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Drodzy Czytelnicy, 
ostatnie tygodnie roku wiążą się m.in. z  finalizo-
waniem inwestycji jednorocznych, a  także plano-
waniem działań na kolejne dwanaście miesięcy.  
To również czas spotkań z ludźmi reprezentującymi 
różne środowiska, organizacje i instytucje funkcjo-
nujące w naszej gminie. To okazja do podsumowa-
nia współpracy i wyznaczania nowych kierunków 
działań. Grudniowe wydanie Panoramy jest zarów-
no podsumowaniem oraz przekazuje ponadto garść 
istotnych informacji dotyczących planów związa-
nych z  rozwojem naszej małej ojczyzny. Zachęca-
my do lektury, która – mamy nadzieję – wypełni 
Państwa czas pomiędzy licznymi świątecznymi  
spotkaniami w gronie najbliższych osób.
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Sylwia Cieślar

propozycję i nie podnieśli stawek podatków. Mając świa-
domość rosnących w bardzo szybkim tempie cen, m.in. 
energii i  żywności, nie chciałam obciążać mieszkańców 
i  przedsiębiorców dodatkowymi ciężarami finansowy-
mi. Są jednak takie opłaty, na których wysokość władze 
samorządowe mają niewielki wpływ, a  sporo zależy od 
naszych (jako mieszkańców) nawyków i przyzwyczajeń. 
Dotyczy to m.in. ilości wytwarzanych odpadów komu-
nalnych. Z  roku na rok „produkujemy” ich coraz wię-
cej. Dodatkowo rosną koszty ich odbioru i  zagospoda-
rowania. Za jedną tonę odpadów Gmina płacić będzie 
od stycznia 2022 roku już prawie 1000 złotych. To efekt 
przetargu, który wygrała firma TROS-EKO. Jeśli nie 
ograniczymy ilości odpadów, stawka miesięcznej opłaty 
z tego tytułu wnoszonej przez mieszkańców może znowu 
wzrosnąć. Jako wójt nie zamierzam pochopnie sięgać do 
portfeli mieszkańców. Musimy jednak o to zadbać wspól-
nie. Mimo że „stawka śmieciowa” nie jest niska, to w tym 
roku z budżetu gminy dopłacić będzie trzeba do systemu 
znacząco ponad pół miliona złotych. To są pieniądze, któ-
re można by przeznaczyć na kolejne inwestycje. Być może 
wśród nich jest ta, na którą Państwo najbardziej czekają.

Zachęcając Państwa do świadomego postępowania 
z odpadami, a przede wszystkim ograniczenia ich wytwa-
rzania. Proszę także o to, byśmy nie zapominali o swoim 
zdrowiu. Docierają do nas kolejne niepokojące informacje 
dotyczące zwiększonej liczby osób zakażonych korona-
wirusem. Uważajmy na siebie. Nie zapominajmy o środ-
kach bezpieczeństwa, zwłaszcza teraz, w grudniu, gdy je-
steśmy zabiegani i chcemy podomykać wszystkie sprawy. 
Pamiętajmy o sobie nawzajem, wszak jesteśmy wspólnotą 

Szanowni Mieszkańcy,
zbliża się koniec roku. Zazwyczaj jest to okazja do pod-
sumowań. Patrzymy wstecz i, zastanawiając się nad szyb-
ko upływającym czasem, dokonujemy swoistego bilansu 
działań podjętych przez nas w ciągu minionych dwuna-
stu miesięcy. Nie inaczej jest w  samorządzie, z  tym że 
w tym przypadku wiele działań nie ma charakteru jed-
norazowych czynności, ale są to długotrwałe, skompliko-
wane procesy.

W listopadzie minęły trzy lata odkąd objęłam stanowi-
sko wójta. W tym czasie zostało wykonanych wiele inwe-
stycji. Decydując o tym, jakie zadania realizować, kieruję 
się przede wszystkim Państwa wskazaniami. Dziękuję za 
spotkania, rozmowy i  sugestie. Państwa propozycje są 
ciekawe, czasami zaskakujące, ale przede wszystkim są 
dla mnie źródłem inspiracji i zachętą do podejmowania 
kolejnych wyzwań. Sprawą oczywistą jest to, że nie spo-
sób od razu zaspokoić wszystkich oczekiwań. Z realiza-
cją niektórych zadań musimy poczekać, niemniej jednak 
efekty pozytywnych zmian już są widoczne, na co Pań-
stwo coraz częściej zwracają uwagę.

Kilkadziesiąt odcinków wyremontowanych dróg, roz-
budowa sieci wodociągowej, zmodernizowane budynki 
komunalne, nowe samochody dla ochotniczych straży 
pożarnych, dofinansowania inwestycji ekologicznych, 
w tym wymian źródeł ciepła w budynkach jednorodzin-
nych i komunalnych oraz montażu zbiorników na desz-
czówkę, otwarcie Klubów Seniora i  stworzenie oferty 
zajęć dla najstarszych mieszkańców gminy, remonty jed-
nostek oświatowych i dostosowywanie ich do odpowied-
niego poziomu, odrestaurowywanie zabytków i  miejsc 
pamięci, tworzenie i poprawa stanu miejsc rekreacji czy 
dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb miesz-
kańców poprzez utworzenie biura podawczego na parte-
rze to tylko część działań, które zostały podjęte w ciągu 
minionych trzydziestu sześciu miesięcy.

Zadania inwestycyjne są bardzo kosztowne. W bieżą-
cym roku przeznaczone na nie będzie ponad 10 milionów 
złotych. To jest absolutny rekord, jeśli chodzi o  naszą 
gminę. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie dzieje się to 
kosztem naszych budżetów domowych. Przyszły rok bę-
dzie już czwartym z  rzędu, gdy w  naszej gminie lokal-
ne podatki pozostaną na tym samym poziomie. Dzię-
kuję przy tej okazji radnym, którzy zaakceptowali moją  

Wójt Gminy Goleszów
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Przygotowanie budżetu było wyzwaniem
Żyjemy w trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Rosnące ceny dóbr i usług, zbliżająca się do dziesięciu pro-
cent inflacja, a także niepewność związana z pandemią koronawirusa powodują, że planowanie jest zadaniem  
wyjątkowo trudnym.

stowarzyszeniach, które, jak co roku, mogą liczyć na  
finansowe wsparcie bieżącej działalności, a także finan-
sowanie uzgodnionych inwestycji. W  dalszym ciągu 
Gmina będzie rozwijać politykę senioralną w  oparciu 
o Kluby Seniora, a  także Centrum Usług Społecznych, 
którego powołanie przewidziano w przyszłym roku, po 
zakończeniu remontu pomieszczeń w  budynku przy  
ul. Cieszyńskiej 29 w Goleszowie.

— Pragnę podkreślić, że mimo nie najłatwiejszej sy-
tuacji samorządów, miesiąc temu wystąpiłam do Rady 
Gminy z projektem niepodnoszenia podatków lokalnych 
w  2022 roku. Dziękuję Radzie za przyjęcie tego projek-
tu. Uznałam, że kryzys nie dotyczy tylko samorządu, ale 
także każdego mieszkańca — powiedziała Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar.

W tym nie najłatwiejszym okresie Gmina Goleszów 
radzi sobie całkiem dobrze. Rozważna polityka finan-
sowa umożliwiła na radykalne zmniejszenie zadłuże-
nia. Na koniec 2018 roku, gdy rozpoczynała się obecna 
kadencja, wynosiło ono ponad 6,2 miliona złotych. Na 
koniec tego roku wyniesie ono mniej niż milion złotych. 

Należy także zaznaczyć, że Gmina dopłaca do sys-
temu śmieciowego i  na razie nie podnosi stawki opłat 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów z posesji miesz-
kańców. W 2021 roku Gmina musiała dopłacić do sys-
temu śmieciowego ok. 800 tys. złotych. Jeśli wszyscy 
mieszkańcy nie zaczną ograniczać ilości wytwarzanych 
śmieci, może to zmusić nasz samorząd do konieczno-
ści podwyżki opłaty – mimo że już teraz z tego tytułu  
nie są niskie. 

— Po wielu tygodniach żmudnych prac, naznaczonych 
licznymi rozmowami, kalkulacjami i analizami, przygo-
towaliśmy projekt budżetu ambitnego, przewidującego 
prowadzenie kolejnych inwestycji i  stanowiącego ważny 
element ciągłego rozwoju naszej w kierunku poprawy ja-
kości życia mieszkańców. Ten trend jest możliwy zwłasz-
cza dzięki skuteczności w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Tylko w  tym roku kwota pozyskanych 
i przyznanych naszej gminie środków to ok. 30 milionów 
w ramach różnego rodzaju dotacji i dofinansowań z kra-
jowych i unijnych programów — powiedziała Wójt Gmi-
ny Goleszów Sylwia Cieślar podczas obrad Rady Gminy. 

Wśród najważniejszych zadań, których realizację 
przewidziano w  przyszłym roku, to m.in. moderniza-
cja dróg gminnych. Bardzo istotnym kierunkiem dzia-
łań w przyszłym roku będą inwestycje proekologiczne. 
Kontynuowany będzie program dofinansowania wy-
miany starych pieców na nowe w domach jednorodzin-
nych. Ważnym obszarem będzie także rozbudowa sieci 
wodociągowej i  inwestycje w  zakresie rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. W  2022 zaplanowano komplek-
sową modernizację oświetlenia ulicznego. W  nowym 
roku budżetowym Gmina Goleszów zamierza także 
modernizować placówki oświatowo-wychowawcze, jed-
nym z  ważniejszych zadań będzie adaptacja pomiesz-
czeń Domu Ludowego w  Goleszowie Równi na przed-
szkole. Przeznaczono również środki na modernizację 
budynku OSP w  Lesznej Górnej, czy zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goleszów. 
Nie zapomniano także o klubach sportowych i  innych  

samorządową, a więc grupą ludzi, których łączą różnora-
kie więzi. Każdy z osobna i wszyscy razem zasługujemy 
na szacunek i wzajemne zrozumienie. Ono jest szczegól-
nie ważne właśnie teraz, gdy zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. To jeden z najpiękniejszych okresów w roku. 
Spotkania przy wigilijnym stole, choinka i śpiewanie ko-
lęd tworzą niepowtarzalną atmosferę wzajemnej życzli-
wości, przyjaźni i miłości. Życzę Państwu, by tegorocz-
ne Święta były czasem wiary i nadziei, a dobro i piękno 
płynące z Betlejemskiej Stajenki niech staną się źródłem 

naszej siły i determinacji w realizacji zadań czekających 
nas w  Nowym Roku 2022. W  naszej gminie w  przy-
szłym roku sporo będzie się działo. Dzięki szerokiemu 
strumieniowi zewnętrznych środków finansowych, któ-
re cały czas pozyskujemy, planujemy zrealizować wiele 
inwestycji, w  tym kilka naprawdę dużych. O  wszyst-
kich działaniach będzie można przeczytać w Panoramie  
Goleszowskiej. Tymczasem zachęcam do lektury niniej-
szego numeru, w  którym, jak zwykle, znaleźć można 
garść informacji z życia naszej wspólnoty samorządowej. 

Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów
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Nagrody dla sportowców na nowych zasadach
Nowelizacja zasad określających możliwości nagradzania najlepszych sportowców z gminy Goleszów była jednym 
z punktów dyskutowanych w trakcie wielu spotkań z mieszkańcami, grup roboczych, komisji właściwej ds. spor-
tu, by finalnie trafić pod głosowanie w trakcie sesji. Głównym elementem uchwały, jak zgodnie uznano, wyma-
gającym aktualizacji, były kategorie dyscyplin sportowych, w których reprezentujący gminę sportowcy mogliby  
otrzymywać nagrody.

Obecna uchwała rozszerza ilość dyscyplin i wprowa-
dza możliwość nagradzania i wyróżniania trenerów pro-
wadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe.

Warto wspomnieć, że teraz o przyznanie nagrody 
wnioskować będą bezpośrednio osoby fizyczne (lub ich 
opiekunowie), które są zainteresowane uzyskaniem gra-
tyfikacji. Złożenie wniosku powinno nastąpić do 15 mar-
ca każdego roku następującego po roku, w którym zo-
stał osiągnięty wynik sportowy (propozycja formularza 

zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy 
Goleszów). Usystematyzowano także kryteria i  rodza-
je imprez, które kwalifikują zawodnika lub trenera do 
przyznania gratyfikacji. 

Wprowadzone rozwiązania mają stanowić realną for-
mę nagrody za promowanie gminy Goleszów na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. To także forma po-
dziękowania ze strony Wójta i Rady Gminy za zaanga-
żowanie w  treningi, pracę wkładaną w osobisty rozwój 
i poświęcenie swojego czasu.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Goleszów
Święto Niepodległości należy do tych szczególnych dni, kiedy społeczeństwo powinno być razem, kiedy tak ważne 
jest eksponowanie tożsamości, przywiązania do małych i dużych ojczyzn. To czas odczuwania szczególnej wspól-
noty i odpowiedzialności społecznej. Warto zadbać o to by w tym dniu solidarność nie pozostawała w sferze ide-
owości i miała przełożenie również na nasze małe ojczyzny. Wspólne działanie w najbliższym otoczeniu są pięknym  
wyrazem troski o ojczyznę i nasze społeczeństwo.

W gminie Goleszów, obchody 11 listopada rozpoczę-
ły się w  godzinach dopołudniowych w  Kościele Ewan-
gelicko-Augsburskim w  Dzięgielowie. W  nabożeństwie 
ekumenicznym, odprawionym wspólnie przez ks. Mar-
ka Londzina i ks. Dariusza Kowalę uczestniczyli miesz-
kańcy gminy Goleszów, siostry z  diakonatu żeńskiego 
Eben-Ezer, a  także przedstawiciele władz samorządo-
wych. Na koniec nabożeństwa Wójt Gminy Goleszów 
Sylwia Cieślar dziękując za zorganizowanie uroczystości,  

wspomniała jak ważna jest wolność, którą możemy 
się cieszyć i  zaprosiła na popołudniowe uroczystości  
w  Goleszowie. Obchody rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę odbywające się w  pobliżu Urzędu 
Gminy Goleszów, rozpoczęły się od złożenia kwiatów 
pod pomnikiem poległych w II wojnie światowej. Sym-
bolicznego upamiętnienia zmarłych, którzy oddali swoje 
życie w czasie walki o wolną ojczyznę, dokonali przed-
stawiciele jednostek oświatowych, gminnych straży 
OSP oraz Wójt Sylwia Cieślar. Zwieńczeniem 11 listo-
padowych uroczystości była projekcja filmu „Legiony”, 
którą poprzedził wykład historyka z  Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, Wojciecha Święsa. Warto wspomnieć, że 
przed zajęciem miejsc uczestnicy otrzymali kokardy na-
rodowe, które wykonali uczniowie wszystkich gminnych 
jednostek oświatowych przy wsparciu swoich opiekunów  
i wychowawców.

Za zaangażowanie i  pomoc przy organizacji ob-
chodów Święta Niepodległości przy Urzędzie Gminy  
w  Goleszowie szczególne podziękowania składamy 
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie, 
a także strażakom z gminnych jednostek OSP.
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Środki z budżetu państwa na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne

Sukcesywnie są prowadzone w naszej gminie inwestycje wodno-kanalizacyjne. Trwają roboty budowlane pole-
gające na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej, Rolniczej, Kościelnej w Dzięgielowie, które zostaną 
zakończone jeszcze w tym roku. Dzięki ministerialnemu wsparciu finansowemu podobne prace będą mogły zostać 
zrealizowane w jeszcze większym zakresie.

Gmina Goleszów, biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby 
mieszkańców oraz aktualne i zakończone prace projekto-
we, rozpocznie rozbudowę sieci wodociągowych. Dzięki 
uzyskanej subwencji rozpoczną się także prace projekto-
we, które na dalszym etapie zaowocują nowymi odcinka-
mi sieci kanalizacyjnej — skomentowała Sylwia Cieślar, 
Wójt Gminy Goleszów.

Otrzymane środki na inwestycje, czyli ponad 2,2 mln 
na wodociąg i zapotrzebowanie w wodę oraz ponad 
5,1 mln na kanalizację, pozwolą na znaczny wzrost licz-
by gospodarstw domowych, które dzięki temu przedsię-
wzięciu zostaną wzbogacone o infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną. Wszystko będzie miało znaczący wpływ 
na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców i stan 
środowiska naturalnego.

Na realizacji projektu zyskają przede wszystkim 
mieszkańcy oraz środowisko naturalne. Standard życia 

poprawi się dzięki skanalizowaniu terenów, które do tej 
pory nie były podłączone do sieci. To przedsięwzięcie 
pozwoli uzyskać dostęp do sieci wodociągowej i dobrej 
jakości wody pitnej wielu mieszkańcom naszej gminy.

Samorząd uczniowski w Urzędzie Gminy
10 listopada pracownicy Urzędu Gminy zostali mile zaskoczeni odwiedzinami uczniów Szkoły Podstawowej  
w Goleszowie. Ponieważ było to w przeddzień Święta Niepodległości, przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go postanowili podzielić się z pracownikami Urzędu kotylionami w barwach biało-czerwonych. Sympatyczny 
gest. Wizyta przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego stała się też okazją do rozmowy z Wójt Gminy Goleszów  
Sylwią Cieślar. Jak się okazało – uczniowie chcą zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wójt przypomniała również 
młodzieży, w jaki sposób korzystać z prawa do działania w społeczności lokalnej i zachęcała do współpracy. 

— Warto przyjrzeć się otoczeniu szkoły i waszej spo-
łeczności lokalnej. Realizujcie własne projekty, inspiruj-
cie i angażujcie innych do działania w szkole i poza nią 
— powiedział do uczniów Wójt Gminy Sylwia Cieślar. 

Uczniowie z entuzjazmem przyjęli propozycję, żeby 
organizować cyklicznie w Urzędzie Gminy mini obrady 
z przedstawicielami samorządów uczniowskich wszyst-
kich szkół podstawowych z  gminy Goleszów. Podczas 
tego spotkania młodzi ludzie chętnie dzielili się pomy-
słami, jakie chcieliby zrealizować. Zadeklarowali prze-
prowadzenie ankiety wśród uczniów na temat potrzeb 
i problemów, które będą omawiane podczas dziecięcych 
i młodzieżowych obrad w Urzędzie.
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Termomodernizacja to kolejny przejaw 
dbałości o środowisko

84 gospodarstwa domowe z lepszą klasą zużycia energii, 47 z wymienionymi piecami i 7 zmodernizowanych budyn-
ków wielorodzinnych to efekt realizacji przez Gminę Goleszów projektów objętych współfinansowaniem środkami 
Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie: kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa ślą-
skiego, poddziałanie: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Koszt całkowity pierwszego projektu pn. „Termomo-
dernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
w Cisownicy przy ul. Cisowej” to kwota 1 803 293,45 zł. Wy-
datki kwalifikowalne w tym projekcie to 1 665 800,01 zł. 
Wysokość dofinansowania: 1 415 930,00 zł (85 % wydat-
ków kwalifikowalnych). Następny projektu pn. „Popra-
wa efektywności energetycznej budynków komunalnych  

w  Cisownicy przy ul. Cisowej i  w  Goleszowie przy  
ul. Grabowej” nie został jeszcze w pełni zakończony, na 
modernizację czeka budynek przy ul. Grabowej. Całko-
wity koszt prac wyniesie 1 726 270,00 zł. Wydatki kwali-
fikowalne to kwota 1 563 592,59 zł, a wysokość dofinanso-
wania: 1 329 053,70 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych).

Realizacja projektów to przede wszystkim oszczęd-
ność energetyczna. Zadanie przyczyni się także do re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych i tym samym ochrony 
zasobów naturalnych. Mniejsze straty ciepła, to mniej-
sze koszty ogrzania budynku. Jeszcze bardziej istotny 
jest dla wszystkich efekt ekologiczny – roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych o 19 232 tony równoważni-
ka CO2. Zmniejszy się także zużycie energii końcowej  
o 2196 GJ/rok. Nie bez znaczenia jest również poprawa 
walorów estetycznych zmodernizowanych budynków. 

Kolejne setki metrów bieżących wyremontowanych dróg 
Powoli zbliżamy się do końca roku. Jeśli pogoda sprzy-
ja inwestycjom drogowym, Gmina Goleszów, nie tracąc 
czasu remontuje kolejne odcinki dróg. Kończą się prace 
modernizacyjne na ul. Nierodzimskiej w  Godziszowie, 
w Kozakowicach na ul. Polnej i w Lesznej Górnej na ul. 

