowie z klas I-III. Pomysł zorganizowania konkursu pojawił się podczas lekcji bibliotecznych, w trakcie
których uczniowie zapoznali się z książką „Gang Fajniaków i miasto marzeń”. Od bohaterów lektury uczniowie dowiedzieli się, jak chronić Ziemię i dbać o przyrodę, a zdobytą wiedzę wykorzystali do wykonania prac plastycznych.

Podsumowanie konkursu miało miejsce 21 maja na
sali gimnastycznej, która udekorowana została pracami
konkursowymi oraz gazetką tematyczną przygotowaną przez uczniów z klasy 3b. Tam też odbyło się uroczyste wręczenie nagród, które ufundowała uczniom
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów. Każde dziecko
biorące udział w konkursie dostało pamiątkowy dyplom oraz upominek, a zwycięzcy konkursu otrzymali

dodatkowo książki o tematyce ekologicznej. W konkursie udział wzięło 27 uczniów goleszowskiej podstawówki,
a nagrody otrzymali:
Uczniowie klasy pierwszej:
I miejsce: Amelia Kania
II miejsce: Hanna Poloczek
III miejsce: Zuzanna Poloczek
Wyróżnienie: Karolina Fikus
Uczniowie klasy drugiej:
I miejsce: Kornel Zawada
II miejsce: Estera Cieślar
III miejsce: Szymon Kukuczka
Wyróżnienie: Wojciech Juroszek
Uczniowie klasy trzeciej:
I miejsce: Aleksander Śmieja
II miejsce: Weronika Witek
III miejsce: Natalia Włodyka
Wyróżnienie: Tymoteusz Galej

Literackie sukcesy dzięgielowskich uczniów
Elwira Kaczmarczyk, uczennica klasy VIII została ponownie Laureatką Międzynarodowego Konkursu Literackiego z cyklu „Zostań pisarzem z…”. Tegoroczna edycja pt. „HISTO(E)RYJKI DOMOWE” odbyła się pod patronatem
Michała Rusinka. Praca Elwiry „Szukając dobrych stron” udowadnia, że nawet w trudnych czasach koronawirusa
można doświadczyć dobrych rzeczy i to właśnie na nich warto się skupić. Uczennicy życzymy wspaniałych osiągnięć na kolejnych szczeblach edukacji.

Z dumą też prezentujemy kolejnego laureata, ucznia
klasy IV Stanisława Cieślińskiego, który do konkursu
przystąpił po raz pierwszy. Staś zgłosił filozoficzny tekst
pt. „Nadzieja umarłych” traktujący o mierzeniu się z koniecznością dopasowania się do otaczającej nas rzeczywistości. Jego bohater posiada umiejętność „sortowania
miału medialnego” i „życia mocno miłością”.
Sukces Stasia, jego głęboka wrażliwość i wyjątkowa
umiejętność obserwacji i odczuwania pozwala mieć nadzieję na dalsze laury naszych uczniów w kolejnych edycjach konkursu organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie.
ZSP Dzięgielów
10
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Elwira Kaczmarczyk i Stanisław Cieśliński ze Szkoły Podstawowej
w Dzięgielowie.

Czas radosnych spotkań w ZSP w Dzięgielowie
Dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka – te piękne dni w roku kalendarzowym z pewnością zachęcają do wspólnego świętowania w domach, a także w instytucjach oświatowych. Chcąc sprawić radość naszym przedszkolakom
i uczniom, przygotowaliśmy wiele atrakcji, których kulminacja miała miejsce w Dzień Dziecka.

Tak więc 1 czerwca świętowały wszystkie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dla tych najmłodszych
w puńcowskim przedszkolu był to dzień pełen emocji:
poszukiwanie skarbów z mapą, kalambury, łowienie niespodzianek, malowanie na folii i malowanie balonów,
zabawy ruchowe na boisku, kino w przedszkolu, zabawa z cieczą nieniutonowską oraz super niespodzianka
– wizyta strażaków z OSP Puńców. Panowie przyjechali wspaniałym wozem strażackim, który zaprezentowali
dzieciom, opowiedzieli o swojej strażackiej służbie, a także zapewnili liczne atrakcje. Dzieci były zachwycone!
Starsze dzieci, uczące się w szkole, również świętowały
bardzo aktywnie. Dla uczniów był to dzień bez tornistra,
który spędzali ze swoimi wychowawcami, biorąc udział
w licznych zabawach i konkurencjach przygotowanych
przez Samorząd Uczniowski i świetlicę szkolną. Uczniowie wykonywali wiele zadań odwiedzając różne strefy:
kreatywności, sprawności, wytrwałości, relaksu, sprytu,
choreografii, rozgrywek, wolności, skakania, wygibasów,
a także strefę gastro. Klasy przygotowały też pokazy taneczne, które zaprezentowali jako finał Święta Dziecka.
Dzieci przedszkolne zostały obdarowane w tym dniu
miłymi upominkami, a w ciągu całego dnia cieszyły się
wieloma drobnymi nagrodami w konkursach i zabawach
sportowych. Uczniowie z SP Dzięgielów mogli skorzystać

z bogato zaopatrzonej strefy gastro. Organizację tego dnia
wsparła finansowo Rada Rodziców. To był wspaniały dzień!

Były też szczególne wydarzenia dla Rodziców. 2 czerwca, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, dzieci przedszkolne z grupy Wesołych Pszczółek oraz 10 czerwca
z grupy Biedronek zaprosiły swoich Rodziców na przedstawienie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Przedstawienie, piosenki, tańce, przygotowane przez dzieci prezenty-niespodzianki, a także ogromne zaangażowanie
dzieci wzruszało Rodziców. Były to bardzo udane, pełne pozytywnych emocji popołudnia. Bardzo się cieszymy, że powoli, z zachowaniem środków ostrożności,
wracamy do naszych dawnych zwyczajów i spotkań
rodzinnych w przedszkolu.

Konkurs „Piosenka dla mamy”
Przedszkole Publiczne w Puńcowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzięgielowie – wpisując się w szczególny czas
Dnia Matki – zorganizowało gminny konkurs piosenki dla przedszkolaków „Piosenka dla mamy”. Do udziału zostały
zaproszone wszystkie placówki przedszkolne i oddziały przedszkolne, aby wspólnie świętować ten piękny dzień.

Zgodnie z regulaminem w ciągu miesiąca dzieci mogły
przygotowywać się do konkursu i doskonalić swoje umiejętności wokalne pod okiem wychowawców i rodziców, by
pod koniec maja nagrać krótki film z piosenką i przesłać
na konkurs. Do organizatorów wpłynęły piękne wykonania muzyczne. 31 maja komisja konkursowa przesłuchała przesłane nagrania i przyznała następujące nagrody:
I miejsce: Naomi Sobel (PP Puńców)
II miejsce: Hania Dębska
(PP Goleszów / o. Bażanowice)
III miejsce: Zosia Ernst (PP Puńców)
Wyróżnienie: Marcysia Musioł (PP Puńców)
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękuje-

my także wszystkim dzieciom za udział w naszym konkursie oraz wychowawcom i rodzicom za przygotowanie
dzieci i nagranie filmików.
Nagrody dla laureatów i za udział w konkursie ufundowała Rada Rodziców przy ZSP w Dzięgielowie.
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Nieznane oblicza cisownickiej przyrody
– nowa publikacja wydana przez Gminę Goleszów

Dzięki współpracy Gminy Goleszów oraz
Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy,
a także mieszkańców i specjalistów z zakresu nauk biologicznych, zwłaszcza botaniki
powstało pierwsze tak kompleksowe wydanie prezentujące najważniejsze osobliwości
przyrodnicze i atrakcje, które warto poznać,
decydując się na wizytę w Cisownicy. Nieznane oblicza cisownickiej przyrody. Przewodnik spacerowy to także ciekawa lektura dla
mieszkańców, którzy chcieliby bliżej poznać
ten zakątek naszej gminy.

