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Drodzy Czytelnicy,
lato dobiega końca, a przed nami piękna,
obfitująca w niezwykłe pejzaże jesień. Nim
jednak to nastanie pragniemy przypomnieć
Państwu o atrakcjach, które w ostatnim
czasie miały miejsce na terenie gminy Goleszów. Nasz informator to jednak nie tylko sprawozdanie z tego, co za nami. Każdy
numer przynosi bowiem garść aktualnych
informacji np. na temat nowych zasad przyznawania goleszowskiego Bonu Żłobkowego czy naboru w ramach LGD „Cieszyńska
Kraina”. W aktualnym numerze niezwykle
obszernie prezentuje się także rozdział poświęcony przyrodzie i turystyce. Życzymy
przyjemnej lektury!
Redakcja
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Wójt Gminy Goleszów

Szanowni Mieszkańcy,
koniec sierpnia to zgodnie z tradycją czas przygotowań do
goleszowskiego święta plonów, podczas którego wyrażamy wdzięczność i szacunek dla ciężkiej i pełnej poświęceń pracy naszych rolników. Dla lokalnej społeczności
ostatni weekend wakacji to także możliwość przeżywania radości ze wspólnego biesiadowania podczas Dni
Goleszowa. Wydarzenia te są okazją do prezentowania
bogactwa i dorobku naszej małej ojczyzny, pielęgnowania pięknych tradycji i obyczajów oraz rozwoju poczucia
wspólnoty. Są to bezcenne wartości, o które należy dbać.
Niestety, czas pandemii nie sprzyja organizacji tak
dużego przedsięwzięcia. Z tego powodu, mając na względzie szczególnie troskę o zdrowie mieszkańców i gości,
po raz drugi w wieloletniej historii naszej gminy nie
przeżywaliśmy tej wyjątkowej uroczystości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
w ostatnich tygodniach sierpnia zaprosiłam do udziału
w mniejszych imprezach, które pozwoliły na uatrakcyjnienie okresu wakacyjnego na terenie naszej gminy. Cieszę się, iż zaproponowana formuła dostarczyła tak wielu
pozytywnych emocji i radości. A reakcje uczestników,
w tym pierwszego w historii naszej gminy plenerowego
kina, świadczą o tym, że również taka forma spędzania
wolnego czasu przypadła Państwu do gustu.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku nic już nie stanie
na przeszkodzie, by zorganizować gminne święto plonów połączone z Dniami Goleszowa oraz zainicjowane
w tym roku plenerowe atrakcje, które staną się dodatkowym punktem w programie imprez i na stałe wpiszą się
w kalendarz gminnych wydarzeń.
Koniec wakacji to także czas intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Dyrektorzy gminnych
placówek organizują pracę dydaktyczną. Finalizowane
są również prace inwestycyjne i remontowe, które rozpoczęły się wraz z ostatnim dniem zajęć edukacyjnych.

O tym, jak zmieniają się szkoły i przedszkola, możecie
Państwo przeczytać w aktualnym wydaniu Panoramy
Goleszowskiej. Realizacja inwestycji to kolejny ważny
krok służący poprawie warunków, w jakich opiekę i naukę otrzymują najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Wraz
z początkiem nowego roku szkolnego do życia powołany
zostanie także drugi zespół szkolno-przedszkolny, tym
razem w Cisownicy. To kolejny etap długo oczekiwanej
reformy goleszowskiej oświaty, którą zapoczątkowaliśmy
rok temu. Jestem przekonana, iż wszystkie nasze działania, wynikające z głębokiej troski o właściwy poziom
edukacji, zostaną docenione zarówno przez przedszkolaków, uczniów, jak i rodziców, dla których dobro dzieci
jest najważniejsze.
Najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, którzy
1 września rozpoczną nowy rok szkolny, życzę wielu
sukcesów oraz ogromnej radości ze zdobywanej wiedzy. Pracownikom placówek oświatowych satysfakcji
z osiąganych celów oraz realizacji planów służących
rozwojowi gminnej oświaty. Wszystkim zaś – dzieciom,
nauczycielom i rodzicom życzę, aby nowy rok szkolny
przebiegał bezpiecznie.
Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów
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XXXI Sesja Rady Gminy Goleszów
25 sierpnia odbyła XXXI Sesja Rady Gminy Goleszów. Podczas pierwszych obrad po wakacyjnej przerwie radni podjęli 6 uchwał. Dwie pierwsze z nich dotyczyły kwestii finansowych związanych z realizacją inwestycji finansowych
realizowanych m.in. ze środków zewnętrznych pozyskanych w konkursach. W związku z trwającymi przedsięwzięciami oraz działaniami mającymi na celu zdobycie dodatkowych dofinansowań na inwestycje, zaszła konieczność
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów, a to bezpośrednio wiąże się ze zmianą
uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2021 rok.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła poprawy stanu
infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Z inicjatywy Wójt Gminy, Sylwii Cieślar goleszowscy radni
postanowili udzielić Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji

celowej w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej 2607S
– ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnia”.
Przegłosowano również uchwałę porządkową związaną

z powstaniem od 1 września 2021 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy. Zmiany struktury sytemu
oświatowego wymagały wprowadzenia formalnej regulacji funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie, obsługującego szkoły i przedszkola. Przyjęto
również uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Po zakończeniu bloku uchwał Radni przeszli do ostatnich punktów obrad. Po zrealizowaniu programu Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan
podziękował wszystkim za udział i zamknął XXXI sesję
Rady Gminy.
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Rozpoczęła się praca nad przyszłorocznym
budżetem gminy
Wójt Gminy Goleszów informuje, że rozpoczęły się
prace przygotowawcze nad budżetem gminy na rok 2022.
W związku z tym mieszkańcy gminy, organizacje, związki wyznaniowe i inne podmioty z terenu gminy mogą
składać wnioski do projektu budżetu. Należy to uczynić
do 10 września 2021 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5).

Ulice Wspólna w Kisielowie oraz Orzechowa
w Goleszowie Równi wyremontowane!
Zakończyły się prace związane z modernizacją ul. Wspólnej w Kisielowie oraz ul. Orzechowej w Goleszowie Równi.
Kompleksowy remont ul. Wspólnej pozwolił na znaczną poprawę stanu technicznego, a tym samym bezpieczeństwa i komfortu korzystania z drogi prowadzącej do granicy z gminą Dębowiec. Natomiast prace na ul. Orzechowej
polegały na naprawie znacznych szkód, z którymi przez lata musieli zmagać się użytkownicy.

To kolejne gminne drogi wyremontowane w 2021 roku
z budżetu Gminy Goleszów, których potrzebę modernizacji wskazali mieszkańcy. Wcześniej remonty wspierane
środkami z gminnego Funduszu Sołeckiego zakończyły
się w Dzięgielowie oraz Goleszowie Dolnym.
— Wykorzystując mniejszy ruch na drogach związany
z wakacyjnymi wyjazdami naszych mieszkańców, kontynuujemy zakrojony na szeroką skalę, a zapoczątkowany
w ubiegłym roku proces naprawy gminnych dróg. To zadanie wieloletnie, gdyż zaległości i ogromne zaniedbania w tej materii są niemożliwe do odrobienia w ciągu
jednego, a nawet dwóch lat. Ciesząc się z zakończonego
remontu ul. Wspólnej oraz ul. Orzechowej, raz jeszcze
proszę mieszkańców pozostałych sołectw o cierpliwość.

Stale analizujemy nasze możliwości finansowe, które
są jednym z najważniejszych warunków modernizacji
kolejnych dróg — wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy
Goleszów.
Gminne inwestycje drogowe realizowane są obecnie
na ul. Szerokiej w Goleszowie, ul. Leśnej w Puńcowie,
ul. Spacerowej w Bażanowicach, ul. Objazdowej w Bażanowicach oraz ul. Pogodnej w Cisownicy. Oprócz nich
stale wykonywane są bieżące naprawy gminnych dróg
polegające na cząstkowych naprawach mniej uszkodzonych nawierzchni, dla których rozwiązaniem może być
wypełnienie spękań z wykorzystaniem narzędzi i materiałów zakupionych w tym celu na potrzeby referatu
drogowego Urzędu Gminy w Goleszowie.

Kisielów, ul. Wspólna.

Goleszów Równia, ul. Orzechowa.
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Dodatkowe środki na modernizację
ul. Nierodzimskiej w Godziszowie
W połowie lipca w Hażlachu miało miejsce przekazanie umowy na dofinansowanie modernizacji ul. Nierodzimskiej
w Godziszowie. Dokument potwierdzający pozyskanie ponad 193 tys. zł z budżetu Województwa Śląskiego odebrała Wójt Gminy Goleszów, Sylwia Cieślar oraz Skarbnik Gminy Goleszów, Romana Brzoza.

— Dofinansowanie ul. Nierodzimskiej w Godziszowie odbywa się w ramach programu umożliwiającego
budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów
rolnych, w ramach którego w minionym roku zrealizowany został remont ul. Białej w Kozakowicach. Pozyskane
dofinansowanie to spore oszczędności w gminnym budżecie w ramach realizowanej w tym roku modernizacji
— komentuje Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.
W sumie wsparcie środkami finansowymi z Województwa Śląskiego otrzymało 13 gmin z subregionu południowego i powiat żywiecki. Warto zaznaczyć, iż obecny wniosek Gminy Goleszów znalazł się na pierwszym
miejscu listy rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem z budżetu Województwa Śląskiego, co potwierdza skuteczność referatów Urzędu Gminy w Goleszowie odpowiedzialnych za pozyskiwanie zewnętrznych

środków finansowych oraz realizację inwestycji na terenie gminy. Umowy na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wręczyli
podczas oficjalnej uroczystości w Hażlachu Członek
Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs oraz
Przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok.