Miodowej. Jeszcze w  grudniu zaplanowano zakończe-
nie remontu ul. Orzechowej w  Goleszowie, w  ramach 
zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminy 
Goleszów”. Podstawowy zakres robót obejmie między 
innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
wymiana podbudowy na długości około 260 mb, utwar-
dzenie poboczy kruszywem kamiennym wraz z podwój-
nym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. 

W  naszej gminie sukcesywnie są remontowane tak-
że drogi powiatowe. To efekt bardzo dobrej współpracy 
z  samorządem powiatowym. Partycypujemy w  kosz-
tach prowadzonych inwestycji. W  tym roku w  wyniku 
takich działań zakończona została przebudowa frag-
mentu drogi 2607S ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od 
obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania  
z  ul. Skotnią. Zaplanowano przed końcem roku za-
kończenie remontu innego fragmentu tej drogi – od  
ul. Potoczki do ul. Strzeblin.
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Kaplica w Cisownicy

Nowe oświetlenie na Orliku

We wtorek 14 września 2021 roku, w piękne słoneczne popołudnie Ksiądz Proboszcz Zbigniew Zachorek z Parafii 
w Goleszowie dokonał uroczystego poświecenia Kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Zbudowana została przez katolików 
i ewangelików naszej gminy.

Kaplica, wybudowana w  miejscu urokliwym, na 
wzniesieniu u  stóp Malcowej Góry, przy ulicy Poręba. 
Jest pięknie wkomponowana w  otaczającą przyrodę, 
otoczona ładnie zagospodarowanym terenem zielonym, 
z dostępnym miejscem parkingowym. W czasie górskich 
wędrówek warto zatrzymać się w  tej okolicy na chwilę 
zadumy, a  przy okazji też podziwiać piękne widoki  
na Gołaźnię i  troskliwie zagospodarowane posesje  
cisowniczan. Augustyn Staniek

Nasi sportowcy mają lepsze warunki do ćwiczeń i trenin-
gów. Zakończono modernizację oświetlenia na terenie 
boiska Orlik w Goleszowie, dzięki czemu zwiększy się 
funkcjonalność tego obiektu. Wymienione zostały ist-
niejące oprawy oświetleniowe oraz rozbudowano oświe-
tlenie o dodatkowe dwa punkty LED. Dzięki tym mo-
dernizacjom korzystanie z obiektu Orlik będzie możliwe 
także po zmroku, w warunkach, kiedy naturalne oświe-
tlenie jest niewystarczające. A to jest ważne nie tylko  
dla sporowców, ale także dla kibiców.

Wyłoniony został wykonawca przebudowy ulicy księdza Karola Kulisza 
w Dzięgielowie. Inwestycja ta finansowana jest między innymi ze środków 
zewnętrznych. Około dwa miliony złotych otrzymaliśmy z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Umowa na realizację tego zadania została już pod-
pisana i jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace. Jest to jedna ze 
strategicznych inwestycji, o czym może świadczyć fakt uznania tego pro-
jektu przez instytucję dofinansowującą to zadanie. Zanim podjęte zostały 
działania zmierzające do realizacji tej inwestycji podczas spotkań z przed-
stawicielami Rady Sołeckiej w Dzięgielowie, lokalnymi liderami i osobami 
mieszkającymi przy ulicy ks. Karola Kulisza, konsultowane i omawiane były 
najważniejsze kwestie związane z planowanymi pracami.

Sadzenie drzew zakończy przebudowę drogi

— Wraz ze współpracownikami wysłuchałam opinii 
i sugestii Dzięgielowian. Uzgodniliśmy także szeroką współ-
pracę na każdym etapie realizowanego zadania —skomen-
towała Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Roboty potrwają przez najbliższy rok, a  inwestycja 
zakończy się posadzeniem nowych drzew. Dzięki temu  

zabiegowi oprócz nowej nawierzchni, bezpiecznych chod-
ników i przejść dla pieszych z oświetleniem ulica zyska nowy 
walor estetyczny. Wybrane przez mieszkańców drzewa do 
podsadzenia to klon polny ( charakterystyczny dla naszego 
regionu) wiśnia Kanzan i  buk kolumnowy. W  sumie  
zostanie posadzonych ponad 100 nowych drzew.

Wiśnia Kanzan, fot. wikipedia.pl
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Przykład gospodarności
Niewykorzystana przestrzeń z ogromnym potencjałem zostanie zagospodarowana – takie działanie można nazwać 
słowem gospodarność. W budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi powstanie, po długich oczekiwaniach 
mieszkańców, bezpieczne i nowoczesne przedszkole. Pomieszczenia, od lat nie w pełni wykorzystywane zamienią 
się w sale dla maluchów i zaplecze, gdzie w komfortowych warunkach przedszkolaki będą mogły spędzać codzien-
nie czas. Taka zmiana przeznaczenia niewykorzystanych pomieszczeń Domu Ludowego pozwoli na stworzenie  
pełnowymiarowego przedszkola dla 50 dzieci.

9 grudnia, Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, 
wspólnie z  Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Cisownicy Przemysławem Misiarzem, zaprezen-
towali rodzicom przyszłych wychowanków przedszkola 
w  Równi, projekt placówki, która zostanie oddana do 
użytku w połowie przyszłego roku. Obecni na sali miesz-
kańcy z  niecierpliwością czekają na nowy rok szkolny, 
kiedy to przedszkole zacznie funkcjonować.

„Cegiełka” do zakupu nowego wozu bojowego

„Kosmiczny Goleszów”

„Idą święta” – to temat koncertu, który odbył się 11 grudnia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Goleszowie. 
Koncert w wykonaniu Artis Symphony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna oraz Wyższobramskiego 
Chóru Kameralnego, zorganizowano by wesprzeć inicjatywę kupna samochodu dla OSP Goleszów. 

W  sierpniu Wójt Gminy Goleszów spotkała się  
z  Zarządem OSP Goleszów, który zadeklarował doło-
żenie własnej „cegiełki” do zakupu nowego pojazdu. 
Przypomnijmy, że w  ciągu trzech lat Gmina Goleszów 

pozyskała dla OSP z jej terenu trzy nowe samochody ra-
towniczo-gaśnicze i praktyka dołożenia własnego wkła-
du przez strażaków, była stosowana także przy zakupie 
samochodów dla OSP Bażanowice w  2019 roku, OSP  
Cisownica w 2020 roku i OSP Godziszów w 2021 r. Fi-
nansowanie niewątpliwie drogiego sprzętu, jakim są 
strażackie wozy bojowe, jest możliwe dzięki zastoso-
waniu montażu finansowego, co w praktyce wygląda to 
tak, że 90 % kosztów zakupionych samochodów zosta-
je pokrytych z  budżetu Gminy Goleszów i  z  instytucji 
zewnętrznych, a  wkład OSP jest na poziomie ok. 10%.  
Ta sama sytuacja dotyczy OSP Goleszów. Zarząd tej jed-
nostki zadeklarował dołożenie własnej „cegiełki” do za-
kupu nowego pojazdu – 75 tysięcy złotych, co stanowi  
ok. 9% jego wartości.

Kontynuujemy działania w  ramach projektu „Ko-
smiczny Goleszów”, realizowanego przy współpra-
cy Gminy Goleszów, Gminnej Biblioteki Publicznej  
w  Goleszowie oraz grupy hobbystów. Projekt otrzymał 
dofinansowanie w  konkursie PAFW „Działaj Lokalnie 
2020”. Pozyskane w ten sposób środki pozwoliły na za-
kup teleskopu i  realizację warsztatów mających na celu  

przybliżenie podstawowych zagadnień związanych 
z  astronomią, astrofotografią i  obsługą sprzętu obser-
wacyjnego. Rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych. 
Zainteresowanych tą tematyką zapraszam do zgłasza-
nia się w  Gminnej Bibliotece Publicznej. Wszystkie in-
formacje na temat projektu i  zgłoszeń dostępne są pod  
nr telefonu: 33 479 05 22
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Z życia Seniora
Czy życie seniora musi być nudne? Czy czas, kiedy kończy się pracę zawodową oznacza wykluczenie z życia spo-
łecznego? Czy senior skazany jest na samotność? Te pytania często zadajemy sobie, myśląc o przyszłości. Polity-
ka senioralna obecnych władz Gminy Goleszów zmierza do podejmowania wciąż nowych działań poprawiających 
jakość życia seniorów. Od stycznia rozpoczną się regularne spotkania, w czasie których realizowane będą zajęcia 
kulturalne, rekreacyjne, ruchowe, będzie można skorzystać z porad prawnika czy psychologa. 

Obecnie, jeszcze w  ramach programu Senior + ak-
tywnie działa Klub Seniora w  Bażanowicach, gdzie dwa 
razy w tygodniu uczestnicy wspólnie spędzają czas. W ra-
mach spotkań odbywają się zajęcia ruchowe prowadzo-
ne przez panią Joannę Pońc. W  czwartek 25 listopada 
seniorki z Klubu Seniora w Bażanowicach wzięły udział 
w kolejnym z serii warsztatów przygotowywanych w ra-
mach jego działalności. Tym razem spotkały się z  dy-
plomowaną zielarką, fitoterapeutką, która opowiadała 

o leczniczym zastosowaniu ziół, ich wpływie na organizm, 
sposobach suszenia i przechowywania roślin. Panie zrobi-
ły też własne amulety i ziołowe wiązanki. Temat warszta-
tów bardzo zaciekawił uczestniczki, które zadawały mnó-
stwo pytań i  robiły zapiski. W  listopadzie Panie zrobiły 
własnoręcznie mydełka, a także spotkały się z podróżni-
kiem oraz  psychologiem. W grudniu, w  Klubie Seniora 
w  Bażanowicach, przeprowadzono warsztaty zdobienia 
pierników i robienia ozdób choinkowych. 

Mikołajowy czas niespodzianek
5 grudnia Goleszów odwiedził Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami. Było mnóstwo niespodzianek, gry, zaba-
wy, bogaty kiermasz świąteczny i mnóstwo dobrej energii. W fotorelacji na ostatniej stronie zamieszczamy garść  
wspomnień z wizyty Mikołaja w Goleszowie.

— Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się by Miko-
łajowy czas niespodzianek w Goleszowie był fantastyczny 
i  pełen pozytywnych wrażeń. Dziękuję szkołom i  przed-
szkolom, które włączyły się w  przygotowanie programu 
artystycznego. Dziękuję Stowarzyszeniu Miłośników Ci-
sownicy i wszystkim szkołom i wystawcom, którzy przy-
gotowali świąteczny kiermasz. Szczególne podziękowania 
chciałabym przekazać Samorządowi Uczniowskiemu 
i uczniom Szkoły Podstawowej w Goleszowie za ich zapał 
i ogromną pracę jaką wykonali podczas i przed tą imprezą 
— powiedziała Wójt Gminy Goleszów Sylwa Cieślar Więcej zdjęć na str. 39
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Dbajmy o nasze lasy! 
Problem związany z ruchem pojazdów silnikowych po terenach leśnych narasta od lat. Motocykle i quady wciąż 
pojawiają się w lasach, także tych uznawanych za szczególnie wartościowe pod względem przyrodniczym i objętych 
ochroną. W gminie Goleszów problem ten dotyka najbardziej rejonów Góry Tuł oraz rezerwatu Zadni Gaj. Niele-
galne przejazdy przyczyniają się do niszczenia poszycia leśnego, płoszenia zwierząt i nieraz stanowią zagrożenie  
dla ludzi poruszających się po szlakach turystycznych. 

Pojazdy crossowe są głośniejsze (od standardowych 
dopuszczonych do ruchu) i  sieją ogromne spustoszenie 
w świecie przyrody. 

Nielegalny wjazd do lasu pojazdami silnikowymi na 
terenie gminy Goleszów został ujęty w  planie działań 
priorytetowych w  Komisariacie Policji w  Ustroniu na 
okres 01.07 – 31.12.2021 r. Pomimo wzmożonych kontroli 
w rejonie terenów leśnych w gminie Goleszów, problem 
nielegalnego wjazdu do lasu przez kierujących motocy-
klami i  quadami nadal występuje. Z  uwagi na powyż-
sze podjęto decyzję o ponownym realizowaniu zadania 
w ramach planu działania priorytetowego i dalszej kon-
troli terenów leśnych, współpracy z  innymi służbami – 
głównie z Nadleśnictwem Ustroń. 

W związku z prowadzonymi działaniami Komisariat 
Policji w  Ustroniu zwraca się z  prośbą do mieszkańców 
gminy Goleszów o  przekazywanie informacji w  powyż-
szej sprawie. Istotne będą dane na temat osób, które są 
w posiadaniu motocykli crossowych lub quadów w przy-
padku, kiedy pojazdy nie posiadają tablic rejestracyj-
nych, a  z pozyskanych informacji wynika, że pojazdy te 
mogą poruszać się po drogach publicznych bądź lasach.  

Informacje proszę kierować listownie bądź telefonicznie 
do Komisariatu Policji w Ustroniu — apeluje dzielnicowy  
mł. asp. Piotr Dziedzic.

Włączając się w  akcję, zwracamy się do miłośni-
ków pojazdów terenowych o  uszanowanie prawa i  ży-
cia innych ludzi oraz dzikiej przyrody, a  mieszkańców 
prosimy o  odpowiednią reakcje. Informacje w  sprawie 
nielegalnego ruchu po terenach leśnych można przeka-
zywać pisemnie na adres Komisariatu Policji w  Ustro-
niu ul.  3  Maja 21, 43-450 Ustroń, dzwoniąc pod numer 
telefonu 47 85 73 810 lub przesyłać mailowo na skrzynkę: 
ustron@cieszyn.ka.policja.gov.pl

W  związku z  tym Wójt Gminy Goleszów zawiadamia o  wyłożeniu w  dniach od 27 grudnia 2021 r. do  
24 stycznia 2022 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Cisownica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Goleszów oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Goleszowie. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r., o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu 
Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów. W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograni-
czeń i obostrzeń, forma przeprowadzenia dyskusji publicznej może ulec zmianie i zostanie podana w odrębnym 
ogłoszeniu. Uwagi do planu miejscowego można składać na piśmie do Wójta Gminy Goleszów, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2022 r.

Klauzula informacyjna z  zakresu ochrony danych osobowych udostępniona jest w  Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Goleszów 

Trwa sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Cisownica 
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Wygaszanie platformy SEKAP

W związku z decyzją Zarządu Województwa 
Śląskiego o wygaszaniu funkcjonowania platfor-
my SEKAP, informujemy, że od dnia 01.12.2021 r. 
wyłączona zostanie możliwość przesyłania 
wniosków za jej pośrednictwem do Urzędów.

Operator do końca grudnia (tj. 31.12.2021 r.) 
zapewni możliwość zalogowania się do skrzynki 
kontaktowej w celu archiwizacji pism przesła-
nych poprzez SEKAP. Po 1 stycznia 2022 r. dane 
zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich 
skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest 
nieodwracalna i nie będzie możliwości przywró-
cenia korespondencji do skrzynki.

Informujemy, że w Wigilię i Sylwestra, 
tj. 24 i 31 grudnia 2021 roku,

NIECZYNNE będą:

Urząd Gminy Goleszów,

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie 
wraz z Filiami w Cisownicy i Puńcowie,

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto w piątek, 7 stycznia 2022 roku
NIECZYNNE będą:

Urząd Gminy Goleszów,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapraszamy do naszych placówek w po-
zostałe dni robocze zgodnie z ustalonymi 

godzinami pracy UG

Szanowni Mieszkańcy, ze względu na okres 
świąteczny oraz rozpoczęcie od 1 stycznia 

2022 r. współpracy z nowo wyłonionym 
wykonawcą informuję, że w Wigilię 

i Sylwestra, tj. 24 i 31 grudnia 2021 r. oraz 
w piątek i sobotę tj. 7 i 8 stycznia 2022 r. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) znajdujący się 
w Goleszowie przy ul. Zakładowej 11

BĘDZIE NIECZYNNY!

Dodatkowo PSZOK będzie czynny 
w dwa wtorki:

21 grudnia 2021 r. i 11 stycznia 2022 r. 
w godzinach od 8.00 do 14.00

Działanie PSZOK 
w okresie świąteczno-noworocznym
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Szanowni Mieszkańcy, informujemy:
• o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić,  
wypełniając odpowiednią deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 r.,  
na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła  
uruchomione zostało po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. 

Deklarację można złożyć samodzielnie poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl → złóż  
deklarację, należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód.

Deklarację można złożyć również osobiście w wersji papierowej w budynku 
Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, pokój nr 2.

• o obowiązku wymiany starych kotłów, zgodnie z obowiązującą na terenie województwa śląskiego 
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia  
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną  
„uchwałą antysmogową”.

Informujemy również, że na terenie Urzędu Gminy Goleszów od 2 listopada 2021 r. działa  
punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie udzielane są bezpłatne  
porady dla mieszkańców oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Program „Czyste Powietrze” daje możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę starych,  
nieefektywnych kotłów, w których spalane są paliwa stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Terminy wymiany kotów: 
• do 31.12.2021 r. dla kotłów wyprodukowanych do końca 2006 r.  

oraz dla kotłów bez tabliczek znamionowych,
• do 31.12.2023 r., gdy rok produkcji kotła jest w przedziale od 2007 r. do 2012 r., 
• do 31.12.2025 r., gdy rok produkcji kotła jest w przedziale od 2013 r. do 31.08.2017 r., 
• do 31.12.2027 r., gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Godziny otwarcia punktu: wtorek 11.00 – 15.00, środa 11.00 – 17.00. 
 

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z bezpośredniej pomocy przy wypełnianiu wniosku, 
proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 33 479 05 10 wew. 36 

w celu umówienia terminu spotkania.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Kolor worka, 

rodzaj odpadu
TU WRZUCAMY TU NIE WRZUCAMY

• puste, bez zakrętki zgniecione butelki  
plastikowe po napojach (np. typu PET);

• puste butelki plastikowe po kosmetykach  
i środkach czystości, opakowania po aerozolach;

• opakowania po żywności (np. po jogurtach, 
serkach, kefirach, margarynach);

• plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw 
sztucznych, folię aluminiową; 

• puszki po napojach, konserwach, kapsle; 
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 

kolorowych (np. zabawki, narzędzia);
• odpady wielomateriałowe, kartony po sokach 

i innych napojach, tzw. tetrapaki;

• gazety i czasopisma, koperty; 
• papier szkolny, biurowy i pakowny;
• worki papierowe, katalogi i reklamy; 
• zużyte zeszyty, książki;
• kartony i tektury oraz zrobione z nich opakowania;

Przed wyrzuceniem papieru usuń wszystkie  
zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe 

 lub plastikowe.

• opakowań po olejach spożywczych,  
samochodowych i silnikowych, smarach;

• styropianu i gumy; 
• butelek i opakowań z jakąkolwiek zawartością; 
• puszek po farbach; 
• opakowań po lekach; 
• opakowań po pestycydach;
• sprzętu AGD i RTV;
• foli budowlanej (poremontowej);
• materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych;

• tapet i zabrudzonego, szczególnie  
zatłuszczonego papieru;

• papieru z folią;
• pieluch, artykułów higienicznych;
• worków po cemencie;
• kartonów po mleku, sokach;
• papieru faksowego, termicznego  

i przebitkowego;

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• szklane opakowania po kosmetykach;
• stłuczkę szklaną; 
• szkło kolorowe i bezbarwne;

• liście i ściętą trawę;
• drobne gałęzie, zrębki;
• „fusy” z herbaty, kawy;
• obierki z owoców i warzyw;
• skorupki z orzechów i jajek;

• odpady nie podlegające segregacji;
• metalowe opakowania po aerozolach;
• pieluchy i inne artykuły higieniczne;
• zabrudzone opakowania po olejach spożywczych;
• zabrudzony, w szczególności zatłuszczony papier; 
• lustra, szkło żaroodporne;
• zużytą odzież i obuwie;
• opakowania styropianowe po AGD;

• popiołu;
• odpadów podlegających segregacji;
• odpadów budowlanych i remontowych;
• lekarstw przeterminowanych;
• zużytych baterii i akumulatorów;
• odpadów niebezpiecznych.

• popioły paleniskowe z kotłów centralnego 
ogrzewania, pieców;

Popiół można gromadzić również  
w odrębnym kuble.