Dziś, w czasach znacznego przekształcenia siedlisk
przyrodniczych i często drastycznego wpływu działalności człowieka na krajobraz, liczne walory gminy Goleszów, zarówno historyczne, geologiczne, jak
i przyrodnicze zasługują na popularyzację. Docenienie
i poznanie takich walorów przez mieszkańców naszej
gminy pozwoli na skuteczniejsze działania mające na
celu ochronę bioróżnorodności. Nadal na naszym terenie odkrywane są nieznane wcześniej stanowiska wielu
gatunków, niestety odnotowuje się również zanikanie
kolejnych miejsc dotychczasowego występowania roślin
oraz zwierząt stąd konieczność publikacji, która zbierze
istotne wiadomości na temat bogactwa przyrodniczego
oraz posłuży jako przewodnik dla osób podążających
szlakami turystycznymi przebiegającymi przez teren
naszej gminy.
Między innymi z tego powodu powstała publikacja
Nieznane oblicza cisownickiej przyrody. Przewodnik
spacerowy wydana przez Gminę Goleszów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Cisownicy. Ten
przewodnik spacerowy ma za zadanie przekazanie
mieszkańcom gminy i turystom, odwiedzającym rejon
Cisownicy, narzędzie, które jest małym kompendium
wiedzy na temat zasobów przyrodniczych tego regionu. Dołączono do tego wydawnictwa mapę z zaznaczonymi punktami określającymi lokalizację opisanych
miejsc. Zawiera opisy tylko najistotniejszych obiektów
i ciekawostek z nimi związanych, dzięki czemu, mamy
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nadzieję, wzbudzi u odbiorcy zainteresowanie tym regionem i skłoni do wędrówek oraz poszukiwania szerszej informacji o konkretnym obiekcie.
Cisownica leży w południowej części Pogórza Cieszyńskiego i graniczy z Beskidem Śląskim. Jest to jedna
z przyczyn bogactwa geologicznego tego obszaru, a co
za tym idzie różnorodności szaty roślinnej. Wydawnictwo to zakłada zwiększenie wrażliwości w obszarze
ochrony przyrody wśród odwiedzających, bowiem brak
tej wrażliwości zwykle wynika z nieznajomości walorów przyrodniczych miejsc, po których się poruszają.
Nieznane oblicza cisownickiej przyrody. Przewodnik
spacerowy prezentuje gatunki roślin, które mają często
niewielki zasięg terytorialny, a które występują tylko na
charakterystycznych dla tego regionu terenach o specyficznych walorach środowiskowych. Zachęcamy do
sięgnięcia po tę publikację. Niewątpliwym jej walorem
są zdjęcia, ukazujące piękno zasobów przyrodniczych
tego regionu. Mamy nadzieję, że zachęcimy Państwa do
odwiedzenia Cisownicy, tym bardziej, że miejsc wartych zobaczenia jest tam dużo więcej!
Nieznane oblicza cisownickiej przyrody. Przewodnik
spacerowy będzie dostępny bezpłatnie m.in. w: Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie, siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Publikacja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Z listów do redakcji
ania za opiekę w czaSerdeczne podziękow
ry
do pani Anny Badu
sie choroby kieruję
ej
a Pomocy Społeczn
z Gminnego Ośrodk
edo pana Wojciecha Zi
w Goleszowie, a także
ne
gi opiekuńcze Pomoc
lieńskiego z firmy Usłu
Rameno.
Z poważaniem
Władysław Szczypka
z Kisielowa

emplarz „Pieśni LuDziękuję najserdeczniej za egz
ła Pustówki, który otrzydowych” mojego Dziadka Paw
. Wydanie jest ciekawe
małam w dniu wczorajszym
óciły wspomnienia dawi interesujące. Dzięki Pani wr
młodości spędziłam w ronych, dobrych czasów, które w
zej 9 (dawny numer 368)
dzinnym domy przy ul. Lotnic
ców i Dziadków. Obecw otoczeniu kochających Rodzi
w niedalekim sąsiedztwie
nie mieszkam w Katowicach
da. Dziękuję jeszcze raz,
mojego młodszego brata Ryszar
owia, siły i wytrwałości
pozdrawiam i życzę dużo zdr
w zarządzaniu naszą Gminą.
Halina Król z domu Gabryś

Czy tam

Irvin Yalom, psychoterapeuta i autor bestsellerów na temat psychoterapii grupowej, określa pewien rodzaj istotnej
wiedzy uniwersalnością cierpienia. Pisze
on, że nic, co robią lub o czym myślą ludzie, nie jest zupełnie obce innym ludziom.
Według niego wiele niepożądanych i zakazanych impulsów (kazirodztwo,
sprzeniewierzanie się, tortury, morderstwa, próby samobójcze), które można zaliczyć do obszaru społecznego tabu jest częścią najgłębszej istoty człowieczeństwa. Jeśli to dla nas przerażająca wiedza i chcielibyśmy ją odrzucić,
należy zwróć uwagę, że w zasadzie jedno może nas uspokoić – nikt nie jest trędowaty ze względu na swoje myśli lub
emocje albo nałogi. Wszyscy przecież jedziemy na tym samym wózku [Alexander Kugelstadt].

czytam

Zatem jest w każdym z nas jądro ciemności. Codzienność zwykłych ludzkich doświadczeń, mieszczących się
w statystyce, pośrodku skali, nie pozwala nam zbyt często dotrzeć do tego miejsca. Na szczęście. Tylko nieliczni
muszą się zmierzyć z tym obszarem w naszej psychice
i duszy, który przeraża i niszczy życie. Do grona tych
najbardziej narażonych na spotkanie z mroczną stroną człowieczeństwa na pewno należą wszyscy, którzy
znaleźli się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
i zostali zmuszeni do obrony własnego lub innego bytu.
Zmuszeni do tragicznego wyboru – zachowanie swojego
istnienia albo napastnika.
Joseph Conrad w powieści Jądro ciemności opisuje
różne aspekty i odmiany takich sytuacji. W bardzo wyrazisty, realistyczny sposób nakreśla zjawiska, które można
zaliczyć do „ciemnej strony” ludzkiego życia. W prozie