Strażackie ćwiczenia w Bażanowicach i Goleszowie
10 sierpnia w Bażanowicach oraz 23 sierpnia w Goleszowie odbyły się ćwiczenia strażackie umożliwiające zapoznanie
strażaków z infrastrukturą jednych z największych obiektów zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na naszym
terenie oraz z zagrożeniami, jakie występują w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej. Podczas ćwiczeń strażackich
sprawdzono również mobilność jednostek oraz sprawność współdziałania z państwowymi służbami ratowniczymi.

Ćwiczenia zorganizowane w pierwszej połowie
sierpnia odbyły się na terenie firmy MDM NT w Bażanowicach i były zorganizowane przez JRG PSP
Ustroń. Uczestniczyły w nich jednostki OSP z naszej
gminy. W symulowanej akcji wzięło udział prawie 50
strażaków. Z kolei w ćwiczeniach zorganizowanych
pod koniec sierpnia przez Państwową Straż Pożarną
we współpracy z Gminą Goleszów na terenie hal produkcyjno-magazynowych QBL Systems w Goleszowie
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uczestniczyło 9 zastępów straży pożarnej. W symulowanym pożarze magazynu w Goleszowie udział wzięło
6 jednostek OSP z terenu Gminy Goleszów oraz 3 zastępy PSP z Cieszyna, Skoczowa i Ustronia. Akcja obejmowała prowadzenie działań gaśniczych części magazynowych, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym
(osobom postronnym i strażakom poszkodowanym
w akcji) oraz zabezpieczenie pobliskich budynków
przed przeniesieniem ognia.

LGD „Cieszyńska Kraina”:

Kolejna szansa na uzyskanie dofinansowania
W terminie od 30 sierpnia do 13 września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
prowadzić będzie nabór wniosków, które umożliwią ubieganie się o środki m.in. na rozwój przedsiębiorczości,
promowanie lokalnego obszaru, wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Przygotowania do naboru wniosków obejmujących
poddziałania dotyczące wsparcia wdrażania operacji
w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzedziło spotkanie konsultacyjne, które
na początku sierpnia odbyło się w sali sesyjnej Urzędu
Gminy w Goleszowie.
Zainteresowani pozyskaniem dofinansowania mogą
składać wnioski odpowiadające warunkom przyznania
pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność. Dofinansowanie będzie można otrzymać na podejmowanie lub rozwijanie
działalności gospodarczej, a także podejmowanie lub
rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki / okołoturystyki, promowanie obszaru objętego
LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym), wzmocnienie kapitału społecznego, w tym

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań
proekologicznych i OZE), jak również rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (budowa, przebudowa
obiektów turystycznych/rekreacyjnych).
Wypełnione dokumenty będzie można składać
w terminie od 30 sierpnia do 13 września br. w biurze
LGD „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Szczegółowe opisy oraz wzory dokumentów znajdują się
na stronie www.cieszynskakraina.pl. Informacji o prowadzonych naborach udzielają również pracownicy
biura LGD, którzy dostępni są pod numerem telefonu
33 487 49 42 oraz mailem: biuro@cieszynskakraina.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Pamiętaj! Masz czas spełnić swój obowiązek do końca września!
Do połowy sierpnia swój obowiązek spisowy spełniło ponad 45% mieszkańców gminy
Goleszów. Wiele osób skorzystało z pomocy rachmistrzów spisowych, którzy w okresie
wakacyjnym pełnili dyżury w większości sołectw. Możliwość spisania się towarzyszyła
także Mobilnym Punktom Szczepień, które dwukrotnie pojawiły się na naszym terenie.

Przypomnijmy, iż obowiązkową formą tegorocznego
spisu jest samospis internetowy, którego można dokonać
także w Urzędzie Gminy w Goleszowie, gdzie znajduje
się stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie
ankiety online. Korzystać z niego można 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. Metodami uzupełniającymi są spis przez
telefon, poprzez infolinię spisową lub wywiad z rachmistrzem. W przypadku kontaktu telefonicznego rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub
22 279 99 99. Od 23 czerwca spis prowadzony jest także
w formie wywiadów bezpośrednich realizowanych przez

rachmistrzów spisowych. Zgodnie z Ustawą o Spisie Powszechnym rachmistrzowi nie możesz odmówić udzielenia informacji. Szczegółowe informacje na temat spisu,
w tym link do internetowego formularza dostępne są na
stronie spis.gov.pl
W imieniu gminnego biura spisowego zachęcamy
wszystkich mieszkańców gminy Goleszów, którzy jeszcze
nie wypełnili ankiety w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, by nie czekali do samego końca ze spełnieniem swojego obowiązku, do udzielenia odpowiedzi w tegorocznym spisie. Odmowa udziału
w spisie może bowiem grozić dotkliwą karą finansową.
Panorama Goleszowska |
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Goleszowski Bon Żłobkowy:

Rusza nabór wniosków na nowych zasadach
Minął rok od wprowadzenia w życie świadczenia mającego na celu wspomóc rodziców w zapewnieniu opieki nad
dziećmi do lat 3. Do funkcjonującego Goleszowskiego Bonu Żłobkowego Rada Gminy Goleszów postanowiła jednak
wprowadzić znaczące zmiany.

Bon jest 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. Jego wprowadzenie to spora zmiana w systemie
dopłat do opieki nad dziećmi w gminie Goleszów.
Przyjęte przez Radę Gminy zmiany pozwoliły na
zwiększenie liczby opiekunów mogących skorzystać ze świadczenia. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy dzięki wprowadzonym
zmianom będą mogli ubiegać się o wsparcie niezależnie od tego, jakie uzyskują dochody, a także czy korzystają z opieki publicznego, czy też niepublicznego żłobka.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
WEGO:
GOLESZOWSK IEGO BONU ŻŁOBKO
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Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny można składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów,
ul. 1 Maja 5, za pośrednictwem poczty bądź przesłać
na adres skrytki e-puap: /pq063jb1lc/skrytka
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Oświaty Urzędu Gminy Goleszów (1 Maja 5, Goleszów),
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telefonicznie pod numerem: 33 4790510 wew. 43 oraz
mailowo: oswiata@goleszow.pl Wniosek, regulamin
Goleszowskiego Bonu Żłobkowego wraz z uchwałą
Rady Gminy Goleszów o jego wprowadzeniu znajdują
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Goleszowie. Można je także otrzymać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.

Mobilne Punkty Szczepień
na terenie gminy Goleszów

W sierpniu na terenie gminy Goleszów można było skorzystać z bezpłatnych szczepień w ramach Mobilnych Punktów Szczepień. Otrzymanie szczepionki potwierdzał Europejski Certyfikat, który w wielu przypadkach umożliwia
odbywanie zagranicznych podróży bez konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa oraz przebywania na kwarantannie. Przygotowanie Mobilnego Punktu Szczepień w Goleszowie wspierały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie oraz Goleszowie, które odpowiadały za część organizacyjno-techniczną.

Możliwość skorzystania ze szczepień pojawi się także we wrześniu. Informacje o terminach oraz miejscach,
gdzie zainteresowani szczepieniem mieszkańcy gminy
Goleszów będą mogli otrzymać szczepionkę pojawi się
z wyprzedzeniem na stronie internetowej Gminy Goleszów, jak również na tablicach informacyjnych zlokalizowanych we wszystkich sołectwach.

Nowe pomoce dydaktyczne

trafią do Szkoły Podstawowej w Goleszowie
Blisko 70 tys. zł pozyskała Gmina Goleszów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Goleszowie.
To kolejne dofinansowanie otrzymane na ten cel
z ministerialnych źródeł.
fot. pl.freepik.com/pressfoto

W minionych dwóch latach gminie udało się pozyskać dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych,
które trafiły do szkół w Dzięgielowie i Cisownicy. W tym
roku, nowe pomoce dydaktyczne, które trafią do goleszowskiej podstawówki, to m.in.: plansze dydaktyczne,
szafy chemiczne, zestawy chemiczne do doświadczeń,
globusy, mapy, multimedialne atlasy.
Panorama Goleszowska |
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Wyjazd „tygrysów” do ZOO w Chorzowie
Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie wraz z Fundacją Fascynujący Świat Dziecka przy wsparciu Gminy Goleszów
zorganizowali wyjazd dzieci z terenu gminy Goleszów do chorzowskiego ZOO. Termin wyjazdu młodych „tygrysków” – podopiecznych Fundacji FAS – nie był przypadkowy. 29 lipca obchodzony jest bowiem Międzynarodowy
Dzień Tygrysa, który jest oficjalną maskotką fundacji.

Na potrzeby wyjazdu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Gmina Goleszów udostępniła bezpłatnie
gminny autobus szkolny, a w dzień wyjazdu bezpiecznego i pełnego wrażeń Dnia Tygrysa życzyła Wójt Gminy
Goleszów, Sylwia Cieślar.
— Małą tradycją stają się moje spotkania z młodymi mieszkańcami gminy Goleszów, którzy sprzed Urzędu Gminy w Goleszowie, naszym gminnym autobusem
wyruszają na wakacyjne wycieczki i obozy sportowe.
Z każdego takiego spotkania czerpię ogromną radość
— komentuje Wójt Gminy Goleszów.
Główne obchody święta tygrysa, którego na wolności
można spotkać m.in. w odległej Afryce, zaplanowano
na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, w sąsiedztwie wybiegu kocich drapieżników. Program uwzględniał wiele atrakcji mających na celu zwrócenie uwagi na

sytuację tygrysów w środowisku naturalnym, jak również zapoznanie z ciekawostkami z ich życia oraz przybliżenie problematyki FASD. Na terenie ogrodu zaplanowano również różne aktywności dla młodych mieszkańców
gminy Goleszów.