• porcelany i ceramiki, naczyń typu arco, doniczek; 
• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych 

i rtęciowych, reflektorów, świetlówek;
• żaroodpornego fajansu; 
• ekranów i lamp telewizyjnych;
• luster i szyb samochodowych; 
• termometrów rtęciowych, strzykawek; 
• opakowań po lekarstwach;
• szkła budowlanego (szkło okienne,  

szkło zbrojone);
• szkła kryształowego; 

• zepsutej żywności, resztek mięs, kości; 
• piasku, ziemi;
• resztek owoców cytrusowych  

(niszczy florę bakteryjną);
• odchodów zwierzęcych;
• piasku lub żwirku dla kotów;
• popiołu z kominka lub pieca;
• papierosów;
• bardzo tłustych i mocno solonych  

resztek jedzenia;

• gorącego popiołu;
• gruzu, betonu;
• ziemi i piasku;
• drewna;
• innych odpadów;
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Bażanowice 11.06.2022 r. sobota

Cisownica 30.04.2022 r. sobota

Dzięgielów 17.03.2022 r. czwartek

Godziszów 22.02.2022 r. wtorek

Goleszów Dolny 26.02.2022 r. sobota

Goleszów Górny 26.03.2022 r. sobota

Goleszów Równia 16.03.2022 r. środa

Kisielów 16.02.2022 r. środa

Kozakowice Dolne i Górne 14.03.2022 r. poniedziałek

Leszna Górna 22.03.2022 r. wtorek

Puńców 21.05.2022 r. sobota

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW
• Frakcje segregowane – plastik i metal, papier i tektura, szkło kolorowe i białe, odpady zielone (Bio).
• Bio* – w tym terminie odbierane są tylko worki z odpadami zielonymi (bioodpadami), jest to drugi termin od-

bioru frakcji bioodpadów w danym miesiącu, który obowiązuje od kwietnia do października włącznie. 
• W miesiącach od listopada do marca odpady Bio odbierane będą w tym samym terminie co odpady segregowane.
• Popiół i odpady zmieszane gromadzimy w osobnych kubłach lub workach. Popiół ciepły nie będzie odbierany.
• Jeśli odpady zmieszane są gromadzone w workach, to tylko w czarnych. Nie mogą być gromadzone w workach 

dostarczanych na odpady segregowane.
• Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru odpadów rano do godziny 7:00 

w miejscu umożliwiającym dojazd samochodów odbierających odpady.
• W okresie zimowym dojazd i dojście do pojemników oraz worków powinien być odśnieżony.
• Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Goleszów, Referat Planowania Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska – tel. 33 4790510 wewn. 28 w terminie do dwóch dni od wyznaczonego w harmonogramie 
dnia odbioru odpadów.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gole-
szów w 2022 r. odbędzie się w następujących terminach:

Odpady wielkogabarytowe wystawione po wskaza-
nym terminie nie będą odbierane! Odpady należy wysta-
wić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrud-
niały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 
7:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.

Lista odpadów odbieranych w  trakcie zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych:

• meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, 
fotele itp.),

• elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładzi-
ny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki),

• sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
• sprzęt sportowy i  turystyczny (rowery, narty, sanki, 

sprzęt do ćwiczeń, walizki, torby podróżne),
• duże odpady z  tworzyw sztucznych (doniczki, 

skrzynki, czyste wiaderka, zabawki i sprzęt dziecięcy),
• opony z samochodów osobowych.

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane przy 
zbiórce odpadów wielkogabarytowych:

• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, ce-

gły, kamienie, ceramika sanitarna, stolarka okienna 
i drzwiowa, panele poremontowe, zadaszenia plasti-
kowe i boazeria plastikowa, wanny akrylowe),

• tekstylia oraz buty,
• zmieszane i segregowane odpady komunalne odbie-

rane cyklicznie sprzed posesji,
• części samochodowe, opony z samochodów ciężaro-

wych i opony rolnicze,
• chemikalia.

Wszystkie rodzaje odpadów komunalnych odbiera-
nych w  trakcie zbiórki sprzed posesji oraz odpady bio-
degradowalne, budowlane i  poremontowe w  ilościach 
świadczących o  wykonaniu remontu własnymi siłami, 
tekstylia, buty, opony z samochodów osobowych, chemi-
kalia, leki, baterie można na bieżąco oddawać w Punk-
cie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych 
(PSZOK) w Goleszowie przy ul. Zakładowej 11. 

PSZOK jest czynny:
w poniedziałki od 8.00 do 12.00, 
w piątki od 12.00 do 18.00 (od kwietnia do wrze-
śnia); do 16.00 (od października do marca), 
w soboty od 8.00 do 14.00 (od kwietnia do wrze-
śnia); do 13.00 (od października do marca).
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Świąteczne spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Gminy

Grudzień jest miesiącem, kiedy spotykamy się ze zna-
jomymi, przyjaciółmi czy osobami, z  którymi na dzień 
współpracujemy. Spotkania takie mają charakter wigi-
lijek. Są okazją do rozmów, wspomnień i  podsumowań. 
9 grudnia, na zaproszenie Wójt Gminy Goleszów Sylwii 
Cieślar, odbyło się spotkanie emerytowanych pracowni-
ków Urzędu Gminy. Dla nich była to wyjątkowa okazja do 
tego, by w miejscu, w którym spędzili wiele lat życia, spo-
tkać się z koleżankami i kolegami oraz współpracownika-
mi. W tegorocznej „wigilijce” wzięli udział byli Wójtowie 
– Jan Sztwiertnia i  Zbigniew Wacławik. Dla wielu osób 
było to zaskoczenie, a  jednocześnie byli niezmiernie 
wdzięczni, że mają okazję porozmawiać ze swoimi byłymi 
szefami. Zgromadzonych przywitała Wójt Sylwia Cieślar, 
dziękując wszystkim za obecność oraz za to, że swoją cięż-
ką pracą przez wiele lat przyczyniali się do rozwoju gminy. 

— Ilekroć przekraczam próg tego budynku, zasta-
nawiam się, jak wielu ludzi w  historii tej gminy, dzięki 
swoim umiejętnościom i  wiedzy, rozwiązywało trudne 
problemy mieszkańców. To, gdzie dzisiaj jesteśmy, zawdzię-
czamy tym, którzy byli przed nami. Państwa zaangażowa-
nie i  pełna poświęcenia praca stanowi fundament naszej  

instytucjonalnej pamięci. Każdemu z Państwa bardzo ser-
decznie dziękuję i mam nadzieję, że w murach tego budyn-
ku będą Państwo czuli się co najmniej tak dobrze, jak wów-
czas, gdy tu pracowaliście — powiedziała Sylwia Cieślar. 
Rozmowy przy stole prowadzone były w bardzo miłej at-
mosferze. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były 
okazją do złożenia sobie życzeń oraz obdarowania emery-
towanych pracowników drobnymi pamiątkami. Gościom 
trudno było ukryć łzy wzruszenia. Wszyscy zgodnie 
uznali, że już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania. 

Przedświąteczne spotkanie aktywnych kobiet
8 grudnia aktywne kobiety z gminy Goleszów zorganizowały spotkanie przedświąteczne. W sali OSP Godziszów 
spotkały się przedstawicielki kół, stowarzyszeń i nieformalnych grup zrzeszających kobiety z terenu gminy  
Goleszów. Spotkanie to było okazją do podsumowania zrealizowanych działań, aktywności i zaprezentowania 
swoich sukcesów. Niewątpliwie jednym z nich był śpiewnik „Pieśni ludowe ze zbiorów Pawła Pustówki” – nagro-
dzony w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, który został wydany przy współpracy KGW Godziszów  
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie oraz dzięki wsparciu Gminy Goleszów i środkom z programu  
grantowego Działaj Lokalnie 2020.

— Dziękuję Wam za wiele działań, jakie podejmujecie. 
Wiem, że macie wiele wspaniałych i  twórczych pomysłów 
i mam nadzieję, że będziemy je mogli razem realizować. —
powiedziała Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

W tym dniu była okazja do spotkania się z twórcami tej 

unikatowej publikacji. Obecna była redaktorka publikacji 
i koordynatorka muzycznego elementu śpiewnika – Da-
nuta Zoń-Ciuk z Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszy-
nie, Katarzyna Ciuk, która namalowała ilustracje do tego 
wydawnictwa i Mariusz Pasterny – wokalista Estrady Re-
gionalnej Czantoria w Ustroniu. Nie wszyscy współtwórcy 
mogli być obecni. Ze względu na stan zdrowia, zabrakło 
najważniejszej osoby – Pana Ryszarda Gabrysia, który 
udostępnił zbiory swojego dziadka Pawła Pustówki, opra-
cował wstęp i notę biograficzną, a wspólnie z małżonką 
Bożeną Gieburowską-Gabryś, czuwali nad poprawno-
ścią zapisów słowno-muzycznych. Nagrodzony śpiew-
nik uzyskał wsparcie Ośrodka Działaj Lokalnie i  była 
obecna również Pani Sławomira Godek z  Stowarzysze-
nia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, które realizuje ten  
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Świąteczno-noworoczne spotkanie z duchowieństwem
W  piątek, 10 grudnia na zaproszenie Wójt Gminy  
Goleszów Sylwii Cieślar odbyło się tradycyjne świątecz-
no-noworoczne spotkanie z  duchownymi katolickich 
i ewangelickich parafii działających w gminie Goleszów. 
Tradycyjnie, oprócz księży, wzięły w  nim udział także 
siostry diakonise z Eben-Ezer i pani diakon z goleszow-
skiej parafii ewangelickiej. Uczestników przywitała Wójt 
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar. Omówiono współpra-
cę w  mijającym roku. Zwrócono uwagę na wyzwania, 
z którymi przychodziło się mierzyć, a  także rozmawia-
no o planach na rok 2022. Wiele miejsca w dyskusjach 
poświęcono gminnemu programowi ochrony zabyt-
ków. Księża podkreślali pozytywne efekty jego wdro-
żenia. Informacje o odrestaurowanym ołtarzu świątyni 
ewangelickiej oraz pracach konserwatorskich katolickiej 
plebanii w  Goleszowie wzbudzały żywe zainteresowa-
nie słuchaczy. W  trakcie spotkania z  duchowieństwem 
pojawiły się nowe pomysły i  rozwiązania w  obszarach, 

którym służą kościoły i władze samorządowe. Wszyscy 
zgodzili się, że inspirujące rozmowy i  wymiana poglą-
dów stanowią ważny element w  budowaniu wspólnoty 
samorządowej. Na zakończenie, uczestnicy składali so-
bie życzenia bożonarodzeniowe i wymienili się drobny-
mi świątecznymi podarunkami.