tej czujemy każdą cząstkę powietrza i materii, które nas
otaczają (przywodzi mi to na myśl obrazy Williama Turnera). Zjawiska te są częścią wydarzeń – zdarzeń. Zderzają się te zdarzenia ze sobą, a energia, która powstaje,
napełnia nas. Przyroda ożywiona i nieożywiona, zjawiska atmosferyczne opisane przez Conrada, to nie tyle
ilustracja emocji bohatera, co jego właściwości, cechy
jego istnienia, tak jakby autor używał takich przyrodniczych przenośni, które okazują się prawdą o człowieku.
Kim jest człowiek? Zwierzęciem? Z pewnością częścią
świata przyrody. Widzimy w tej prozie obraz człowieka
z umysłem zdolnym do tworzenia i kreowania rzeczywistości, znacznie przewyższającym inteligencją wszystkie
zwierzęta. W sytuacjach ekstremalnych jednak to chyba
zwierzę? Nie, raczej istota zwierzęca, bez duszy, co zabija
dla przyjemności, nie tylko z konieczności.
Panorama Goleszowska |
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Conrad prowadzi nas do jądra ciemności. W jednej
ze scen powieści znajdujemy przerażające opisy ciał,
które autor ukazuje jakby zostały pozbawione duszy za
sprawą cierpienia, jakiego żaden ludzki umysł nie może
znieść, pomieścić i wytłumaczyć. Charakterystyczna
dla rodzaju ludzkiego jest konieczność tłumaczenia sobie wszystkich zjawisk zaliczanych do kategorii „rzeczywistości”. „Człowieczy” świat zbudowany jest ze słowa.
W naszych głowach od wczesnego dzieciństwa budujemy świat ze słów. Tworzymy zasady. Jednak, jak dowiadujemy się z prozy Conrada, Zasady nie wystarczą.
To nabytki, stroje, ozdobne łachmany – łachmany, które
opadną przy pierwszym porządnym wstrząsie. Potrzebne
są świadome przekonania. Czy takie, jakie miał Kurtz
– bohater tej książki? No cóż, z nim się nie rozmawia,
jego się słucha. W prostej linii jest produktem kolonistów, którym poświęcona jest proza Conrada. Koloniści,
jak dowiadujemy się z lektury, to administracja ucisku
– zdobywcy wykorzystujący bezmyślną siłę, która jest po
prostu przypadkiem, wypływającym ze słabości innych.
Podobne wątki „odczłowieczenia” znajdujemy w prozie Ericha Marii Remarquea Na Zachodzie bez zmian.
Jak sam autor pisze, to książka […] o pokoleniu, które
wojna zniszczyła. Pokoleniu, które chce żyć za wszelką
cenę, co w warunkach wojny oznacza, że ludziom nie
wolno obarczać się uczuciami, które może i prezentują się
dekoracyjnie w czasach pokoju, ale tutaj [na froncie] są
nie na miejscu. Jak twierdzi główny bohater: docieramy
do strefy, gdzie zaczyna się front – i stajemy się zwierzętami w ludzkiej skórze. A wszystko za sprawą uzgodnienia
grupy ludzi, którzy przy jakimś tam stole […] podpisują
papiery i oto na lata całe najwyższym naszym celem staje
się to, co w innych warunkach ściąga na siebie pogardę
życia i najsurowszą karę.
Wojna – ekstremalna sytuacja, która wymusza ekstremalne zachowania. To czas, kiedy niezmierna boleść może znaleźć w końcu ujście w gwałcie, ale zwykle
przechodzi w apatię. […] A przecież umysł ludzki potrafi
wszystko, gdyż wszystko w sobie zawiera – zarówno całą
przeszłość, jak i przyszłość [Joseph Conrad, „Jądro ciemności”]. Dlatego pomimo wszystkich zadanych ran,
cierpień fizycznych i psychicznych warto zmusić się do
wysiłku i pójść za wezwaniem Edith Evy Eger, psychoterapeutki, doświadczonej okrucieństwami obozu koncentracyjnego, która w swojej książce Wybór. Przetrwać
niewyobrażalne i żyć, tak stwierdza: Nie możecie zmienić
tego, co się stało, nie możecie zmienić tego, co zrobiliście
albo co wam zrobiono. Ale możecie wybrać, jak teraz żyć.
A może humor jest sposobem na neutralizację destrukcyjnych emocji powstałych w wyniku traumatyzujących nas wydarzeń? Wydarzeń, które nie mieszczą
14
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się w naszej świadomości, dlatego drenują nieświadomie emocje i ciało, działając jak bomba z opóźnionym
zapłonem, by wybuchnąć w najbardziej nieoczekiwanej
chwili. Humor i ironia to właśnie sposób, jaki prezentuje
Jaroslav Hašek w serii: Przygody dobrego wojaka Szwejka. Jak można w jednym zdaniu streścić opisane w tej
prozie przychody frontowe? Oto słowa Szwejka: jak tam
było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak
nie było, żeby jakoś nie było. Bardzo dużo tak zwanej
„życiowej mądrości” odnajdziemy na kartach tej książki.
Doszukać się można nawet przepisu na sławę wojenną.
Otóż: droga do sławy wojennej prowadziła według recepty: O szóstej żołnierze dostają gulasz z kartoflami, o pół
do dziewiątej idzie wojsko do latryny, żeby się wyknocić,
o dziewiątej idzie spać. Przed takim wojskiem nieprzyjaciel pierzcha ze zgrozą. Podsumowując filozofię Szwejka,
którą spisał Jaroslav Hašek, w skrócie brzmi ona tak: życie ludzkie, posłusznie melduję, panie oberlejtnant, jest
takie powikłane, że w porównaniu z nim człowiek jest
jak szmata.
Każdy ma swoją receptę na uporanie się z tragizmem
ludzkiego losu. Pomimo że nie dotykają nas frontowe traumy, to czy w okresie pandemii nie czujemy się
czasem jakbyśmy musieli walczyć z ukrytym wrogiem?
Ciągłe poczucie zagrożenia, niewiadoma powodują, że
tracimy poczucie bezpieczeństwa, jedną z naszych najważniejszych potrzeb życiowych, a to wywołuje frustrację i przewlekły stres. Każdy z nas może przyczynić się
do złagodzenia tej traumatyzującej sytuacji. Przepis, cytując Edith Evę Eger, jest prosty: zanim coś powiesz albo
zrobisz, zapytaj siebie: Czy to jest miłe? Czy to ważne?
Czy to pomoże?
Na koniec jeszcze mała filmowa pigułka. Na kanwie
„Szwejka” powstało wiele filmów. Pierwszy, autorstwa
Karela Lamača, już w 1926 r. Najbardziej znaną do dziś
jest dwuczęściowa wersja Karela Steklego z Rudolfem
Hrušínskim w roli tytułowej: Dobry wojak Szwejk (1957)
i Melduję posłusznie, że znowu tu jestem! (1958). Powstała też animowana wersja „Przygód” w reżyserii Jiříego
Trnki. W Polsce w latach 90. powstała ekranizacja telewizyjna, w której w postać Szwejka wcielił się Jerzy
Stuhr. Jądro ciemności było natomiast inspiracją dla
filmu Czas apokalipsy z 1979 roku w reżyserii Francisa
Forda Coppoli, a w 1994 roku powstał amerykański dramat filmowy na podstawie opowiadania Josepha Conrada pod tym samym tytułem. Na Zachodzie bez zmian
też doczekało się ekranizacji. W 1930 r. powstał obraz
w reżyseria Lewis Milestone, a w 1979 – jako remake tej
wersji – powstał amerykańsko-brytyjski film telewizyjny w reżyserii Delberta Manna.
Iwona Franek