Mały Jonathan walczy o zdrowie i sprawność
Mały mieszkaniec gminy Goleszów – Jonathan Lach potrzebuje pomocy w walce o zdrowie i sprawność umożliwiającą mu samodzielne życie. Do realizacji celu niezbędna jest kosztowna operacja. Do 17 września konieczne jest
uzbieranie blisko 470 tys. zł. Każdy z nas może dołożyć cegiełkę i sprawić, aby Jonathan nie był skazany na trwałe
cierpienie i wózek inwalidzki.

Operacja jest konieczna, aby Jonathan
mógł samodzielnie chodzić i biegać. Jego
prawa noga i ręka są porażone, w związku
z czym codziennie zmaga się z bolesnymi
przykurczami (spastyka) w nóżce i rączce, które powodują, że nie jest w stanie
chodzić i używać swojej prawej ręki.
W okresie płodowym, kiedy zmarł jego
brat bliźniak, doszło u Jonathana do uszkodzenia obszaru mózgu odpowiedzialnego za
funkcje ruchowe. Właśnie teraz, kiedy jest jeszcze mały,
ma 3 latka, ma ogromną szansę na operację SDR (selektywnej rizotomii grzbietowej) u pioniera tej metody dr
T.S. Park w Children’s Hospital w St. Louis w USA. Jest
to skomplikowana operacja neurochirurgiczna polegająca na wyeliminowaniu uszkodzonych włókien nerwowych, które nie przesyłają prawidłowych sygnałów z mózgu do kończyn. Jej efektem będzie trwałe zredukowanie
przykurczy mięśni. Dla Jonathana oznacza to możliwość
poruszania się, chodzenia, biegania bez ograniczeń.
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Daje szansę, która uratuje go od życia w bólu
i cierpieniu. Koszty całego leczenia są
ogromne i wynoszą 468 078,00 złotych.
Można wspomóc Jonathana w walce
o zdrowie i uratować przed kalectwem!
W serwisie internetowym prowadzona jest bowiem zbiórka dla Jonathana
(www.siepomaga.pl/jonathan), poprzez którą
można wpłacić dowolną kwotę. Można także
wysyłać SMS o treści 0121418 na numer 72365
lub przelew tradycyjny na konto:
Fundacja SiePomaga
(nr rachunku 97 2490 1028 3587 1000 0012 1418),
tytułem: Darowizna Jonathan Lach.
Jonathan jest podopiecznym Bielskiej Fundacji Serca
dla Maluszka i można go wesprzeć poprzez darowiznę –
przelew tradycyjny
(Bank Millennium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
tytułem: 508 Jonathan Lach
oraz przekazać 1% podatku w rozliczeniu PIT).

Reforma goleszowskiej oświaty – rozdział II
1 września 2020 r. powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie, co zapoczątkowało reorganizację placówek
oświatowych w gminie Goleszów. Reforma goleszowskiej oświaty postępuje, stąd wraz z początkiego nowego roku
szkolnego sfinalizowany zostanie kolejny etap zakładający powstanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy.

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy jest efektem uchwały z 24 lutego 2021 r. Rady
Gminy Goleszów, która zdecydowała o przekształceniu
Przedszkola Publicznego w Goleszowie z oddziałami
zamiejscowymi poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Cisownicy. Jednocześnie podczas tej samej sesji
radni przegłosowali uchwałę o założeniu Przedszkola
Publicznego w Cisownicy.
Z dniem 1 września 2021 r. Przedszkole Publiczne
w Cisownicy zostanie połączone ze Szkołą Podstawową w Cisownicy, a tym samym powstanie drugi zespół
szkolno-przedszkolny w gminie Goleszów.
Rok 2021/2022 to nie koniec zmian w Szkole Podstawowej w Cisownicy. W placówce tej funkcjonują od
wielu lat oddziały przedszkolne, które realizują wychowanie przedszkolne w Goleszowie Równi. Niestety
stan budynku pozostawia wiele do życzenia i wymaga
wielkich nakładów finansowych w celu dostosowania

go do aktualnych wymogów i przepisów. Z tego powodu podjęta została decyzja o dostosowaniu na potrzeby
przedszkola jednego piętra w budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi. Obecnie trwają prace związane
z opracowaniem niezbędnej dokumentacji budowlano-remontowej, a także przetargowej. Być może w trakcie
najbliższego roku szkolnego uda się zrealizować wszystkie te działania, dzięki którym w Goleszowie Równi powstanie nowoczesne przedszkole umożliwiające pełną,
tj. 8-godzinną opiekę dla na 50. dzieci.

Kończą się wakacje
Dla uczniów i nauczycieli był to czas odpoczynku i nabierania sił do wyzwań czekających w nowym roku szkolnym.
Dla zarządzających placówkami oświatowymi przerwa w nauce to świetny okres na remonty, modernizacje i przygotowanie jednostek do zajęć.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzięgielowie
przeprowadzone zostały remonty w budynkach Przedszkola Publicznego w Puńcowie oraz Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. W okresie przerwy w pracy puńcowskiego przedszkola realizowana była ważna inwestycja.
Został wykonany kompleksowy remont łazienki dla
dzieci, a dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu
Wójt Gminy Goleszów, Sylwii Cieślar możliwe było poszerzenie inwestycji o dodatkowe prace, które objęły
również remont łazienki dla personelu oraz zmywalni.
Do zmywalni został ponadto zakupiony nowy sprzęt
w tym zmywarka, szafa przelotowa ze stali nierdzewnej
oraz zlewozmywak. Wyremontowane pomieszczenia
prezentują się nowocześnie i estetycznie.
Na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzono także remont stołówki w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Na ten cel zostały pozyskane środki z programu

„Posiłek w szkole i w domu”. Wsparcie finansowe wykorzystano na usługi remontowe oraz zakup wyposażenia
bloku żywieniowego. Prace obejmowały m. in. gruntowny remont ścian i podłóg, modernizację instalacji

Kuchnia Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Dzięgielowie.
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wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę blatów do
wydawania posiłków i do odbierania brudnych naczyń
oraz wymianę drzwi wewnętrznych w bloku żywieniowym. W ramach projektu wysłużoną elektryczną patelnię zastąpiono nową, a kuchnię gazową nowoczesnym
piecem, zakupiono wielofunkcyjne piekarniki, meble ze
stali nierdzewnej, profesjonalny robot wielofunkcyjny.

Szkoła podstawowa w Goleszowie.

Toaleta przedszkolna Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Dzięgielowie.

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
Zmiany nastąpiły także w Szkole Podstawowej w Bażanowicach, gdzie na nowe wymieniono drzwi w 5 pomieszczeniach szkolnych, jak również przeprowadzono
remont holu w budynku szkoły. Prace remontowe polegały m.in. położeniu nowych gładzi gipsowych, uzupełnianiu tynków, jak również odmalowaniu holu, co
z pewnością zostanie zauważone przez przekraczających
progi bażanowickiej podstawówki.

Szkoła Podstawowa w Cisownicy
Główne prace w Cisownicy były prowadzone w budynku cisownickiego oddziału zamiejscowego Przedszkola Publicznego w Goleszowie. Od 1 września jednostka ta stanie się Przedszkolem Publicznym w Cisownicy
i wejdzie w skład tworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy. Prace w przedszkolu obejmowały m.in. remont pomieszczeń w budynku, roboty wykończeniowe, instalacyjne, rozbiórkowe w zakresie instalacji
elektrycznej, instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szeroki zakres prac obejmował także roboty w zakresie stolarki budowlanej, montaż
drzwi, wymianę podłóg i odnowienie ścian, a także roboty malarskie oraz wykonanie ścianek działowych.

Szkoła podstawowa w Bażanowicach.

Szkoła Podstawowa w Goleszowie
Wakacyjna przerwa w Szkole Podstawowej w Goleszowie pozwoliła na kompleksowe odmalowanie czterech
sal lekcyjnych, korytarza oraz sanitariatów na drugim
piętrze budynku dawnego Gimnazjum w Goleszowie.
12
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy.

Wszystkie prace w gminnych jednostkach oświatowych zrealizowane zostały w zaplanowanym terminie,
dzięki czemu efekty będzie można zobaczyć już 1 września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Spotkanie wokół Tonu i pierwsza projekcja
plenerowa w gminie Goleszów
W sobotę, 7 sierpnia z inicjatywy Wójt Gminy Goleszów, przy wsparciu mieszkańców, Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie oraz pracowników Urzędu Gminy, odbyła się pierwsza projekcja plenerowa w gminie Goleszów.
Przedsięwzięcie, które obejmowało liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców gminy, a także ciekawe prelekcje
i spacer po interesujących pod względem przyrodniczym miejscach odbyło się m.in. dzięki wsparciu w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkanie plenerowe wokół Tonu stałą się okazją do
powiększenia zasobu wiedzy na temat otaczającej nas
przyrody, ale przede wszystkim było źródłem dobrej zabawy i pozwoliło na doładowanie pozytywnej energii.
Pogoda, miejsce i program spotkania okazały się temu
sprzyjać. Lokalizacja spotkania nie była przypadkowa.
W tej okolicy, a dokładnie pod Wyrchgórą rozgrywa się
historia, która opisana została w książce dla najmłodszych i pokazana w krótkim filmie. Książka i film to
składowe nowej publikacji Urzędu Gminy w Goleszowie,
która już wkrótce ujrzy światło dzienne. Właśnie podczas
seansu kina plenerowego odbyła się niejako prapremiera
wydanego przez gminę filmu przyrodniczo-edukacyjnego. Jednak główna projekcja to wyczekiwana przez
wszystkich uczestników imprezy Mamma Mia! Musical,
który – za sprawą rytmicznych przebojów ABBY – pozwolił wszystkim przenieść się w kolorowy i roztańczony
świat. Mieszkańcy i przybyli goście w trakcie całej imprezy mieli możliwość skorzystać bezpłatnie z szeregu
przygotowanych atrakcji. Między innymi można było
spotkać się z pszczelarzami z koła w Dzięgielowie, którzy
na swoim stanowisku zaprezentowali ul dydaktyczny,
a najmłodsi mieli okazję przebrać się w strój pszczelarza.