Przedszkolaki ubrały choinkę w UG
Nikt nie ma tyle radości, energii i pasji w odkrywaniu 

każdego elementu życia, jak dzieci. Dlatego spotkania 
z najmłodszymi dają nam możliwość odrodzenia w so-
bie na nowo pozytywnych aspektów naszego istnienia. 
Dzieci traktują bowiem wszystko, jak przyjemne wy-
zwanie i, jeśli stworzymy ku temu odpowiednie warun-
ki, działania pozwolą im rozbudzać pasję i dadzą radość 
życia. Radosny ładunek pozytywnej energii wniosły 
przedszkolaki z  Goleszowa w  mury budynku Urzędu 

Gminy 7 grudnia. Jak w latach ubiegłych, maluchy przy-
szły z opiekunkami, wychowawcami, aby ubrać choinkę 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Choinka została 
przystrojona nieszablonowo i niezwyczajnie, ale energia, 
jaką w ten sposób wniosły podczas swojej pracy, zapew-
ne pozostanie na długo w sercach wszystkich pracowni-
ków i odwiedzających budynek Urzędu. Patrząc każdego 
dnia na efekt działań naszych najmłodszych, możemy 
odnawiać radość życia. 

program grantowy na naszym terenie. W spotkaniu ak-
tywnie uczestniczyła także Pani Danuta Kożusznik – Pre-
zes zarządu RZRKiOR w  Bielsku-Białej oraz Gertruda 
Proksa Przewodnicząca Rady RZRKiOR w  Bielsku-Bia-
łej. Wśród przedstawicielek wszystkich Kół Gospodyń 

Wiejskich z Gminy Goleszów, była również Pani Henryka 
Szarzec – prezes Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy 
i cisownickie pasjonatki rękodzieła oraz nieformalne koło 
Pań z Puńcowa. Gospodynie z godziszowskiego Koła przy-
gotowały poczęstunek dla uczestniczek tego spotkania. 
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Patriotycznie w Szkole Podstawowej w Goleszowie
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości miały 
w  Szkole Podstawowej w  Goleszowie niezwykle uro-
czysty charakter. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
przygotowali okolicznościowe wystawy, aranżując tym 
samym Muzeum Niepodległości na szkolnych koryta-
rzach. Nauczyciele wszystkich klas mogli przeprowadzić 
lekcje, oglądając wystawy i  ucząc w  ten sposób historii 
Polski. Na sali gimnastycznej odbył się krótki występ, 
podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne i  słucha-
no wierszy oraz tekstów przygotowanych przez uczniów 
klas ósmych. Najmłodsze dzieci przygotowały insceni-
zację „Barwy mojej Ojczyzny”. O godz. 11:11 każda klasa 
odśpiewała hymn państwowy. SP Goleszów.

Jesień w przedszkolu w Równi – ZSP w Cisownicy
Tegoroczny przełom lata i jesieni pozwolił na wzbudzenie 
zachwytu dzieci nad zmieniającą się przyrodą o tej porze 
roku. Dzień „Powitania Pani Jesieni” wypełniony był ra-
dością, słońcem i mocą jesiennych kolorów. Prowadzimy 

również akcję „Goście czytają dzieciom”. W ramach cy-
klicznych „spotkań z książką” chętni goście „zabierają” 
dzieci w świat baśni, wierszy, opowiadań dopasowanych 
do realizowanych tematów. Urozmaiceniem spotkań jest 

czytanie bajek w języku angielskim w ra-
mach innowacji „Reading is easy”. 

Innowacyjny program „Trening małej 
motoryki” i zajęcia Ruchu Rozwijającego 
wg Weroniki Sherborne, które stymulują 
szeroko rozumiany rozwój dzieci spra-
wiając ogromną radość maluchom, które 
poprzez zabawę przygotowują się do szko-
ły. Przedszkolaki pracują na dużych arku-
szach papieru, na foliach, w materiale syp-
kim, w  wodzie, w  masach plastycznych  
i innych materiałach sensorycznych.

Z życia przedszkoli i szkół…

Laureatka medalu Pawła Stalmacha gościem 
bażanowickiej społeczności szkolnej

W  br. roku mija 130. rocznica śmierci Pawła Stalma-
cha. W  związku z  tym w  ramach uroczystości, licznie 
odbywających się w  szkole, gościliśmy panią Włady-
sławę Magierę – laureatkę Srebrnej Cieszynianki, która 
2021 r. została uhonorowana medalem Pawła Stalmacha. 
Uczniowie podczas tego spotkania mieli okazję posze-
rzyć swoją wiedzę o  patronie szkoły oraz zapoznać się 
z wizerunkiem medalu.

Renata Chamera-Wójcik
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Z życia przedszkoli i szkół…
Wiele ważnych spotkań i  wydarzeń odbyło się już 

w  tym roku w przedszkolnym życiu „Sówek” i  „Tygry-
sków”. Zaczynając od bezpieczeństwa – 21.09 odwiedził 
nas policjant asp. Szymon Kaźmierczak z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszy-
nie. Policjant zaprezentował mundur, w którym pracuje. 
Przybliżył dzieciom, na czym polega jego praca, po czym 
skupił się na zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci. Koń-
cem września obchodziliśmy Dzień Pieczonego Ziem-
niaka. Dzieci wykonały przepiękne ziemniaczane jeżyki 
i zorganizowały ich wystawę. Wysłuchały bajki o ziem-
niaku. Zapoznały się także ze sposobem uprawy ziem-
niaków oraz ich walorami odżywczymi. Początkiem 
października obchodziliśmy w naszych oddziałach Mię-
dzynarodowy Dzień Pieroga. Dzieci wyrabiały ciasto, 
a później lepiły pierogi. Na koniec dumnie zajadały się 
przygotowanymi przez siebie daniami. „Pyszne i zdrowe 
szaszłyki owocowe” to motto przewodnie piątku 15.10. 
Tego dnia starsze i  młodsze przedszkolaki ćwiczyły 
umiejętności manualne. Szczególne wydarzenie mia-
ło miejsce 9  października – uroczystość Pasowania na  

Przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej 
części artystycznej. Dzieci recytowały wiersz, śpiewały 
piosenkę, grały na instrumentach oraz zatańczyły ta-
niec irlandzki. Następnie odbyło się pasowanie każdego 
dziecka na przedszkolaka „Tygryska” lub „Sówkę” przez 
Dyrektora Przemysława Misiarza. Na pamiątkę wszyst-
kie dzieci otrzymały dyplom pasowania oraz drobny 
upominek. Listopadowe dni również były aktywne. 
Przedszkolaki mają już za sobą „miodowy” dzień. Obej-
rzały prezentację multimedialną i krótki film edukacyj-
ny na temat życia pszczół. Prezentacja była wstępem do 
spotkania z pszczelarzami – z Koła Pszczelarzy w Dzię-
gielowie oraz z Koła Pszczelarzy w Cisownicy. Po prelek-
cji na temat powstawania miodu i prezentacji pszczelar-
skich akcesoriów, dzieci mogły przymierzyć pszczelarski 
kombinezon. Wzięły udział w warsztatach robienia świec 
z wosku pszczelego. 

Zapraszamy na fotorelacje z  tych i  innych wydarzeń 
z  życia naszych oddziałów przedszkolnych na stronach 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy.

Co słychać w Przedszkolu Publicznym w Cisownicy, 
należącym od września do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego…?

Przedszkolaki przyzwyczaiły się już do pięknie wyre-
montowanego wnętrza przedszkola i  określają go jako 
„nasze nowe przedszkole!”. Jesień w przedszkolu to nie 
tylko czas adaptacji, ale również realizacja nowych po-
mysłów oraz udział w różnych projektach. 

W ramach cyklu „Bezpieczny Przedszkolak” odwie-
dził nas Pan Policjant z  komisariatu w  Cieszynie, któ-
ry przedstawił dzieciom zawód policjanta oraz przypo-
mniał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W  październiku nasze przedszkole wzięło udział 
w akcji charytatywnej z okazji Światowego Dnia Zwie-
rząt, która miała na celu pomoc fundacji „Lepszy Świat”.

Zorganizowaliśmy przedszkolny „Kiermasz Przetwo-
rów”, w  którym Rodzice chętnie dzielili się swoimi zi-
mowymi zapasami przeróżnych pyszności zamkniętych 
w słoikach.

Nie możemy również zapomnieć o najbardziej wycze-
kiwanych przez przedszkolaków zajęciach na basenie, na 
które uczęszczamy od października. Zajęcia na basenie 
prowadzone są przez profesjonalnego i bardzo lubianego 
przez dzieci ratownika – Pana Adama Heczko.

Nasze przedszkole bierze udział w  programie, któ-
ry ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci 
i  młodzieży. Z  tej okazji odbyło się spotkanie autorskie  

z Panią Krystyną Morys-Grochal. Przedszkolaki wysłu-
chały krótkich opowiadań dla dzieci. Autorka zaprezen-
towała również jeden ze swoich wierszy. Dzięki takim 
spotkaniom dzieci mogą poznać tradycje i zwyczaje na-
szego regionu oraz gwarę cieszyńską.

Odbyło się także długo wyczekiwane uroczyste „Pa-
sowanie na Przedszkolaka”, w którym do grona przed-
szkolaków dołączyły najmłodsze dzieci uczęszczające do 
naszej placówki. Program artystyczny przedstawiła gru-
pa średniaków, a następnie wicedyrektor pasowała dzieci 
na przedszkolaków. Po części oficjalnej wszystkie dzieci 
zaproszono na słodki poczęstunek. 
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Od 1 września 2021 r. 
Szkoła Podstawowa 
w  Cisownicy prze-
kształcona została 
w  Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Ci-
sownicy. W  skład 
Zespołu wchodzą 
teraz Szkoła Podsta-

wowa im. Jury Gajdzicy w  Cisownicy, Przedszkole Pu-
bliczne w Cisownicy oraz oddziały przedszkolne w Rów-
ni. Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej jednostki 
za nami i chcielibyśmy podzielić się wspomnieniami mi-
nionych wydarzeń, których było mnóstwo w tym okresie. 
Każda klasa wraz z wychowawcami brała udział w cie-
kawych wycieczkach: ośrodek H2O w Kiczycach, piesza 
wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie, wyjazd do Parku 
Wodnego w  Tychach, wyjazd do Centrum Nauki „Ko-
pernik” do Warszawy, wycieczka warsztatowa do Żarek, 
wyjazd do parku trampolin w Bielsku-Białej. Organizo-
wane są wyjazdy do kina na ciekawe filmy. Uczniowie 
mają możliwość brać udział w różnych imprezach i ak-
cjach, które organizowane są na terenie naszej placów-
ki. W tym roku po raz kolejny braliśmy udział w akcji 
„Prezent pod choinkę” koordynowaną przez Panią Re-
natę Polok, wspieramy fundację „Pomóż i Ty” – sprzeda-
jąc wśród dzieci kolorowe „cegiełki”, aktualnie bierzemy 
udział w corocznej akcji „Góra Grosza” zbierając drobne 
monety i  pomagając w  ten sposób dzieciom z  Domów 
Dziecka. Pod czujnym okiem Pani Beaty Pieńkowskiej 
w  ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Beski-
dzie mój miły…” licznie uczestniczymy w wycieczkach 
turystycznych i  rajdach organizowanych przez koło 
PTTK, m.in. braliśmy udział w rajdzie im. J. Kukuczki.  