O początkach Panoramy Goleszowskiej
opowiada Paweł Stanieczek
Jak kształtował się rozwój Panoramy Goleszowskiej na
przestrzeni lat?
Rozwój samorządności w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku spowodował konieczność organizowania tego, co dzisiaj nazywamy społecznością lokalną
i obywatelską. Zwiększyła się rola samorządów gminnych, również powiatowych i wojewódzkich. To stało
się przyczyną powstawania lokalnych gazet, również na
terenie powiatu cieszyńskiego. Nasza Panorama Goleszowska była jedną z pierwszych. Ukazała się we wrześniu 1991 roku, a jej inicjatorami byli goleszowscy nauczyciele, z Dariuszem Gołysznym na czele. Ówczesne
władze wspierały rozwój prasy lokalnej. Na szczeblu wojewódzkim organizowano tygodniowe kursy dla redaktorów. Sam również uczestniczyłem w kilku tego rodzaju
spotkaniach. Tematyka gazety rozrastała się. W związku
z tym trzeba było poszerzyć jej zespół redakcyjny. Wtedy zrodził się pomył, by gazetę wydawały Urząd Gminy
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Gazetę drukowała firma Scangraph w Górkach Wielkich.
Później drukarnie się zmieniały.
Przez kilka lat Panorama Goleszowska była sprzedawana, a jej cena wynosiła od 1000 zł do 5000 zł (mowa
oczywiście o kwotach sprzed denominacji złotego –
przyp. red.), potem 50 groszy, 1 zł i 1,50 zł. Gazetę rozprowadzano w sklepach, parafiach oraz urzędzie gminy.
Nastręczało to wiele trudności i rodziło wątpliwości.
Sklepy nie mogły bowiem wykazywać tych transakcji na
kasie fiskalnej, a pieniądze ze sprzedaży trzymane były
w kopertach. Sprawiało to wiele niezręczności, a nawet
pojawiły się obawy o ewentualną kontrolę skarbową.
Uzyskane przychody dzielono po połowie pomiędzy
Urzędem Gminy a Towarzystwem Miłośników Ziemi
Goleszowskiej. Wkrótce jednak zrezygnowano z takiego
sposobu finansowania. Autorzy tekstów nigdy nie pobierali zapłaty za swoją pracę.
Przygotowanie gazet do druku było bardzo pracochłonne. Wszystkie teksty przepisywałem na maszynie

do pisania. Później tekst szedł
do korekty. Często zdarzały
się błędy, głównie drukarskie, co obruszało autorów
tekstów. Takie były początki. Trzeba było się z tym
pogodzić. Wtedy wszyscy
się uczyli.
Zespół redakcyjny składał się z goleszowian, starszych mieszkańców gminy. Byli to: Wiluś Hojdysz,
Stanisław Staszko, Jan Gluza, panie – Teresa Waszut,
Lidia Lankocz, no i fenomen – Adam Krzywoń. Każdy
z nich napisał po kilkadziesiąt tekstów. Wilhelm Hojdysz
przeszło 100, natomiast Adam Krzywoń, piszący przez
cały trzydziestoletni okres wydawania Panoramy artykuły o tematyce ekologicznej i poszanowaniu przyrody,
mógł zebrać swoje teksty w interesującą książkę.
Przez wiele lat w Panoramie Goleszowskiej zamieszczaliśmy redagowany przez Lucynę Gołyszny dział skierowany do dzieci Baw się z Panoramą. Były to zagadki,
rysunki do kolorowania, krzyżówki i rebusy. Przez kilka
lat prowadzono w Panoramie jeszcze inne dwa działy,
z których później zrezygnowano. Były to Życzenia urodzinowe oraz Czytelnicy piszą. Dlaczego? Otóż pewnego
dnia z pretensjami do redakcji przyszła pani, zaznaczając, że nie życzy sobie, by ludzie, w tym wypadku czytelnicy, dowiedzieli się, ile ma lat. No i słusznie. Innym
razem jeden z mieszkańców oburzył się, że nie wydrukowano jego listu – zawierającego szereg narzekań
na sąsiada i wyjątkowo złośliwego – skoro jest taka rubryka, jak Czytelnicy piszą. Być może pod wpływem
Panoramy Goleszowskiej zrodził się pomysł, by dodatkowo gromadzić materiały dotyczące przeszłości, historii, pokazać sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu,
turystyki, zwyczajów. Tak powstał Kalendarz Goleszowski, którego pierwszy numer ukazał się w 2001 roku.
Ale to już inna historia…
Paweł Stanieczek

Stopka redakcyjna Panoramy Goleszowskiej z wydania lipiec /sierpień 1995 r. w roli redaktora naczelnego po raz pierwszy Paweł Stanieczek.
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Bogusław Binek – Nauczyciel, Kolega,
Człowiek – wspomnienia
Przybył do Cisownicy
1 września 1958 r. Rozpoczął swoją pracę po 5-letnim przygotowaniu do
zawodu i zdaniu matury
w Państwowym Liceum
Pedagogicznym w Cieszynie. Zamieszkał w domu
nauczyciela w pokoju kawalerskim, w sąsiedztwie
nauczycielki zajmującej podobny pokój.
Bogusław Binek.
Wyróżniający się budynek
z pięknym ogrodem kwiatowym, krzewami róż i zadbaną posesją wzbudzał zainteresowanie przechodniów. Nauczyciele, świadomi oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, starali się, by dom i jego otoczenie dobrze
świadczyło o użytkownikach obiektu.
Wytrawny pedagog Paweł Łyżbicki, kierownik miejscowej szkoły zabiegał u władz oświatowych o młodego mężczyznę, który w pełni rozbudzi pasje uczniów
do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Bogusław
Binek otrzymał wychowawstwo klasy II z nauczaniem
wszystkich przedmiotów objętych programem na tym
poziomie, lekcje wychowania fizycznego chłopców klas
od V do VII, prace ręczne, rysunek, kółko sportowe dla
dziewcząt i chłopców, a także godziny zajęć w miejscowej Świetlicy Cementowni Goleszów. Sylwetka postawnego, wysportowanego mężczyzny, uśmiech, kulturalny
sposób bycia, pogodne usposobienie, poczucie humoru