Wszyscy chętni do zgłębiania wiedzy o tym, co w Tonie
możemy zobaczyć i złapać na haczyk mieli okazję posłuchać krótkiej prezentacji o rybach, a następnie przez
przewodnika dra botaniki zostali zaproszeni na spacer
do pobliskiego „Ajsznytu”. Była to świetna okazja, żeby
poznać rośliny, które spotykamy na szlaku, jednak nie
zawsze zwracamy na nie uwagę. W trakcie imprezy dla
najmłodszych przygotowane były także stanowiska animacyjne, w których można było wzbogacić się o brokatowe tatuaże i kolorowe warkoczyki, a przed seansem
bezpłatnie zaopatrzyć się w popcorn.
— Każdy ma wpływ na to, jak wygląda otaczający nas świat, a wspólne działanie przynosi wiele korzyści, czego dowodem był seans filmowy. Tylko dzięki życzliwej współpracy grupy mieszkańców,
biblioteki i Gminy Goleszów można było po raz pierwszy oglądać film na dużym ekranie w plenerze. Dziękuję wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w organizację spotkania, dzięki którym program
był atrakcyjny dla wszystkich chcących spędzić z nami
popołudnie. Cieszę się, że mogliśmy się wspólnie spotkać po dłuższej przerwie — komentuje Sylwia Cieślar,
Wójt Gminy Goleszów.

Więcej zdjęć na str. 30
Panorama Goleszowska |
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Plażowe pożegnanie wakacji
w gminie Goleszów!
Radosne pożegnanie lata miało miejsce w gminie Goleszów w przedostatni weekend sierpnia. Za sprawą wielu
osób, w tym pracowników Urzędu Gminy, przy wsparciu strażaków-ochotników z jednostki OSP w Goleszowie przez
dwa dni w centrum Goleszowa można było poczuć się jak nad morzem, korzystając z licznych atrakcji skierowanych
zarówno do najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców gminy.

Plaża Goleszów, bo pod taką nazwą promowana była
kolejna impreza plenerowa w gminie Goleszów, obejmowała w swym programie m.in. stanowiska animacyjne
dla dzieci, w których najmłodsi mogli wykonać brokatowy tatuaż lub kolorowe warkoczyki, a także dmuchane
zjeżdżalnie i trampoliny. Dodatkową atrakcją była prezentacja nowoczesnych wozów bojowych jednostek OSP
z Cisownicy i Bażanowic, a także możliwość zapoznania
się z wyposażeniem radiowozu oraz karetki. Wieczorem
na plaży odbył się pokaz filmów. W piątek z myślą o dorosłych uczestnikach wyświetlono film pt. „Lato w Prowansji”, zaś w sobotę zaprezentowano polskie bajki ze
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dodatkowo, przed piątkowym seansem miał miejsce niezwykle energetyczny koncert grupy perkusyjnej „Walimy
w Kocioł” wspieranej przez multiinstrumentalistę Pawła
(Paula) Stępnia. Niespodzianką z największym potencjałem radości była natomiast dyskoteka w pianie dla
dzieci, która rozpoczęła sobotnie popołudnie na Plaży
Goleszów. Istne szaleństwo, w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. W programie znalazła się także dyskoteka dla
dzieci oraz zabawa taneczna dla dorosłych. W trakcie

imprezy na wszystkich uczestników czekała darmowa
wata cukrowa oraz popcorn.
— Pogoda ducha, beztroska, zachwyt i radość– tymi
słowami można opisać atmosferę i nastroje wszystkich,
którzy spędzili dwa dni w gminie Goleszów na specjalnie
przygotowanej plaży przy Urzędzie Gminy. Chyba dawno nie było w naszej gminie takiej kumulacji radości,
uśmiechu i przyjemności z zabawy. Być może sprawiła
to pozytywna energia najmłodszych uczestników, a ich
spontaniczna, pogodna natura i beztroska udzieliły się
wszystkim. Najważniejsze, że wszyscy byli zadowoleni
i dobrze się bawili! Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji poszczególnych elementów dwudniowej imprezy i swoim zaangażowaniem sprawili, że Plaża
Goleszów doszła do skutku — komentuje imprezę Sylwia
Cieślar, Wójt Gminy Goleszów, z inicjatywy której impreza miała miejsce.

Więcej zdjęć na str. 30, 31
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Czy tam

czytam
Nie ulega kwestii, że nasza przydatność do świata zależy od
naszej równowagi wewnętrznej. […] Rozproszony umysł to umysł
nieszczęśliwy [Życie piękna katastrofa, Jon Kabat-Zinn].