Organizujemy imprezy wewnątrzszkolne, tj. „Dzień 
Chłopca”, „Dzień Tabliczki Mnożenia”, „Dzień Pluszo-
wego Misia”. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje za-
interesowania biorąc udział w konkursach przedmioto-
wych, konkursach ogólnopolskich – „Matematyka Plus”, 
Geo-Planeta, projekcie grantowym MBanku „mPotęga”. 
Swoje pasje i talenty realizują w sportowych w projektach 
ministerialnych „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Rozwo-
jowo, bo sportowo”, są to zajęcia sportowo-rekreacyjne 
z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez 
Pana Roberta Zająca. Wielu z naszych uczniów chętnie 

uczęszcza na zajęcia kółka teatralnego prowadzonego 
przez Panią Ewelinę Czermak-Najbor. Zaprezentowa-
ne przedstawienia cieszą się dużym zainteresowaniem 
zgromadzonej publiczności. Miłośnicy przyrody uczest-
niczą w  zajęciach kółka przyrodniczego prowadzonego 
przez Panią Małgorzatę Czyż. Wraz z nią poznają oso-
bliwości przyrodnicze naszej pięknej wsi i  najbliższych 
okolic. Jednym słowem „DZIEJE SIĘ” w  naszej szko-
le. Bieżące relacje z  najważniejszych wydarzeń szkol-
nych znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły  
i na profilu FB.

… i Szkole Podstawowej w Cisownicy
Z życia przedszkoli i szkół…

Listopadowa zaduma w ZSP Dzięgielów
Listopad, to w codziennym życiu czas zadumy i refleksji – 
tak też było w naszych placówkach. Nasza szkoła przystą-
piła do ogólnopolskiej akcji #SzkołaPamięta, w  ramach 
której odwiedzaliśmy znajdujące się w naszych okolicach 
miejsca pamięci. Na lekcjach wychowawczych, religii i hi-
storii rozmawialiśmy o osobach z naszego regionu, które 
zapisały się w szczególny sposób w naszej pamięci. Kil-
ka klas w  ramach zajęć odwiedziło pobliski cmentarz, 
by pochylić głowy nad grobami dzięgielowskich przod-
ków, m.in. pierwszego kierownika dzięgielowskiej szkoły  
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Projekty mPotęga w Dzięgielowskiej szkole

Uczniowie podczas wielu różnorodnych działań mogą 
„zobaczyć” matematykę w  naszym codziennym życiu. 
Dzieci uczestniczą w zajęciach cyklicznych, podczas któ-
rych rozwijają swoje logiczno-matematyczne myślenie 
w  formie rozrywki i  zabawy. W  ramach tych spotkań 
podejmują różne wyzwania i poszerzają umiejętności ra-
chunkowe, geometryczne oraz logiczne.

W  czasie trwania projektu zorganizowano ciekawe 
wydarzenia matematyczne. We wrześniu odbyły się pod-
chody matematyczne, które obejmowały między innymi 
czytanie mapy, rozwiązywanie łamigłówek matematycz-
nych i układanek geometrycznych. W październiku zre-
alizowano „Matematykę w kuchni”. Uczniowie obliczali 

Od września Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie realizuje dwa projekty 
mPotęgi finansowane przez Fundację mBanku, których głównym celem 
jest rozwijanie kompetencji logiczno-matematycznych – „Z matematyką 
na co dzień” – w klasach 4-6 oraz „Igrzyska matematyczne” realizowany 
w klasach 7-8.

kaloryczności dań i przeliczali ją na porcje. W listopadzie 
uczestnicy projektu spędzili popołudnie z  planszówka-
mi logiczno-matematycznymi. 

Uczniowie wzięli także udział w  grze terenowej – 
„Matematyka na Frankówce”. Dodatkowo mieli okazję 
uczestniczyć w  matematycznych podchodach w  lesie, 
na łąkach i polach, w czasie których analizowali mapy, 
przeliczali odległości, odkodowywali trasy przez roz-
wiązywanie zagadek matematycznych. Zorganizowano 
również zamek zagadek – wydarzenie, w trakcie które-
go grupy musiały zmierzyć się z  wieloma wyzwaniami 
matematycznymi w  komnatach zamku w  Dzięgielowie 
przygotowanych w  formie escaperoomów – zadaniami 
matematycznymi zapisanymi na kartkach, w  postaci 
kodów QR czy filmów wcześniej nagranych. Finał emo-
cjonujących rozgrywek odbył się w sali, w której każda 
z  drużyn otwierała ostatnią skrzynię z  niespodzianką 
– kod do kłódki stanowiły 4 liczby zapamiętane w po-
szczególnych komnatach zagadek. 

Oba projekty zostaną podsumowane w grudniu i dziś 
już można mieć pewność, że dzieci i młodzież chcą brać 
udział w wydarzeniach z matematyką w tle. 

Weronika Glajc – ZSP Dzięgielów

Z życia przedszkoli i szkół…
Jerzego Obracaja oraz nad grobem nieznanego żołnierza. 
Działająca w  naszej szkole Drużyna Harcerska „Iskry” 
w  październiku wzięła udział w  oficjalnej odsłonie Po-
mnika Partyzantów znajdującego się na zboczu Małej 
Czantorii. Pomnik ten upamiętnia dramatyczne wyda-
rzenie z 30 listopada 1943 r. i śmierć sześciu żołnierzy Ar-
mii Krajowej z oddziału „Czantoria”, którzy zginęli z rąk 
hitlerowców.

10 listopada włączyliśmy się także w ogólnopolską ak-
cję #SzkołaDoHymnu, w której w tym roku wzięło udział 
blisko 4 miliony uczniów. O  godzinie 11:11 odśpiewali-
śmy Hymn Polski – ze względu na procedury zapobie-
gające rozprzestrzenianiu się covid-19, zdecydowaliśmy 
się na przeprowadzenie akcji w  klasach. Odśpiewanie 
hymnu poprzedziliśmy akademią szkolną – klasa 6 przy-
gotowała program, który został nagrany z  wyprzedze-
niem, a następnie wyświetlony w klasach. Jedynie nasze  

przedszkolaki zebrały się wspólnie i  z  całego serca wy-
śpiewały Mazurka Dąbrowskiego. 

12 listopada grupa uczniów z  klas 7 i  8 spotkała się 
w  szkolnym ogrodzie, by posadzić krokusy. W  ramach 
Międzynarodowego Projektu Krokus uczniowie sadzą 
jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają 
na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzie-
ci – ofiary Holokaustu, zaś kwiaty są pięknymi, żywymi 
pomnikami najmłodszych ofiar, które nie mają swoich  
grobów i pomników.

19 listopada w  szkole i  przedszkolu poruszaliśmy te-
matykę praw dziecka – włączyliśmy się w akcję UNICEF 
POLSKA. Uczniowie i przedszkolaki poświęcili ten dzień, 
by rozmawiać o  prawach dziecka, wykonać prace pla-
styczne, obejrzeć prezentacje i filmy edukacyjne. W tym 
dniu w obu placówkach dominował kolor niebieski.

Weronika Glajc – ZSP Dzięgielów
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Spotkanie, w  którego organizację, poza cisownicką 
parafią, włączyły się także Gmina Goleszów oraz Mała 
Książnica Cisownicka, nie zostało zdominowane przez 
wątki architektoniczne, choć i tych nie zabrakło. Skupio-
no się natomiast na problemie obywatelskości. Profesor 
Ewa Chojecka wygłosiła wykład nt. „Obywatelskość jako 
odpowiedzialna wolność”, a  profesor Tadeusz Sławek 
swoje wystąpienie zatytułował „Miejsce obecności. O du-
chu obywatelskim”. Obydwa wywody były nie tylko inte-
resujące, ale przede wszystkim inspirujące.

Być obywatelem… Co to znaczy? Czy kiedykolwiek 
zadaliśmy sobie to pytanie? Większość z nas z pewnością 
nad tym się nie zastanawiała. Dlaczego nasze myśli tak 
rzadko krążą wokół wartości, jaką jest bycie obywatelem. 
Może wynika to z faktu, że traktujemy obywatelstwo jako 
oczywistość? Może dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy, 
czym ono w  rzeczywistości jest i  co dla nas oznacza? 
A może dlatego, że po prostu mamy wiele ważniejszych 
rzeczy na głowie? Wbrew pozorom rzecz nie dotyczy 
sprawy błahej, ale fundamentalnej dla naszej obecności 
w przestrzeni społecznej.

Obywatelstwo kojarzy się nam w pierwszej kolejności 
z państwem. Określa ono pozycję człowieka we wspólno-
cie funkcjonującej na określonym terytorium i znajdują-
cej się pod określoną władzą. Na przestrzeni wieków idea 
obywatelstwa ewoluowała. W  niektórych okresach nie 
wykraczała poza sferę koncepcji doktrynalnych, w  in-
nych obywatelstwo definiowane było na gruncie prawa 
stanowionego. W poszczególnych epokach status obywa-
teli przypisywano mniejszym bądź większym grupom, co 
odzwierciedlało zmieniające się kryteria przynależności 
ludzi do ciała obywatelskiego.

Dzisiaj myślenia o  obywatelstwie nie można wiązać 
wyłącznie z przynależnością państwową. Przecież jeste-
śmy także obywatelami ponadpaństwowej struktury, 
jaką jest Unia Europejska. Idea obywatelstwa europej-
skiego nie tylko została zinstytucjonalizowana na pozio-
mie prawnym. Wielu z nas określa się po prostu mianem 
Europejczyków. 

Na co dzień funkcjonujemy jednak przede wszystkim 
we wspólnotach lokalnych. Zwłaszcza gdy zaczynamy 
o nich myśleć jako o „małych ojczyznach”, niejako mi-
mochodem eksponujemy nasze przywiązanie do miejsca, 
w  którym urodziliśmy się lub mieszkamy. Świadomość 

Pod koniec października w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy odbyła się promocja książ-
ki prof. dr hab. Ewy Chojeckiej pt. „Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska  
1945 – 2017”. W publikacji znalazły się informacje m.in. na temat budowli sakralnych w naszej gminie, a dokładnie 
kościołów w: Cisownicy, Bażanowicach, Puńcowie i Lesznej Górnej.