wzbudzały zaufanie uczniów, ich rodziców, a także rady
pedagogicznej oraz sympatię mieszkańców wioski.
Znajdował czas, by zagrać z uczniami w szachy,
ping-ponga, rozwiązywać krzyżówki, rebusy, zagadki,
a na boisku uprawiać drużynowe gry z piłką.
Stworzył szkolny teatrzyk kukiełkowy z właściwym
wyposażeniem, którego występy cieszyły się powodzeniem, szczególnie u młodszych widzów.
Organizował atrakcyjne wycieczki terenowe dla swoich podopiecznych. Wycieczka na Soszów zakończyła
się przykrą niespodzianką. Pan Bogusław Binek złamał
nogę. Chłopcy starali się pomóc, próbowali nawet nieść
go na rękach. Wypadek sprawił, że przez jakiś czas nie
przychodził do szkoły, bo miał założony gips na nodze.
Tęsknili za nim uczniowie i grupami odwiedzali go
w małym pokoiku, wysoko na piętrze.
W okresie 4 lat, kiedy młody nauczyciel prowadził
wychowanie fizyczne i kółko sportowe, przysłowiowym
„gwoździem programu” na festynach szkolnych były popisy akrobatyczne chłopców. Publiczność zachwycała się
kunsztem wykonywanych figur, formowaniem piramid
na podium z wykorzystaniem materaców, kozła, skrzyni
gimnastycznej, ławeczek szwedzkich do ćwiczeń równoważnych, piłek itp. Zadziwiały wszystkich artystyczny
poziom układu z precyzją przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała przez wykonawców. Autorem tych przeżyć,
przygotowań do bezpiecznego występu był nauczyciel
Bogusław Binek.
Na festynie przychodził też z pomocą nauczycielkom,
przygrywając do przygotowywanych przez nie tańców.
Wychowankowie Pana Binka pamiętają ciekawe lekcje matematyki prowadzone
w sposób obrazowy oraz jasne tłumaczenie
zawiłości przedmiotu.
Utkwiły też w ich pamięci atrakcyjne formy ćwiczeń ruchowych na zajęciach kółka
sportowego.
Zapamiętali tajniki tworzenia efektownych afiszy reklamowych zachęcających
rodziców, krewnych, znajomych do przyjścia na przedstawienia, festyny, bale, przeróżne imprezy organizowane przez szkołę.
Odpowiedzialność za tę formę reklamy
spoczywała na młodym nauczycielu i jego
podopiecznych. O tym, jak dobrze wyAbsolwenci szkoły podstawowej klasy VII 1959 r., których uczył w pierwszym roku pracy
w Cisownicy. Bogusław Binek trzeci od strony prawej, drugi rząd.
wiązywali się z tego zadania świadczyła
16
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Wycieczka klasowa w Zakopanem pan Binek patrzy z boku na swoich uczniów.

wypełniona publicznością sala, a na festynie podwórze
szkolne zapełnione ludźmi.
Uczniowie, zżyci z miłym, cierpliwym, wyrozumiałym Wychowawcą, znającym ich możliwości, po otrzymaniu świadectw ukończenia klasy V dowiedzieli się, że
po wakacjach nie będzie ich już uczył. Został skierowany
do szkoły w Lesznej Górnej. W tej sytuacji nie obeszło
się bez łez.
Do roku 1967 kolega Boguś Binek korzystał jeszcze
z mieszkania w domu nauczyciela. Codziennie – już
jako kierownik i nauczyciel – z niemałymi trudnościami
(szczególnie w okresie zimy i późnej jesieni) docierał do
szkoły w Lesznej Górnej.
Jako mieszkaniec domu nauczyciela podchodził ze
zrozumieniem do obowiązującego regulaminu. Mieszkające rodziny nauczycielskie zaskakiwał pomysłami,
ożywiał humorem, pomagał w potrzebie. Wyróżniał się
podejściem bezinteresownego koleżeństwa, kulturą życia w zgodzie.
Jako nauczyciel angażował się w życie społeczne wsi,
wspierał działalność kulturalną członków Koła Związku Młodzieży Wiejskiej. Zainicjował i podjął się prowadzenia amatorskiego teatru maskowego. Sympatycy
tej formy promowania sztuki pod kierunkiem organizatora wykonywali rekwizyty, akcesoria, stosowną dekorację. Prezentacje miały miejsce w sali widowiskowej

Spotkanie z absolwentami po latach rozłąki z cisownicką szkołą. Bogusław
Binek najwyższy na tle otwartych drzwi.

w Cisownicy. Kolega Binek 30 grudnia
1967 r. wstąpił w związek małżeński, zamieszkał w domu rodzinnym żony Teresy
w Ustroniu. Przez dwa lata dojeżdżał jeszcze do pracy w Lesznej Górnej. W 1969 r.
podjął pracę w Szkole Podstawowej nr
2 w Ustroniu. Konsekwentnie podnosił kwalifikacje zawodowe na wyższych
uczelniach w Raciborzu, w Cieszynie.
Uzyskał stopień magistra.
Pozostał skromnym człowiekiem. Chętnie odwiedzał Cisownicę. Z radością przyjmował zaproszenia na
spotkania absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jury
Gajdzicy w Cisownicy. Koleżankom z okresu wspólnej
pracy proponował pomoc, służąc swoim samochodem
w dotarciu do miejsca imprezy, zapewniając też powrót
do domu.
Po 32 latach organizatorzy Spotkania Absolwentów
Rocznika 1950 zaprosili Pana Bogusława Binka, swojego
nauczyciela, wychowawcę na uroczystość. W odpowiedzi otrzymali wyjaśnienie, które Maria Bujok zamężna
Polok, Józef Malec przechowują jako pamiątkę.

Absolwenci zachowali fotografie, pamiętniki szkolne z wpisami Wychowawcy, gromadzą artykuły z prasy
o Nauczycielu Bogusławie Binku.
Wiadomość o śmierci Bogusława Binka, który odszedł 23 marca 2021 roku poruszyła nas wszystkich. Wychowankowie, uczniowie, mieszkańcy wsi pod Czantorią
dzielą ból z Rodziną.
W związku z pandemią nie mogliśmy wziąć udziału w żałobnym nabożeństwie, w ostatniej drodze na
miejsce spoczynku śp. Bogusława Binka – lubianego
Nauczyciela, życzliwego Kolegi, szlachetnego, szanowanego Człowieka.
Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci.
Teresa Waszut
Panorama Goleszowska |

17

Bajeczka

Słowniczek

Póć, łopowiym ci bajeczke, jak to kiejsi było,
kiej sie jeszcze petryolkóm w chałupach świyciło.
Mój starziczek ze stareczkóm też dzieckami byli,
drzikowali, wynotwiali, do szkoły chodzili.
Zeszytów nie było, tabliczki miywali,
a krómnie blajsztifta, rysikym pisali.
Rechtór ważnóm był persónóm, dobrze to wiedzieli,
i jak myszki pod mietłami, cichutko siedzieli.
Nie wszymło sie ło laptopie ani satelitce,
zadani sie łodrobiało na ławie przy świyczce.
Choć sie dóma pumogało, do ćmoka robiło,
dycki jeszcze sie po polu z dzieckami góniło,
grało w lajdy, w ciciubabke, lebo w klupkanego,
w chałupie żeś nie udzierżoł kiedysi żodnego.
I skończyła sie bajeczka, choć przyznocie sami,
że sie dzieckóm kiejsi fajnie grało wieczorami.
Lidia Lankocz
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póć – chodź, przyjdź
petryolka – lampa naftowa
drzikować – rozrabiać
wynotwiać – wymyślać
krómnie – zamiast
blajsztift – ołówek
rysik – przyrząd do pisania po tabliczce
rechtór – nauczyciel
wszymnóć – wspomnieć
gónić – biegać
lajdy – berek
klupkany – zabawa w chowanego (kiedy się
kogoś znajduje trzeba odpukać – odklupkać,
wymawiając jego imię)
udzierżeć – utrzymać
kiejsi, kiedysi – kiedyś
żodnego – nikogo, żadnego

Odnajdź na obrazku:
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Kącik

Poetycki
Gróniczek
Piyrszy rok żywobycio
we Wiśle miyszkołech
w Głymbcach na Gróniczku
chodzić sie uczyłech.
Potym zaś w Cieszynie
miyszkołech se szwarnie
odkiel żech wyjechoł
miołech sie ganc fajnie.
Jednako mie moc tropiła
wielko mankulija
tymu żech sie wrócił
tam kaj Czantoryja.
Uż od sztyrych roków
zaś miyszkóm w Cieszynie
na nowo se szapcyrujym
po cołkij dziedzinie.