Spekulacje umysłu. Ciągłe rozpraszanie się, dążenie snego człowieka, by sięgnął po książkę? Słowo prowokado czegoś i unikanie. Jak się uspokoić? Jak odpocząć cja jest także motywem przewodnim w prozie innej auod tyranii umysłu? Zastąpić własnego „opowiadacza” torki. Manuela Gretkowska dużo wcześniej przed Otessą
w głowie innym opowiadaniem? Zawsze warto spró- Moshfegh skorzystała z podobnych narzędzi literackich.
bować. Krótka forma w takim wypadku może być naj- Z pomocą groteski, przewrotnego humoru, naturalizmu,
lepsza. Opowiadanie. Seria historii, które nie angażują erotyki stworzyła – jak sama o nich mówi, harlequiny
zbyt dużo czasu i pozwalają uwolnić się spod silnej pre- dla inteligentnych. Dla inteligentnych, bo prozę Gretsji umysłu, który stale planuje, analizuje, chce pokonać kowskiej od Moshfegh odróżnia dawka filozofii, jaką
wyimaginowane przeszkody i mieć wpływ na rzeczywi- wplata w historie bohaterów. Gretkowska snuje historyjki
stość szczególnie wtedy, kiedy nie ma kontroli nad zda- na pograniczu filozofii, pastiszu i erotycznej prowokacji,
rzeniami. Jednym z ulubionych zajęć umysłu są wędrówki nie tracąc na moment dobrego smaku ani tempa. Zwodzi
po przeszłości i przyszłości oraz zatracenie się w myśleniu. i czaruje czytelnika wyobraźnią i erudycją, a jej zmyślenia
[Życie piękna katastrofa, Jon Kabat-Zinn].
są tak przekonywające, że z przyjemnością
Tyrania naszego umysłu koncentruje się „Dlaczego nasz przedkładamy je nad prawdę [Kinga Duw pytaniu: dlaczego nasz umysł tak się umysł tak się
nin, Ex Libris]. Taki właśnie jest Kabaszybko nudzi samym sobą? [Jon Kabatret metafizyczny Manueli Gretkowskiej.
-Zinn]. Nie znosi bezczynności. Może dla- szybko nudzi
Nie jest zbiorem opowiadań, ale forma,
tego lubimy uciekać od męczących historii samym sobą?”
w jakiej zostały zaprezentowane historie
własnych i zanurzać się w świecie opowiamoże zostać tak potraktowana. Podobdań, które prezentują inny świat, przez co wyprowadza- nie jest w Toksymii Małgorzaty Rejmer. Narracja każdej
ją nasz umysł z utartych kolein. Jedno podpowiada mi części tej powieści jest tak skonstruowana, że możemy
teraz umysł: Tęsknota za innym światem – opowiada- je potraktować jak osobne opowiadania. Autorka, w wynia Ottessy Moshfeg. Moim zdaniem, to antidotum na wiadzie dla Lampy, tak mówiła o swojej prozie: mnóstwo
męczące ponaglenia naszego umysłu, który przez swoją osób się pochyla nad Toksymią i mówi A fe, jaka brzydciągłą potrzebę aktywności kieruje nas do poszukiwania ka książka o brzydkich ludziach i brzydkich miejscach,
miejsca, gdzie nie ma nudy. Autorka, jak sama twierdzi, a tymczasem trzy czwarte książki to fotografie z Grochopierwszą prozę napisała korzystając z poradnika: Jak na- wa, rzeczy, które zobaczyłam, usłyszałam, albo o których
pisać bestseler w 90 dni. Trochę tak czyta się ten zbiór mi opowiedziano. Dlaczego właśnie takie tematy – Rejopowiadań. Jakby był wykalkulowanym i obliczonym mer odpowiada: skoro powstają pamiętniki różnych telena sukces zestawem wszystkiego tego, na co składa się wizyjnych niań, brzydul, tancerek, gdzie wszystko jest na
ciekawa historia, którą czyta się jednym tchem. Zaska- „bogato”, to może można też napisać książkę „na ubogo”.
kujące, groteskowe, przewrotne, dziwne. To zestaw słów, Czym jest przewrotność w prozie Małgorzaty Rejmer być
które opisują to, czego możemy spodziewać się czytając może zobrazuje zdanie wypowiedziane przez jednego
tę prozę. Poznajemy przeciętnych, dziwacznych amery- z bohaterów Toksymii: Proszę pisać ładnie, podniośle, ale
kanów, których Moshfegh opisuje z humorem i pozba- żeby zrozumiała każda, nawet najgłupsza osoba na powia intymności. Prezentuje czytelnikowi fizjologicznie- grzebie, choćby to był i pies.
-specyficzną rzeczywistość, każdego z bohaterów z taką
Każda z wspomnianych autorek w swojej prozie czadozą naturalizmu, że musimy zapomnieć o wstydzie. ruje i zwodzi czytelnika w rejony makabry. Prezentuje
Prowokuje? Być może. Jak inaczej przekonać współcze- obrazy czasem upiorne, ale też pełne humoru (czarnego).
Panorama Goleszowska |
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Z jednej strony zaciekłość, toksyczność, zepsucie i prze- ignorowania nieustannej aktywności własnego umysłu
moc, z drugiej absurdalny, czasem melancholijny humor. i tego, do jakiego stopnia umysł nami kieruje. To sprawia,
Obrzydliwość codzienności dziwacznych bohaterów. że żyjemy jakby na powierzchni życia. Zapominamy, kim
Tutaj pojawia się w mojej głowie słowo: bizarre – fran- jesteśmy. Rozpęd niepohamowanej aktywności może nas
cuskie słowo „upiorny”[ tłumacz Google]. Opowiadania zdominować na całe lata, nawet do końca życia, a my przebizarne napisała noblistka Olga Tokarczuk. Upiorne, oczymy fakt, że chwile umykają i że nasz czas się kończy.
z pewnością nie są i tu zgadzam się z Jerzym Sosnow- Tak jak kończy się, nieraz zaskakująco, czas bohaterom
skim, który określa je, jako „dziwaczwspomnianych opowiadań. Jon Kane” oraz „kapryśne”, podążając za „Umysł zawsze szuka bat-Zinn amerykańskim profesorem
słownikiem Wiedzy Powszechnej, satysfakcji, snuje
medycyny i twórca Kliniki Redukcji
tłumaczącym w ten sposób słowo biStresu oraz Centrum Mindfulness jest
plany, by upewnić
zarre. Wszystkie te opowiadania to
przekonany, że drogą do szczęśliwego
niewielka dawka prozy, która odry- się, że sprawy potoczą życia jest uważność. A cóż to takiego?
wa nas od upiornych myśli własnych. się po naszej myśli,
Najważniejsza i najgłębsza lekcja, jaką
Gdy patrzy się nieustannie tylko na a jednocześnie stara
możemy wynieść z ćwiczenia uważnoswoje identyczne twarze, przeżywa się
ści: zrozumienie, że nie jesteśmy swoimi
się unikać zdarzeń,
coś w rodzaju szoku na widok odmienmyślami.[…] Prosty akt rozpoznawania
ności. I wszystko, co jest inne, staje których się boimy,
myśli może uwolnić nas od zniekształsię brzydkie, nieporadne, dziwaczne. zjawisk, których
conej wersji rzeczywistości, którą myśli
Dlatego warto sięgać po te opowieści
często kreują. Uwolnienie się z tyranii
nie chcemy.”
o innym świecie, a czasem nie z tego
myślącego umysłu. Ulgę przynosi zroświata, żeby móc patrzeć z dystansem na rzeczywistość zumienie, że myśli są tylko myślami, a nie naszym „ja”
codzienności. A może sięgamy po takie lektury, by nie czy ››rzeczywistością‹‹. Gorąco polecam „Życie piękna
zatracić się w śnie na jawie, nie dać się uwikłać w mean- katastrofa, Jona Kabat-Zinna. Przekonajmy się, jakie
dry spekulującego umysłu? [Jon Kabat-Zinn]. Czy takie korzyści może przynieść pielęgnowanie uspokojenia
bizarne opowieści mogą być lekiem na nasze troski? Od- i uważności. Nie dajmy się uwikłać w meandry spekulująpowiedziałam, że lecząca jest już sama świadomość ist- cego umysłu. Kiedy przeczytałam spostrzeżenia Jerzego
nienia całej sfery świata gorszego niż ten, który przypadł Sosnowskiego, po tym jak wspólnie przeczytał, na głos,
w udziale nam [Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne]. z drugą osobą Opowiadania bizarne, pomyślałam, że
Proszę sprawdzić, czy po przeczytaniu tych wszystkich taki sposób czytania to też może być, pewnego rodzaju,
opowiadań można zgodzić się z tytułem książki cyto- trening uważności i uspokojenia. Sosnoswki tak napisał:
wanej na wstępie Życie piękna katastrofa. Nie dajmy się taka wspólna lektura mnóstwo daje, zarówno książce, jak
jednak zwieść przewrotności tytułowych słów opraco- czytelnikom: tekst zaczyna brzmieć, sprawdza się (lub nie)
wania Jona Kabat-Zinna. Ta bardzo obszerna lektura, jego zapis – interpunkcja, układ na stronie – który przeto kompendium wiedzy na temat pielęgnowania uspo- staje być czymś podświadomie, jeśli w ogóle, rejestrowakojenia i uważności. Uważność to, moim zdaniem, coś, nym, a zaczyna być niezmiernie istotnym zestawem znaczego brakuje bohaterom wcześniej
ków drogowych, semaforów, zwrotnic,
„Zróbmy
sobie
wymienionych opowiadań. Nasze zapozwalających głosowi toczyć się po kochowanie i stany emocjonalne mogą chwilę przerwy
lejnych linijkach jak po szynach. Takie
być „nakręcane” przez nasze sympatie
uważne czytanie to paradoksalnie odod ciągłego
i antypatie, przywiązanie i niechęci.
poczynek dla naszego umysłu. Zróbmy
deliberowania
Umysł zawsze szuka satysfakcji, snuje
sobie chwilę przerwy od ciągłego deliplany, by upewnić się, że sprawy poto- nad tym, co należy
berowania nad tym, co należy zrobić, co
czą się po naszej myśli, a jednocześnie
należało zrobić i czego nigdy nie należy
zrobić, co należało
stara się unikać zdarzeń, których się
robić. Postanówmy, że teraz jest czas na
zrobić
i
czego
nigdy
boimy, zjawisk, których nie chcemy.
świadome skierowanie swojej uwagi na
Dokładnie takie wrażenie odnosi- nie należy robić.”
to, czego doznajemy w danej chwili – tu
my czytając prozę Ottessy Moshfegh,
i teraz. Pamiętajmy, ta jedyna chwiMałgorzaty Rejmer czy Olgi Tokarczuk. Bohaterowie la, kiedy wszystko może się zdarzyć, jest właśnie teraz.
są uwikłani i nakręcani przez niepokojący stan umy- [Życie piękna katastrofa, Jon Kabat-Zinn].
Iwona Franek
słu, żyją jak automaty. Wszyscy mamy skłonność do
16

| Panorama Goleszowska

Kącik

Poetycki
Cieszyńskie ciasteczka
Na cieszyńskiej ziemi – jak długa, szeroka
Niejedna gospodyni, swe ciasteczka wypieka
Od zawsze na święta – tak dziada, pradziada
Tradycja ta – wiele starań wymaga

Lidia Bujok urodziła się
w październiku 1954 r.
w Goleszowie. Po ukończeniu Technikum Gastronomicznego w Wiśle
pracowała w Cieszynie.
Po przeprowadzeniu się
do Dzięgielowa zaczęła pisać swoje wiersze
do szuflady, wylewając
na papier swoje emocje
i wspomnienia. Utwory
sporadycznie publikowane były w lokalnej gazetce kościelnej, Panoramie Goleszowskiej i Goleszowskim Ewangeliku. Na emeryturę przeszła pracując w D.O. Emaus
w Dzięgielowie.

Cały dom wypełniają – zapachy słodkości
Będzie czym częstować – domowników i gości

Zwyczaj
Jest taki zwyczaj na cieszyńskiej ziemi
Wiosną gdy wszystko wokół się zieleni

Asortyment wypieków – zawsze przebogaty
Różne, kształty, kolory, smaki, aromaty

W sadach aż biało, ptaki śpiewają
Kwiaty swą wonią zachwycają

Z kremem, marcepanem, kokosem, migdałem
Z czekoladą, miodem, pudrem i kakałem

W Zielone Święta gdy słońce świeci
Całe rodziny, znajomi, dzieci

Zwijane, lukrowane, z polewą, orzechami
Z makiem, marmoladą, rumem, bakaliami

Zbieramy się – tak tradycja karze
By smażyć jajka – na ognisku w garze

Własnoręczne samemu cierpliwie zrobione
Są pieczone, suszone, sklejane, zdobione

Choć to potrawa prosta jak wiecie
Smakuje wtedy jak nic na świecie

Całuski, kokoski, krajanki, ule, pierniki
Praliny, rolady, półksiężyce, rogaliki

Trochę słoniny, kilka jajeczek
Do tego młody swój szczypioreczek

Orzeszki, czekoladki, chlebki, kasztanki
Koniczynki, kawusie, bezy, marcepanki

Na świeżej kromce dymem owiana
Do końca życia – niezapomniana

Wszystkie nie wymienię sami rozumiecie
Na świątecznych stołach wiele ich znajdziecie

Z ciepłą herbatą – do niej coś może
Gdy trochę chłodniej jest na dworze

Piernikowe chatki – lukrem przystrojone
Mikołaj – renifery w sanie zaprzężone

Pieśń się rozlega, świetna zabawa
Kawały sypią się – jak z rękawa

Wokół ośnieżone z ciastek choinki
Gwiazdki, płotek, zwierzątka, przeróżne nowinki

Gwarno radośnie, czas szybko płynie
Nawet nie wiemy kiedy dzień minie

Co by nie powiedzieć o naszych wypiekach
Z utęsknieniem każdy – na nie zawsze czeka.

Za rok znów pewnie się spotkamy
I was już dzisiaj zapraszamy.
Panorama Goleszowska |
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Chlebiczek
Siod se jedyn roz starziczek w ciyniu pod jabłónióm
i przyglóndoł sie łudrzitym swoim starym dłónióm.
Dyby żech za każdy plynskiyrz mioł choć pół grajcara,
to bych dzisio był bogatszy łod samego cara.
Łoj chlebiczku rostomiły żeby Ciebie zdobyć,
łod raniuśka, aż do nocki ciyńżko trzeja robić.
Każdy roczek na łozais poleczko zamnożyć,
żeby Ciebie, mój chlebiczku na stole położyć.
Jedni myślóm, że hajń w świecie, to mosz łostrzódeczki,
a ty wszyndzi mosz jednako łoby dwie skóreczki.
Klynknył starzik pod jabłónióm i zaczył sie modlić,
dziynkujym Ci Panie Boże, że fórt mogym robić.
Lidia Lankocz

Słowniczek
siod – usiadł
łudrzitym – spracowanym
plynskiyrz – odcisk
grajcar – dawna drobna moneta austriacka
na łozais – na okrągło
zamnożyć – obsiać
hajń – hen, gdzieś
łostrzódeczka – miękisz chleba
wszyndzi – wszędzie
klynknył – uklęknął
fórt – ciągle
starzik – dziadek
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Pokoloruj
obrazek!