Henryk Pasterny (stary cieszyniok, kiery po rokach wrócił sie ku „ojcowskimu
dómu”, a je s tego moc rod) – urodzony
1950 r. w Cieszynie, absolwent Wydziału
Elektroniki WAT. Od 1969 r. przebywał
w Warszawie, skąd powrócił do Cieszyna w 2012 r. Swoje pasje i zainteresowania
realizuje między innymi w: Sekcji Miłośników Gwary Cieszyńskiej przy COK
„Dom Narodowy”, grupie twórczej Cieszyńska Studnia Literacka przy Bibliotece
Miejskiej, Kole nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Od 2015 r. pisze
wiersze (przede wszystkim w gwarze cieszyńskiej). W maju 2016 r.
wydał debiutancki tomik: „ZAŚ TUKEJ Znów TUTAJ”, dotyczących
Ziemi Cieszyńskiej i wspomnień z nią związanych. W lutym 2020 r.
wydał drugi tomik: „ZOCNI LUDZIE”. Swoje wiersze prezentował
w ramach różnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Uczestniczy w konkursach i wydarzeniach poetyckich, w tym pięciokrotnie
wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Nieprofesjonalnej
im. Emilii Michalskiej organizowanym przez EMGOK w Strumieniu. Współtworzy przedsięwzięcia poetyckie Cieszyńskiej Studni
Literackiej, m.in.: „Pogotowie poetyckie” (w ramach Skarbów z Cieszyńskiej Trówły), promocja antologii „ZE STUDNI”, wieczór poetycki „Poezja Bolesława Leśmiana w lustrze studni” (na zaproszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku), „Życie i twórczość Henryka Jasiczka” (w Bibliotece Miejskiej w Mostach k. Jabłonkowa na zaproszenie
Klubu Adama Wawrosza). Jego motto: Rzóndzymy po naszymu, coby
nie za – być starodownyj rzeczy naszych starzików a ojców.
Kościół Świyntej Trójcy
Uż sztyrycet roków tymu
Zofia Szurmanowa
dała farze kónszczek ziymie
coby Boży Dóm budować.

Zaszełech aji na Gróniczek
a je mi ganc luto
co chałupa kaj żech miyszkoł
bezmała rozsuto.

Wanieliki z Bażanowic
za robote hnet sie wziyni
a tyn nowy piekny filiał
w pore roków postawili.

Taki to je żywobyci
– dyć wszecy to znómy
co roz człowiek żyje dłuży
a inkszy roz – dómy.

Odkiel kościół im poświyncił
ksióndz biskup Narzyński
majóm bliży ku rzykaniu
– jejich wielki szczynści.
Dzisio uż nie muszóm jechać
na fare w Cieszynie,
głoszóm tukej Bogu chwałe
we swojij dziedzinie.
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Ścieżki niewydeptane

Pierwsza profesjonalna wycieczka
1982 – był to dla mnie pamiętny rok, gdy po czterech latach intensywnego wędrowania po górskich ścieżkach,
prawie wszystkich pasmach polskich gór, zdobyłem upragnioną Górską Odznakę Turystyczną (GOT) w stopniu małym złotym i mogłem wreszcie przystąpić do egzaminu na Przodownika Turystyki Górskiej. Egzamin odbywał się
w Bielsku Białej i trwał około trzech godzin. Zdawałem z zakresu Beskidów Zachodnich (od Ustronia po Krynicę),
lecz pytania dotyczyły również Bieszczad oraz Sudetów (dziś podobny egzamin trwa ok. 20 minut). Egzamin zdałem
celująco, lecz to nie był koniec wymagań w celu zdobycia uprawnień – trzeba było jeszcze poprowadzić tygodniową
wycieczkę górską oraz dwutygodniowy obóz wędrowny.

W krótkim czasie znalazłem jeszcze troje chętnych
uczestników, opracowałem trasę i program wycieczki.
Trasa miała prowadzić z Krynicy do Rabki z odbiciem
na kilka pasm górskich. Po kilku dniach (czerwiec 1982)
załatwiłem formalności w Urzędzie Gminy oraz w zakładzie pracy (był to bowiem czas stanu wojennego)
i mogliśmy wreszcie wyruszyć. Na dworcu głównym
w Goleszowie zakupiliśmy bilety na nocny pociąg do
Krynicy i można było jechać. Naszą czwórkę żegnała kilkuosobowa grupa znajomych. Pociągiem osobowym bez
większych przygód dotarliśmy do Katowic, gdzie miała nastąpić przesiadka na pociąg do Krynicy. W końcu
pociąg z Wrocławia relacji Krynica – Zagórz dojechał
i mogliśmy podróżować dalej. Tu jednak spotkał nas
mały problem. Pociąg przyjechał pełny (pamiętny skład
elektryczny żółto–niebieski) i trudno było nam wejść
do niego. Z ogromnymi plecakami zajęliśmy miejsca
stojące w przejściu między co jakiś czas otwierającymi
się drzwiami. Pasażerowie wsiadali, lecz niewielu miało
chęć wysiąść. Do Krakowa dojechaliśmy jak przysłowiowe „śledzie w beczce”. Nasz kolega Jasio wpadł na pomysł
(niby dla żartu), by wpuścić kolejnych pasażerów, wszedł
na stojący pod ścianą kaloryfer. I niestety w tej pozycji,
zajmując „górną półkę”, dojechał do Tarnowa. Z Tarnowa do Nowego Sącza niewiele się zmieniło. Dopiero od
Muszyny nad Popradem mogliśmy wygodnie usiąść na
ostatnie 12 km. W Krynicy byliśmy rano około ósmej.
Jakież było moje zdziwienie, gdy chciałem pomóc jednemu z kolegów założyć plecak. Nijak nie dawałem sobie
z nim rady. Nie omieszkaliśmy go zważyć na dworcowej
wadze, która dodatkowo drukowała bilecik (podobna
była kiedyś na rynku w Cieszynie). Plecak ważył 42 kg.
Kolega przezornie zapakował do niego, co się tylko dało.
Z Krynicy niewyspani wyruszyliśmy na szlak. Wpierw
pokonaliśmy stoki Jaworzyny Krynickiej (o kolejce linowej nikt wtedy nawet nie marzył), by zakończyć szlak
na Hali Łabowskiej (18 km). Niestety, tu okazało się, że
nie ma ani jednego wolnego łóżka i trzeba było iść dalej, tym razem do Rytra (razem 31 km). Tam mieliśmy