Panorama Goleszowska |

19

Przystanek:

po

P

ierwotna nazwa Lesznej Górnej brzmiała Lesna Snessonis i pojawiła się
już w 1305 r. Pierwszy człon nazwy to zniekształcone określenie leszczyny,
dlatego wioskę nazywano również Leszczna. Drugi człon określał przynależność wsi do Świętosza. W XVI wieku zaczęto wyróżniać Leszną Dolną i Leszną Górną (Lessczna Wirhny i Duolny – 1523 r.).
Leszna, której rozwój datuje się na XV wiek, była miejscowością o charakterze pasterskim. W 1430 r. wieś została sprzedana Piotrowi Nydkowi z Górnej Lesznej przez
Tyczka z Łagowa. W 1529 r., decyzją księcia cieszyńskiego Wacława II, Leszną otrzymał Jan Czelo z Czechowic – kanclerz na dworze cieszyńskim, właściciel dóbr i zamku w Dzięgielowie. Do 1870 r. na terenie wsi kopano rudę żelaza dla huty w Ustroniu.
Po wojnie polsko-czeskiej w 1920 r. Leszna Górna przypadła Polsce, a Leszna Dolna (obecnie część Trzyńca) ówczesnej Czechosłowacji. Występujące na terenie Lesznej wapienie cieszyńskie są od wielu lat eksploatowane w miejscowym kamieniołomie. Dawniej wykorzystywano je do produkcji cementu w cementowni „Goleszów”.

L

eszna Górna posiada najbardziej górski charakter spośród wsi gminy Goleszów. Ton tej miejscowości
nadają dwa wzniesienia: Tuł (621 m n.p.m.), najwyższe wzgórze Pogórza Cieszyńskiego, oraz Ostry
(709 m n.p.m.) leżący w Beskidzie Śląskim, będący najwyższym punktem gminy Goleszów. Góra Tuł ze
względu na unikatową, wapieniolubną florę cieszy się zainteresowaniem botaników już od prawie 200
lat. Wiosną można podziwiać przede wszystkim storczyki i lilię złotogłów, a jesienią zimowity jesienne zdobiące
leszniańskie łąki. W celu ochrony bogactwa przyrodniczego na części obszaru utworzono użytek ekologiczny
„Góra Tuł”. Miłośnicy ornitologii wiosną i jesienią mogą obserwować przeloty ptaków nad przysiółkiem Budzin,
zaś turyści przemierzający szlaki górskie w Lesznej Górnej wypatrzyć nawet tropów niedźwiedzia.

N

ajstarszym obiektem w Lesznej Górnej jest kościół
rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Marcina zbudowany w latach 1719–1731, w stylu późnobarokowym.
Wnętrze kościoła parafialnego posiada bogaty wystrój, w tym
późnobarokowe ołtarze. Jest tu również renesansowa, pochodząca z końca XVI wieku, rzeźba ze stojącą postacią w zbroi rycerza
Czelo. Na cmentarzu koło kościoła została usytuowana późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena.

W

okolicy Lesznej Górnej jest kilka ciekawych historycznie miejsc. Odkryto tu ślady osadnictwa od
młodszej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza (od 1300 do 450 lat p.n.e.), czego najlepszym przykładem są pozostałości osady obronnej na Górze Tuł.
W okresie kontrreformacji w Lesznej Górnej znajdowała się jedna z kilku leśnych świątyń ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim. Była ona na Podlesiu pod Małą Czantorią. Miejsce to zostało nazwane „Spowiedziskiem”. Obecnie w Lesznej Górnej znajduje się niewielki kościół ewangelicki (poświęcony w 2005 r.) należący do parafii w Goleszowie.Podczas drugiej wojny światowej okolice Lesznej Górnej były terenem działalności partyzantów. Na stokach
Małej Czantorii, w miejscu zdradzonej w czasie II wojny światowej lokalizacji bunkra partyzanckiego znajduje się
pomnik upamiętniający to tragiczne zdarzenie.
Z Lesznej Górnej pochodzą: Karol Buzek (1882–1936), pedagog, działacz Polskiego Towarzystwa Turystycznego,
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Macierzy Szkolnej, autor polskiej mapy geologicznej Ziemi Cieszyńskiej
oraz dr Paweł Musioł (1905–1943), redaktor m.in. „Zarania Śląskiego”, propagator regionalizmu i znawca piśmiennictwa śląskiego.
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Ścieżki niewydeptane

GOLESZÓW (HOLEŠOV)
Czyli – nie jesteśmy sami
Patrząc na mapę Polski, wytrawny szperacz natknie się zapewne na jeszcze jedną miejscowość o nazwie Goleszów.
Nie jesteśmy wobec tego sami. Ten drugi Goleszów położony jest na południe od Mielca, w dolinie Wisłoki. Jest to
nieduża wioska licząca kilkuset mieszkańców, należąca do gminy i powiatu Mielec. Oddalony jest od nas o około
300 km. Posiada małą szkołę podstawową oraz koło gospodyń wiejskich, zajmujące się koronczarstwem klockowym.

dłuta Fritscha oraz obraz Jezusa ukrzyżowanego ze szkoły Tycjana Vaczelli.
Na rynku można zobaczyć pręgierz przekształcony
w tzw. „słup morowy” z XVIII w. W pobliżu znajduje się
kościół Św. Anny (dawny zbór Czeskobraterski), przebudowany na barokowy, zaś w starej kuźni na Holajce
– muzeum kowalstwa.
Z Holešova pochodzą: J.A. Hanke, obrońca języka
czeskiego; archeolog pr.dr Groh zamordowany w czasie
okupacji. Obecnie Holešov liczy około 23 tyś. mieszkańców. Dominuje tu przemysł meblarski, wikliniarski oraz
spożywczy (produkcja cukierków „lentilki”).Do Holešova z Goleszowa jest równo 111 km.
Także i inne miejscowości naszej gminy mają swoje odpowiedniki w Polsce. Tak na przykład Godziszów
to także wioska na północ od Janowa Lubelskiego, czy
Kisielów to wieś na południe od Przeworska. Niestety
nie mają odpowiednika Bażanowice (chociaż są Bażany
i Bażanówka), to samo w przypadku Cisownicy (istnieją
miejscowości o zbliżonej nazwie: Cisowa, Cisowe, Cisownik, Cisowo, Cisów, Cisówek, Cisówka i Cisy). Podobnie
rzecz ma się z Dziegielowem (są Dzięgiel, Dzięgiele oraz
Dzięgielewo), z Leszną Górną (tu jest Lesznia i oczywiście Leszno). Dla Puńcowa odpowiednikiem mógłby być
Puńsk, a dla Kozakowic – kilkadziesiąt miejscowości
mających na początku słowo koza lub jego odmiany.
Sobczyk Zenon

źródło: mapy.cz

To jednak nie ostatnie spotkanie z nazwą GOLESZÓW. W dolinie rzeki Morawy w Republice Czeskiej
znajduje się kolejny Goleszów, tym razem nazwa nieco
zmieniona na Czeski – HOLEŠOV. Miejscowość ta położona na północ od Zlina, u stóp Hostyńskich Wierchów
na prastarym „Bursztynowym Szlaku” ma jednakże dość
bogatą historię. Już w XIII w. otrzymała prawa miejskie.
W 1621 r. podczas powstania zajęli je Wałasi, następnie
w latach 1643 – 1645 Szwedzi.
Z budowli zabytkowych, zachowały się: wczesnobarokowy zamek zbudowany wg projektu Luchesa z 1650 r.
z bardzo bogatą szatą stiukową. Wystawiały tu niegdyś
najprzedniejsze opery wiedeńskie oraz włoskie. W zamku znajduje się wystawa zabytkowych mebli, przede
wszystkim giętych oraz dział poświęcony historii miasta
i okolic, a także ruchowi rewolucyjnemu. Obok zamku,
wczesnobarokowy ogród francuski z małym planetarium. Ogród otoczony jest licznymi kanałami. Tu znajduje się pomnik kompozytora, Richtera (1709 – 1789),
który w zamku prowadził własną orkiestrę salonową.
W dawnej Synagodze z 1560 r. ma miejsce wystawa
„Żydzi na Morawie”, w pobliżu której usytuowany jest
cmentarz żydowski z zabytkowymi macewami. W pierwotnie gotyckim, obecnie barokowym kościele parafialnym, którego proboszczem był pochodzący ze Skoczowa
Św. Jan Sarkander, znajduje się dobudowana kaplica zwana „czarną”, w której zachwycają liczne rzeźby barokowe
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„Przygoda na szlaku” – z pamiętnika turysty.

Niedźwiedź i piwo
Dla turysty górskiego w pewnym momencie magicznym staje się słowo Tatry. Któż o w miarę dużym doświadczeniu nie marzy, by wędrować skalnymi ścieżkami po rozległym skalistym łańcuchu górskim.

Podobnie było w moim przypadku. Mając już pewne
doświadczenie w turystyce górskiej, kilkadziesiąt razy
odwiedziłem ten obszar. Były to wyjazdy zazwyczaj kilkudniowe. Oprócz niebezpieczeństw związanych z trudnym terenem wysokogórskim, było oczywiście jakieś ryzyko w spotkaniu z drapieżnikami.
Podczas jednego z kilkudniowych wyjazdów przebywaliśmy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (dokładnie
jest ich sześć), by zaliczać szlaki wokół doliny. Po trzech
dniach dobrej pogody przyszło jej załamanie i na kilka
dni zostaliśmy uwięzieni w „piątce” (potoczna nazwa doliny). Oczywiście nałożyło się to z tym, iż powoli wyczerpywały się schroniskowe zapasy. Było nas w schronisku
chyba z 25 osób. Jednego wieczoru skończył się w bufecie
zapas piwa. Postanowiliśmy, że następnego dnia dwóch
z nas wyruszy przez przełęcz Krzyżne do Zakopanego
(około 7 godz. w jedną stronę). Wieczorem zrobiliśmy
losowanie i niestety wybór padł na mnie oraz kolegę
Michała. Rankiem wyruszyliśmy w stronę „Zakopca”,
mimo mniejszego deszczu, do miasta dotarliśmy przemoczeni. Po zrobieniu zapasów i spakowaniu plecaków,
wypiciu kilku piw na miejscu, postanowiliśmy, że z powrotem pojedziemy do Morskiego Oka PKS-em. Stąd
już tylko 2 godz. przez Świstówkę do „Piątki”. Z polany
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Włosienica ruszyliśmy dość późno i w połowie dystansu
zrobiło się zupełnie ciemno. Korzystając z jednej latarki, pokonywaliśmy jakoś drogę. W pewnym momencie
usłyszeliśmy gdzieś za nami jakieś sapanie i pomruki.
Przypomnieliśmy sobie ostrzeżenia gospodarzy naszego schroniska o buszujących w pobliżu niedźwiedziach.
To zmobilizowało nas do szybkiej ucieczki w kierunku
naszego noclegu. W ucieczce przeszkadzały nam mocno
obciążone plecaki. Niewiele się zastanawiając położyliśmy je na ścieżce, by jak najszybciej dotrzeć do schroniska. W schronisku przedstawiliśmy sytuację naszym
kolegom i postanowiliśmy wrócić po plecaki wcześnie
rano. Mniej więcej zapamiętaliśmy miejsce ich pozostawienia. Jakież było nasze zdziwienie, gdy po kilku minutach do schroniska weszli turyści z Tychów z naszymi plecakami i tryumfalnie dzielili się naszym piwem,
proponując sprzedaż. Nie pomogły nasze tłumaczenia
i udowadnianie, że plecaki są nasze. W końcu plecaki
(puste) odzyskaliśmy. Tyszanie jednak byli na tyle uczciwi, iż zapłacili nam za połowę piw, odliczając pozostałe,
jako znaleźne.
Pogoda kolejnego dnia poprawiła się, ale postanowiliśmy jednak skrócić pobyt w Tatrach i wróciliśmy
do domów.
Zenon Sobczyk

Kamień pamięci
Delegacja Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa dołączyła do miejscowych seniorów klubu oraz delegata 18.
Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy z siedzibą w Goleszowie Równi, aby wspólnie
złożyć wiązankę kwiatów przy Kamieniu Pamięci w 87.
rocznicę powstania Szkoły Szybowcowej na Chełmie.
Najstarsi delegaci przypomnieli historię szkoły. Odczytano informujący napis: „Na zboczach Chełmu pierwszy
raz oderwali się od ziemi, a w latach II Wojny Światowej podjęli bohaterską walką o wolność Polski i Europy”.
Wspominano również kolegę, pilota śp. Tadeusza Ćwika, który niedawno opuścił nasze grono, a był wielkim
społecznikiem, współorganizatorem położenia kamienia
oraz zasadzenia w niedalekiej odległości od kamienia
orzecha tureckiego, drzewka pamięci. Prezes z powodu
dużego upału pozwolił uczestniczyć w uroczystości bez
mundurów.
Dalsza część spotkania miała miejsce w restauracji
właścicieli obiektu, gdzie wstąpiliśmy, aby schłodzić się
lodami i zimnymi napojami. Spod Chełmu udaliśmy się
do Ogrodzonej, aby odwiedzić mającego właśnie urodziny kolegę. Solenizant pilot szybkim lotem zorganizował
wspaniałego grilla, przy którym wspomnieniom przygód lotniczych nie było końca. W tak miłej atmosferze
spędziliśmy resztę dnia.
Albin Klimczak

Zebranie wyjazdowe w Miasteczku Pszczelim
Z powodu nadal panującej pandemii zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej zaplanowano
jako wyjazdowe na świeżym powietrzu, czyli w Miasteczku Pszczelim w Lesznej Górnej, niektórzy mówią,
że to już jest Dzięgielów. Deszcz nieśmiało, ale jednak
pada cały dzień. Nic to jednak dla nas starych wyg, co
uznają, że istnieją tylko dwie pogody: dobra i bardzo dobra. Po zebraniu przeprowadzamy nawet w warunkach
bojowych Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej.
Ze smakiem spożywamy przygotowane przez gospodynię i właścicielkę miasteczka p. Małgosię ciasto i kawę.
Ważnym punktem była wyczerpująca prelekcja na temat upraw ekologicznych wygłoszona przez zaproszoną
do nas przez prezesa panią Barbarę Wójcik – dyrektor
Beskidzkiego Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie.
Na koniec raczyliśmy się smacznymi plackami z wyrzoskami. A więc nawet deszczowa pogoda nie przeszko-

dziła nam w programowej działalności. Wyniki Zawodów Strzeleckich, wręczenie dyplomów oraz pucharów
odbędzie się jednak na następnym zebraniu w Ośrodku
wędkarskim „TON”.
Albin Klimczak
Panorama Goleszowska |
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Wycieczka TMZG
Poranną porą, już przed godz. 5:00, 24 lipca 2021 roku uczestnicy wycieczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej oczekują na przyjazd autokaru p. Jurka Cieślara. Autobus podjeżdża planowo, a więc w drogę.

W Kromołowie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
robimy krótką przerwę na kawę i toaletę, po czym udajemy się w dalszą drogę, podziwiając z daleka wyrastające
z ziemi potężne skupiska ostańców skał połyskujących
bielą swojej wapiennej budowy. Podziwiamy „Okiennik”,
trzydziestometrową skałę z pięciometrowym oknem, jak
również inne udające wapienne zamki. Pierwszym celem naszej wycieczki są Nagłowice, gdzie odwiedzamy
dworek twórcy literatury polskiej, Mikołaja Reja. Jesteśmy trochę przed czasem, więc robimy sobie zbiorowe

zdjęcia pamiątkowe. Przewodniczka zjawia się wcześniej.
Zwiedzamy z nią wnętrza i słuchamy historii. Wystrój,
meble, obrazy, szaty na manekinach, rękopisy, życiorysy oraz drukowane dzieła z tamtych czasów, około 1550
roku, robią wrażenie. Wokół dworku znajduje się również park z unikatowymi drzewami. Ruszamy dalej, aby
wąską krętą dróżką wspiąć się na zamek w Chęcinach.
Trud wspinaczki zostaje nagrodzony wspaniałym plenerem widzianym z pozostałości tej pochodzącej z XIII w.
budowli, szczególnie z jednej z trzech ocalałych wież.
Następnie wstępujemy do Centrum Naukowego Leonarda Da Vinci, lecz niestety godziny zwiedzania nam nie
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odpowiadają, więc jedziemy do miejscowości Tokarnia, gdzie na wzniesieniu w dolinie Czarnej Nidy znajduje się ogromny skansen położony na obszarze 65 ha.
Tam skupiono i odtworzono w niespotykanej formie 30
głównych obiektów przeniesionych z okolicznych wsi.
Wyposażenie wnętrz jest ogromnie realistyczne i mało
spotykane w innych skansenach: apteka z wytwórnią
świec, gabinet lekarza ginekologa, cudny drewniany kościół, pokój z umarłą osobą w trumnie, obok wspaniale
rzeźbione wieko, wiatraki i wiele innych naturalistycznie

urządzonych wnętrz. Dalej udajemy się do Buska Zdroju.
Tam pobieżnie z okien autokaru oglądamy samo centrum miasta, następnie parkujemy w pobliżu Parku
Zdrojowego. Trzeba przyznać – mamy szczęście. Właśnie
na scenie muszli koncertowej odbywa się finał występów
Zespołów Folklorystycznych. Podziwiamy pieśni i tańce
oraz zabytkowe sanatoria wokół sceny. Na licznych stoiskach kupujemy pamiątki i dalej do ostatniego naszego
obiektu, jakim jest „Ogród na Rozstajach” w miejscowości Młodzawy Małe. Tam tarasowo utrzymany z wyjątkowym gustem urządzony ogród z unikatowymi roślinami, przepięknymi kamiennymi mostkami, płynącym
potokiem, tworzącym oczka wodne pełne roślinności
i kwitnących nenufarów sztuczną grotą. Kępy pachnących kwiatów oszałamiają, a niespotykanej urody rośliny
skłaniają do podziwu. Jedną z nich jest roślina o nazwie
Gunera manicata, pochodząca z tropikalnych lasów Boliwii, której to liście wyrastają nawet do 1,5 m. szerokości,
trudna do utrzymania w Polsce, jednak – przy odpowiedniej opiece – udaje się. Ogród godny podziwu, aż
trudno go opuścić, niestety nadszedł czas powrotu.
Do zobaczenia na następnej wycieczce!
Albin Klimczak

Rozmowa z Przemysławem Koneckim
– młodym łucznikiem klubu LUKS Orlik Goleszów,
reprezentantem Polski

We wrześniu ubiegłego roku, 18-letni Przemysław Konecki, zawodnik LUKS Orlik Goleszów otrzymał powołanie do
reprezentacji Polski. To ogromny sukces wychowanka wielokrotnej mistrzyni Europy Anny Stanieczek. Jako junior
pobił seniorski rekord kraju i jest na drugim miejscu w rankingu Kadry Narodowej. Zadaliśmy kilka pytań
młodemu łucznikowi, który reprezentuje gminę Goleszów na zawodach krajowych i międzynarodowych.

mojej kariery, sponsorom oraz klubowi LUKS
Orlik Goleszów, za wsparcie sprzętowe oraz wszystkim moim łuczniczym kolegom, z którymi mogłem wymieniać się cennymi doświadczeniami.
Jakie osiągnięcia zaliczasz do swoich największych sukcesów?