pewnych znajomych i u nich przenocowaliśmy. Resztkami sił ułożyliśmy się w wygodnych łóżkach. Drugiego
dnia mieliśmy się kierować do Szczawnicy, lecz okazało
się, że w nocy kolega Boguś wypadł przez okno z drugiego piętra i połamał sobie kości śródstopia. W bólu, po
kolanach, wrócił do pokoju i zasnął, nie mówiąc nikomu
nic o tym zdarzeniu. Niestety, poranny wymarsz z przyczyn oczywistych nie doszedł do skutku. Dodatkowo,
nie chciał nawet, by zawieziono go do szpitala w Nowym
Sączu. Chciał usilnie pojechać do rodzinnego Cieszyna.
Po bezcelowych negocjacjach z nim ulegliśmy i pojechaliśmy po taksówkę do Starego Sącza, by odwieźć go
do domu. Po kilku godzinach dotarliśmy do Cieszyna
i z jego ojcem udaliśmy się na pogotowie w cieszyńskim
szpitalu. Kurs wtedy kosztował całą jego miesięczną
wypłatę. Wieczorem wróciliśmy do Rytra, by nazajutrz
kontynuować wędrówkę już tylko w trójkę. Przy okazji
tej nieplanowanej wycieczki zabraliśmy część niepotrzebnych rzeczy z plecaka Jaśka.
W dalszych dniach, przez pasmo Prehyby, dotarliśmy
do Szczawnicy, gdzie zanocowaliśmy w schronisku „Orlica”. Kolejne dni wędrówki po Pieninach oraz Gorcach
z noclegiem na Starych Wierchach doprowadziły nas do
Rabki (razem 112 km), skąd bez większych przygód wróciliśmy autobusem PKS-u przez Bielsko do Goleszowa.
Zenon Sobczyk
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azwa Godziszów pochodzi od imienia „Godzisz”. Po raz pierwszy pojawiła się w 1445 r. jako
Godyessow, jednak sama miejscowość powstała prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku.
Do końca średniowiecza Godziszów był wsią książęcą, w XVI wieku jedną z bogatszych w Księstwie
Cieszyńskim.
Od 1932 r. stok północny Chełmu był używany do szkolenia członków Koła Szybowcowego „Start” w Cieszynie. Szkołę Szybowcową Aeroklubu Śląskiego w Goleszowie, zwaną potocznie szkołą harcerską, otwarto na
szczycie wzgórza 15 lipca 1934 r. Dwa lata później szkołę przemianowano na Śląską Szkołę Szybowcową LOPP na
Górze Chełm im. mjr. Ludwika Idzikowskiego. W 1938 r. szkoła posiadała około 30 różnych typów szybowców
np. „salamandra”, „komar” i „sroka”. Na początku 1939 r. zastępcą kierownika szkoły został Franciszek Kępka.
W okresie międzywojennym szkoła wyszkoliła około 1,5 tys. pilotów. W 1950 r. rozpoczęto jednak jej likwidację,
ponieważ lotnicze władze centralne podjęły decyzję o przeniesieniu szkolenia szybowcowego z gór na niziny.
Ostatecznie życie szybowcowe na Chełmie zamarło wiosną 1951 r. Jednym z ostatnich wyszkolonych pilotów był
Franciszek Kępka „junior”.

G

odziszów jest położony w centralnej
części Pogórza Cieszyńskiego. Wieś
posiada dwa przyrodnicze oblicza. Dominującą w krajobrazie, zbudowaną z wapieni i łupków,
Górę Chełm (464 m n.p.m.) oraz rolniczą wschodnią część, przeciętą rzeką Radoń z kompleksem
stawów w przysiółku Siedlisko. Góra Chełm to
ostoja bioróżnorodności. Ciepłe łąki, dawne wyrobiska wapienia we wschodniej jej części czy lasy
grądowe są siedliskiem cennych i chronionych roślin i zwierząt. Spotkać tu można m.in. storczyka
bladego, lilię złotogłów a także goryczkę krzyżową.
Spośród zwierząt na uwagę zasługują kumaki górskie, które można obserwować w okresowych niewielkich zbiornikach wodnych i rzekotkę drzewną
występującą na wilgotnych łąkach. Cichy i uważny
obserwator nad brzegami Radonia może zobaczyć
jednego z najpiękniej ubarwionych polskich ptaków – zimorodka. Na terenie Godziszowa znajdziemy kilka pomników przyrody. Są to dwa jesiony
wyniosłe przy ulicy Pod Chełmem oraz modrzew
europejski nieopodal szczytu Góry Chełm.
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Godziszowem był związany Franciszek Kępka (1940-2001) pilot szybowcowy i samolotowy, wielokrotny mistrz
i wicemistrz Polski, czterokrotny wicemistrz świata
i mistrz Europy w szybownictwie, rekordzista świata
i Polski, laureat medalu Lilienthala.
Autorzy tekstów: Henryk Mróz, Tomasz Beczała

ilustracja: pl.freepik.com | pch.vector
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Przystanek:

Zmagania goleszowskich łuczników zakończone sukcesami
W dniach 22-23 maja łucznicy reprezentujący Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów wystartowali
w zawodach, które okazały się szczęśliwe dla Przemysława Koneckiego, Anny Stanieczek oraz Magdy Bisch.
Zawodnik goleszowskiego klubu, a także reprezentant
Polski zajął bowiem trzecie miejsce w Pucharze Europy Juniorów w słoweńskim Catez, a dwie nasze zawodniczki odniosły sukcesy w memoriale im. Mieczysława
Nowakowskiego.

Przemysław Konecki zajął trzecie miejsce w Pucharze Europy Juniorów.

Anna Stanieczek zajęła pierwsze miejsce, a Magda Bisch czwarte podczas
XV memoriału im. Mieczysława Nowakowskiego.

W ramach Pucharu Europy Juniorów w słoweńskim
Catez, Przemysław Konecki w kwalifikacjach uzyskał
drugi wynik, a z zawodów wrócił z brązowym medalem. Z kolei Anna Stanieczek oraz Magda Bisch na warszawskim Marymoncie, gdzie odbył się XV memoriał
im. Mieczysława Nowakowskiego, zajęły odpowiednio
pierwsze i czwarte miejsce. Dodatkowo zawody w Warszawie były dla Magdy Bisch okazją do ustanowienia
rekordu życiowego.

Inauguracja Goleszowskiej Ligi Szóstek
W środę, 2 czerwca zainaugurowana została kolejna
edycja Goleszowskiej Ligi Szóstek o Puchar Wójta Gminy
Goleszów, a więc piłkarskiego turnieju przeznaczonego
dla amatorskich drużyn składających się z sześciu zawodników. W tym roku swój udział potwierdziło 6 ekip,
które o ligowe punkty walczyć będą na kompleksie Orlik
w przy ul. Sportowej w Goleszowie.