Puchar Europy Juniorów w Catez.

Do moich największych osiągnięć mogę zaliczyć brązowy medal Pucharu Europy Juniorów,
rekord Polski Seniorów 150/150 punktów, 6. miejsce na Grand Prix Europy Seniorów, 1. miejsce
w turnieju Berlin Open, Halowe Wicemistrzostwo Polski Seniorów i wiele innych krajowych medali,
jak i pucharów.

W jakich okolicznościach otrzymałeś informacje
o powołaniu do reprezentacji Polski?
O powołaniu do reprezentacji na mój pierwszy międzynarodowy turniej dowiedziałem się we wrześniu
ubiegłego roku. Byłem w szkole, gdy zobaczyłem że mam
nieodebrane połączenie od kierownika wyszkolenia
PZŁucz, więc na przerwie wyszedłem ze szkoły w poszukiwaniu zasięgu. Kiedy oddzwoniłem, dowiedziałem się,
że za tydzień mam lecieć do Antalii w Turcji na pierwszy międzynarodowy turniej od początku pandemii. Pamiętam, że ogromnie się wtedy cieszyłem, praktycznie
skakałem ze szczęścia.
Co oraz kto stoi za Twoimi sukcesami?
Za moimi osiągnięciami stoi wytrwałość i ciężka praca na treningach, ale chciałbym bardzo podziękować rodzicom za wsparcie logistyczne i finansowe, bez którego
nie byłoby tylu sukcesów. Równie mocno chciałbym podziękować mojej trenerce Annie Stanieczek, która zaraziła mnie pasją do tego sportu i czuwała nad rozwojem

Rekord Polski w Antalii.
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Gdybyś miał zachęcić młodych mieszkańców naszej gminy do łucznictwa, to jak brzmiałyby słowa
tej zachęty?
Wszystkich zdecydowanie zachęcam, zarówno do
łuczniczej rekreacji, która jest genialnym sposobem na
wyciszenie myśli i poprawę koncentracji, jak i do regularnych treningów. Z łucznictwem można zwiedzić wiele
pięknych miejsc w kraju i na świecie, przeżyć niejedną
przygodę, poznać mnóstwo wspaniałych ludzi z pasją,
a przede wszystkim lepiej poznać i zrozumieć siebie.
Łucznictwo to sport praktycznie dla każdego. Przygodę z tym sportem można zacząć w każdym wieku, czy
to w szkole podstawowej, czy na emeryturze, nigdy nie
jest za późno na łucznictwo. Najstarszy olimpijczyk brał
udział w Igrzyskach w wieku 71 lat!

Co oznacza dla Ciebie powołanie do reprezentacji?
Bycie w reprezentacji mogę nazwać wejściem na kolejny poziom sportowy. Zgrupowania z trenerami kadry, zawody kontrolne i wyjazdy na zawody międzynarodowe, to wszystko pozwala rozwinąć skrzydła,
jednakże wiąże się z byciem cały czas w gotowości.
Ciągły rozwój i rywalizacja na najwyższym poziomie wymaga dziesiątek tysięcy strzałów rocznie, treningów 5-6 razy w tygodniu, których intensywność
i regularność kontrolują trenerzy Kadry. Duża ilość
wyjazdów wymaga dużej determinacji i dobrego planowania, by nie mieć zbyt wielu zaległości w szkole,
jednakże wszystko da się zorganizować.

Puchar Europy Juniorów w Catez.

Przemysław Konecki, ma 19 lat, jest uczniem technikum informatycznego im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Łucznictwo
trenuje od 2014 r. w klubie LUKS Orlik Goleszów, pod czujnym okiem
Mistrzyni Europy Anny Stanieczek. Od 2018 r. członek kadry narodowej, od 2020 r. stały reprezentant kraju na arenie międzynarodowej. Jako junior pobił seniorski rekord kraju i jest na drugim
miejscu w rankingu Kadry Narodowej.
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Tytuł Mistrza Polski
dla Przemysława Koneckiego

Ostatnie tygodnie Przemysław Konecki może zaliczyć do bardzo udanych pod względem osiągnięć. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Łucznictwie młody zawodnik klubu LUKS ORLIK Goleszów zdobył bowiem tytuł Mistrza
Polski, pokonując w finale Macieja Michalaka z klubu Drukarz Warszawa.

Tydzień przed zawodami w Żywcu Przemysław
Konecki wygrał zmagania łuczników w Policach podczas międzynarodowego turnieju łuczniczego „Śladami Rybaka”. W finałowym pojedynku pokonał reprezentanta Ukrainy na Paraolimpiadę do Tokio Siergieja
Atamanenko.
Z kolei 9 sierpnia we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów. Polskę w łukach bloczkowych
reprezentowały dwie trzyosobowe drużyny, w składach
których wystąpiło dwoje podopiecznych Anny Stanieczek z klubu LUKS ORLIK Goleszów – Magda Bisch
i Przemysław Konecki. Przemysław Konecki uzyskał 10.
miejsce po kwalifikacjach i z wynikiem 354 w drugiej
odległości ustanowił nowy rekord życiowy, uzyskując
najwyższy wynik pojedynczej odległości w kategorii
junior. W pojedynkach drużynowych zawodnik LUKS
ORLIK Goleszów pokonał wraz z Maćkiem Michala-

kiem oraz Mateuszem Musiatowiczem drużynę z Hiszpanii, po czym przegrali z meksykańskimi zawodnikami
w 1/8. Z kolei Magda Bisch w swoim debiucie na arenie
międzynarodowej kwalifikacje ukończyła na 53. lokacie,
wysuwając się na prowadzenie pośród Polek.

Zawody wędkarskie – Memoriał
im. Jana Śliwki
W sobotę, 21 sierpnia na terenie goleszowskiego TONu
odbyły się transgraniczne zawody wędkarskie – Memoriał im. Jana Śliwki. W zawodach wzięło udział 33. zawodników. Organizacja imprezy możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach polsko-czeskiego
projektu Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyci” Stezka
Tradic – těšínské „żiwobyci”.

Największą liczbę, bo aż 5720 punktów zdobył
Krzysztof Motyka, który wraz z Bartoszem Grzegorzem
(2730 pkt) oraz Dariuszem Dziąćko (1925 pkt) stanął na
podium goleszowskich zawodów organizowanych w ramach mikroprojektu Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska 2014-2020 Euroregionu Śląsk Cieszyński. Oprócz wspomnianych zawodników, klasyfikacji
poddanych zostało jeszcze dwóch uczestników: Adam
Kempny (985 pkt) oraz Andrzej Maciejczek (740 pkt).
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Powrót do stołów
Tenisiści stołowi w wakacje generalnie odpoczywają
od regularnych treningów. Co nie oznacza, że nie dbają
o kondycję fizyczną. To doskonały czas na odpoczynek,
ale realizowany również aktywnie. Może być nim przejażdżka rowerem, spacer w górach, bieganie. Zbliżamy
się do końca pewnej przerwy. We wrześniu tenisiści
stołowi LKS Lesznianka wracają do stołów i rozgrywek
sportowych.

Sezon 2020/2021 był dobrym okresem dla naszej lokalnej drużyny. LKS Lesznianka II potwierdził swoje
miejsce w meczach IV ligi i mocną pozycję podtrzymywaną rok rocznie. Drużyna zajęła ostatecznie 3. miejsce,
tracąc niewiele do najlepszych zespołów. Kapitan ekipy
– Robert Bałoń może być zadowolony z postawy swoich
kolegów.
We wrześniu minionego roku odbył się turniej
o Mistrzostwo Polski Seniorów w Krakowie. Grający
w LKS Lesznianka Sławomir Brak zdobył na obiektach

KS Bronowianka złoty medal i obronił tytuł najlepszego
zawodnika kraju.
Pierwszy zespół LKS Lesznianka utrzymał swoją pozycję w rozgrywkach III ligi. To bardzo cieszy kierownictwo klubu – daje motywację seniorom na nowy sezon
oraz zapewnia rywalizację z bardzo dobrymi zespołami.
Cieszą sukcesy najmłodszej kadry LKS Lesznianka,
w tym medale w turnieju o Mistrzostwo Województwa.
Emilia Byrtek w kwietniu zdobyła w Jastrzębiu Zdroju brązowy medal indywidualnie oraz srebrny krążek
w grze podwójnej z Emilią Twardawa z MKS Czechowice.
To tylko nieliczne przykłady sukcesów LKS Lesznianka.
Jest potencjał na przyszłość dla obecnych, jak również
nowych zawodników chcących uprawiać tenis stołowy.
Do obecnej ekipy, która pilnie trenowała i uczyła się grać,
można dołączyć teraz, na początku sezonu 2021/2022.
Klub już pokazał, że potrafi wychowywać przyszłych
Mistrzów. Ilona Sztwiertnia i Piotr Ostachowski są tego
najlepszym dowodem.

Nabór do sekcji Tenisa stołowego LKS Lesznianka
czego możemy cię nauczyć?

co oferujemy?

• prawidłowej techniki gry
• zasad gry
• radzenia sobie z presją, strachem,
porażkami, pokonywanie trudności
• szacunku i właściwego systemu wartości

•
•
•
•

docelowo treningi 3 razy w tygodniu
obozy sportowe
wyjazdy na zawody sportowe
transfer wyróżniających się zawodników do MKS Czechowice
• organizacja meczy sparingowych
między klubami
• pracę w świetnej atmosferze

Więcej informacji u Prezesa
LKS Lesznianka:
Mateusz Lorc, tel.: 669 189 267

Nabór trwa do 30 września 2021 roku
www.facebook.com/lkslesznianka
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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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