Zawody mają charakter amatorski, jednak dopuszcza
się udział zawodników występujących w rozgrywkach
ligowych seniorskich na poziomie B i A klasy, a także juniorów do 18. roku życia grających na dowolnym szczeblu
rozgrywek młodzieżowych. Podobnie jak w poprzednich
sezonach, drużyny zgłoszone do rozgrywek rozegrają
dwie rundy systemem „każdy z każdym” – mecz i rewanż, otrzymując 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za
remis oraz 0 punktów w przypadku przegranej. Na zakończenie sezonu puchary otrzymają trzy najlepsze drużyny, a statuetki najlepszy bramkarz oraz król strzelców.
W pierwszej kolejce rozegrane zostały dwa z trzech
zaplanowanych wcześniej meczów. Zmierzyły się w nich
drużyny: CDF kontra Godziszów oraz Cisownica kontra Oldboy’e. W pierwszym zwyciężyła drużyna CDF,
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pokonując swojego rywala 14 do 1. W drugim meczu
Cisownica pokonała drużynę Oldboy 23 do 3.
Kolejne spotkanie w ramach Goleszowskiej Ligi Szóstek zaplanowane zostało na 10 czerwca br. Szczegółowy
harmonogram wraz z regulaminem dostępny jest na
stronie internetowej gminy.

Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich organizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu „Lokalny
Animator Sportu”, na który nasza gmina otrzymała
dofinansowanie z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Patronat medialny nad turniejem
objął portal www.ox.pl.

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego „TON”
w Goleszowie informuje, że w dniu
26 czerwca br. w godz. od 16.00 do 19.00
na terenie łowiska „Ton” w Goleszowie
przeprowadzone zostaną

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego „TON”
w Goleszowie informuje, że w dniu
17 lipca br. (sobota) w godz. od 16.00 do 19.00
na terenie łowiska „Ton” w Goleszowie
przeprowadzone zostaną

„XXII Świętojańskie Zawody
Wędkarskie Par Mieszanych”

„XXX Gminne Drużynowe
Zawody Wędkarskie”

Zapraszamy pary małżeńskie, narzeczeńskie itp.
Mile widziane matki, żony i ..........

Wpisowe 100 zł od drużyny (3 osobowej).
Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmują członkowie
Zarządu TW „TON” w dniach od 12-15.07.2021 r.
w godz. od 18.00 – 20.00
na terenie Tonu (Rybaczówka).

Wpisowe 50 zł od pary.
Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmują członkowie
Zarządu TW „TON” w dniach od 21-24.06.2021 r.
w godz. od 18.00 – 20.00
na terenie Tonu (Rybaczówka).
Uczestnicy winni we własnym zakresie zaopatrzyć się
w sprzęt wędkarski.
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Zbiórka w dniu zawodów o godz. 15.00

Zbiórka w dniu zawodów o godz. 15.00

UWAGA: w drużynie 3-osobowej minimum
2 zawodników musi być mieszkańcami gminy
Goleszów lub członkami TW „TON”.

Zaprasza Zarząd TW „TON”

Zaprasza Zarząd TW „TON”
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Informator
Urząd Gminy w Goleszowie
ul. 1 Maja 5, tel. : 33 479 05 10
www.goleszow.pl | www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl | urzad@goleszow.pl

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

Czas pracy Urzędu Gminy w Goleszowie:
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

Godziny pracy:
poniedziałek
wtorek		
środa		
czwartek
piątek		

Uwaga! W każdy ostatni dzień miesiąca Kasa Urzędu
Gminy Goleszów czynna będzie o godzinę krócej.
Numery wewnętrzne poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu Gminy w Goleszowie,
tel. 33 479 05 10 do 13 | Goleszów, ul. 1 Maja 5
Sekretariat Wójta – wew. 20
Biuro podawcze – wew. 29, 30
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – wew. 31
Kasa – wew. 26
Dowody osobiste – wew. 47
Wymiar podatków – wew. 25
Zapłata podatków – wew. 24
Opłaty z tytułu odpadów komunalnych i zwrot podatku
akcyzowego – wew. 49
Inwestycje i remonty gminne – wew. 45
Numeracja budynków, podziały nieruchomości – wew. 32
Wypisy i wyrysy, wycinka drzew – wew. 22

7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
7.00 – 17.00
7.00 – 15.00
7.00 – 13.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 21,
www.goleszow.com.pl
Godziny pracy:
pn. – pt. 8.00 – 20.00
Wypożyczalnia kostiumów karnawałowych:
pn. – pt. 8.00 – 19.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Godziny pracy:
pn. – pt. 8.00 – 16.00
Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29, tel. : 33 479 99 28 wew. 18,
gcigoleszow@gmail.com
Numer alarmowy: 112
Pogotowie gazowe: 992
Policja: 997
Pogotowie wodociągowe: 994
Straż pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Pogotowie energetyczne: 991

Ochrona środowiska, deklaracje ws. opłaty za gospodarowanie odpadami – wew. 28
Planowanie przestrzenne – wew. 22

Wydawca: Gmina Goleszów

Biuro obsługi Rady Gminy Goleszów – wew. 53

Redaktor naczelny: Stefan Mańka

Inspektor ochrony danych – wew. 40

Redakcja: ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów,

Imprezy, rekreacja i promocja – wew. 44

tel. 33 479 05 10 wew. 44 | panorama@goleszow.pl

Organizacje pozarządowe, kluby sportowe – wew. 43

Nakład: 2000 egzemplarzy

Zarządzanie kryzysowe – wew. 42

Druk: Offsetdruk i media sp. z o.o.

Goleszów, ul. Zakładowa 12

Redakcja nie zwraca nadsyłanych pocztą materiałów

Drogi – wew. 81, 84
Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokatorskie – wew. 82
Budynki komunalne, cmentarze komunalne – wew. 83
Gospodarka nieruchomościami – wew. 80

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

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe – wew. 82
Panorama Goleszowska |
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Goleszów, 1914 r., Cementownia.

Goleszów, 1902 r., Cementownia.

Goleszów, 1911 r., Hotel Winkler.

Goleszów, 1900 r., Cementownia i budynek dyrekcji fabryki.

Goleszów, 1930 r., Urząd Gminy.

Gmina Goleszów
na starej
fotografii.
Zapraszamy
do zwiedzenia
gminy sprzed lat!
Goleszów, 1911 r., kościół Ewangelicko-Augsburski.

Goleszów, 1935 r., Szkoła LOPP na górze Chełm.

Goleszów, 1927 r.

Fotografie opublikowane dzięki uprzejmości pana Jana Cichego.

26

| Panorama Goleszowska

Goleszów, 1917 r., Dworzec kolejowy.

Leszna Górna, 1930 r., przejście graniczne.

Leszna Górna, 1914 r., kościół.

Dzięgielów, 1927 r., Dom dziecka.

Puńców, 1903 r., kościół katolicki.

Dzięgielów, 1927 r., kościół Ewangelicko-Augsburski.

Cisownica, 1937r., Pensjonat „Krischa”.

Bażanowice, 193 4 r., Res

tauracja.

Godziszów, 1934 r., Kaplica i szkoła.
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