„małej ojczyzny” wyrasta z poczucia tożsamości i  iden-
tyfikacji z konkretnym miejscem. Wielowymiarowa dba-
łość o  to miejsce oraz pielęgnowanie właściwych jemu 
zwyczajów, kultury i wartości są wyrazem odpowiedzial-
ności, charakteryzującej każdego dobrego obywatela.

Trzy poziomy obywatelstwa – ponadpaństwowy, pań-
stwowy, lokalny – nie są względem siebie konkurencyjne. 
Wręcz przeciwnie, one wzajemnie dopełniają się, urzeczy-
wistniając naszą podmiotowość – bycie KIMŚ, a nie czymś. 
Nie chodzi przy tym o prawną naturę obywatelstwa, ale 
o to, że ono jest właściwością, określającą status człowie-
ka we wspólnocie. Jest wartością, o  którą powinniśmy 
dbać i którą powinniśmy pielęgnować. Bycie obywatelem 
oznacza możliwość korzystania z  uprawnień, a  jedno-
cześnie jest szczególnym rodzajem zobowiązania wzglę-
dem współobywateli. Poczucie współodpowiedzialności 
w  przypadku wspólnoty lokalnej ma szczególnie istot-
ne znaczenie, dotyczy bowiem, parafrazując sir Mosesa 
Israela Finleya, „społeczności bezpośredniego kontaktu”. 

Być obywatelem…
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Od tego, jaki sens nadamy naszemu lokalnemu oby-
watelstwu, zależy nasze codzienne życie. Czy moje „JA” 
potrafi podporządkować się wspólnotowemu „MY”. 
Myślenie o  obywatelstwie, to refleksja nad sposobem 
funkcjonowania we wspólnocie. Czy wyłącznie żądam 
od innych, by zaspokajali moje oczekiwania, czy jestem 
gotów wykorzystać talenty, którymi zostałem obdarzony, 
w pracy na rzecz wspólnoty? Czy bliższe mi są postawy 
roszczeniowe, czy społeczny aktywizm? Czy skupiam się 
przede wszystkim na krytyce i wyolbrzymianiu proble-
mu, czy też na jego rozwiązywaniu? To ważne pytania, na 
które każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć. W na-
szej lokalnej wspólnocie samorządowej jest wiele osób, 
które poświęcają swój wolny czas m.in. na aktywność 
społeczną, angażując się w różne formy działalności sto-
warzyszeniowej czy parafialnej. Każdego dnia, poprzez 

wiele małych bądź wielkich czynów, budują społeczeń-
stwo obywatelskie, a  więc wspólnotę świadomą swoich 
potrzeb, aktywną w zakresie ich zaspokajania i otwartą 
na wszelkie inicjatywy. Doceniajmy ich trud i zaangażo-
wanie. Budujmy także w młodym pokoleniu przekonanie 
o wartości życia wspólnotowego. Nie zamykajmy się na 
innych. Poprzez małe gesty, „dobre słowo” i  konkretne 
działania możemy osiągnąć więcej niż tylko rozprawiając 
o tym, „jakby byłoby dobrze, gdyby było lepiej”. Bądźmy 
obywatelami świadomymi swoich praw wynikających 
z przynależności do wspólnoty i jednocześnie gotowymi 
do zaangażowania się w pracę na jej rzecz. W ten sposób 
obywatelstwo przestanie być jednym z  wielu słowniko-
wych pojęć, a nabierze realnego sensu. Być obywatelem… 
to wyjątkowy przywilej. Czy zdajemy sobie z tego sprawę?

dr hab. Rafał Glajcar

Irena Klimczak otrzymała nagrodę 
im. ks. Leopolda Jana Szersznika

30 listopada w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Powiatu Cieszyńskiego  
im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Wśród tegorocznych laureatów jest także mieszkanka Lesznej Górnej – Irena 
Klimczak, której kandydaturę zgłosiła Gmina Goleszów.

— Gratuluję otrzymania tak znaczącego wyróżnienia. 
Ta nagroda jest w pełni zasłużona i podkreśla wartość Pani 
wieloletniej pracy na rzecz propagowania i upowszechnia-
nia tradycji naszego regionu — powiedziała obecna na 
uroczystości Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

Irena Klimczak otrzymała nagrodę za całokształt 
działalności na rzecz ochrony kultury. Mieszkanka 
naszej gminy jest popularyzatorką, miłośniczką i  ce-
nionym znawcą folkloru śpiewno-tanecznego, zwy-
czajowo-obrzędowego Śląska Cieszyńskiego. Jest także 

poetką piszącą wiersze w  gwarze cieszyńskiej. Przez 
ponad 55 lat prowadzi Zespół Regionalny „Czantoria” 
w  Lesznej Górnej, który w  czasie swej działalności dał 
ponad 3000 koncertów w kraju i za granicą. Jego auten-
tyczne programy zostały udokumentowane przez TVP 
Katowice. Otrzymana dzisiaj nagroda będzie kolejną,  
która podkreśla znaczenie dorobku artystycznego Pani 
Ireny, obok m.in.: Honorowej Odznaki Ministra Kultu-
ry i  Sztuki – Zasłużony Działacz Kultury (2000 r.) czy  
Lauru „Srebrnej Cieszynianki” (2014 r.).
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„Lubię stwarzać nowe sytuacje 
i zaskakiwać innych niespodziankami”

Albin Klimczak to lokalny działacz społeczny zaangażowany w pracę wielu  
organizacji działających na terenie gminy Goleszów oraz Śląska Cieszyńskie-
go. Propaguje ekologię i ogrodnictwo. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa  
Miłośników Ziemi Goleszowskiej, w którym organizuje specjalistyczne wycieczki 
pozwalające poznać ekologiczne i przyrodnicze walory całego kraju. W ośrod-
kach kultury i domach opieki prowadzi prelekcje na temat swoich licznych po-
dróży, ale również dzieli się z uczestnikami swoją twórczością. Dba o miejsca  
historyczne związane z lotnictwem i chętnie udziela się społecznie. Za ca-
łokształt działalności, na podstawie uchwały Rady Gminy Goleszów, został  
uhonorowany Srebrną Cieszynianką 2021.

Jest Pan osobą zaangażowaną na wielu płasz-
czyznach społecznych. Działa Pan w  Towarzystwie  
Miłośników Ziemi Goleszowskiej, propaguje ekologię 
i  ogrodnictwo, tworzy obrazy czy nawet rzeźby z  je-
dzenia tzw. carving. Co rozpaliło w Panu tak wszech-
stronne zainteresowania? Od czego zaczęła się Pana  
działalność na niwie społecznej?

— Zawsze, kiedy widziałem coś pięknego, budzące-
go zainteresowanie, chociaż trwałoby to tylko chwilę, 
czułem potrzebę uwiecznienia tego zjawiska i  koniecz-
ność przekazania go innym. Już w  czasie uczęszczania 
do Liceum Ogólnokształcącego w  Bielsku Białej często 
przesiadywałem w pomieszczeniach wystawowych BWA 
(Biura Wystaw Artystycznych), odwiedzałem również 
koleżanki w niedalekim Liceum Plastycznym, a przede 
wszystkim namiętnie „pochłaniałem” wszystkie wydaw-
nictwa w  możliwie dostępnych bibliotekach na temat 
twórczości artystycznej, w szczególności malarstwa. Po-
trzebę pracy twórczej miałem już we wczesnej młodości, 
kiedy to w  roku 1959 ukończyłem Kurs Drużynowych. 
Stworzyło to okazję pracy z młodzieżą. 

Obecnie dalej mocno związany jest Pan z twórczością 
malarską, a  powstałe dzieła możemy podziwiać na  
organizowanych cyklicznie wystawach. Co dało począ-
tek tej pasji?
— Malowanie tak poważnie potraktowałem, kiedy to 
zauroczony pewną wiślanką wziąłem ślub i przeprowa-
dziłem się do tej uroczej miejscowości, do doliny Łabajo-
wa z szumiącą rzeczką i zaglądającymi do okien gałęzia-
mi drzew. I jak tu nie uwieczniać tego piękna na płótnach 
obrazów? Szczególną mobilizacją do tej twórczości było 
to, że domek stał na szlaku turystycznym i  mogłem 
w pogodne dni organizować wystawy. Wpisy do książki 
pamiątkowej, jak i czasami w ciszy podsłuchane opinie 

zwiedzających spowodowały, że rozwijałem moją dzia-
łalność. Po 21 latach przeprowadziłem się do Goleszowa, 
gdzie również odkryłem wiele urokliwych miejsc god-
nych uwiecznienia i  przedstawienia na wystawach ma-
larskich oraz fotograficznych. Tym samym dalej dzieli-
łem się swoją pracą w domach wczasowych, ośrodkach 
kultury czy też na imprezach gminnych.

Gdyby miał Pan określić, który kierunek działalności 
wzbudza w Panu największe uczucia i emocje, to co by 
to było? 

— To trudne pytanie. Chciałbym przede wszystkim 
przekazać jak największej grupie osób to, co w życiu wi-
działem, czego doświadczyłem i co przeżyłem. W szcze-
gólności chcę dotrzeć do tych, o których wiem, że już nie 
mają szans na podróżowanie. Dlatego te prelekcje w do-
mach opieki, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych czy 
też innych spotkaniach i zebraniach. Szczególnie wspo-
minam też, że po ukończeniu wymaganego wieku 75 lat 
znalazłem dwóch wprowadzających kolegów lotników 
i  wstąpiłem do Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, 
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gdzie jestem aktywnym uczestnikiem w wszelkiej dzia-
łalności – może to jest to.

Jest Pan wielkim propagatorem walorów Ziemi  
Goleszowskiej, kto wpoił Panu taką miłość do swojej  
małej ojczyzny?
— Szczególną miłość do Ziemi Goleszowskiej rozbudziło 
we mnie wstąpienie do Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Goleszowskiej. W  zasadzie rozpoczęło się to już wcze-
śniej, w  Ewangelickim Chórze Mieszanym, w  którym 
miałem zaszczyt zaśpiewać i poznać się z wielkim dzia-
łaczem P. Pawłem Stanieczkiem. Następnie we wszelkie 
tajniki uprawy roślin wprowadził mnie wielki ekolog 
i przyrodnik śp. Adam Krzywoń, z którym to wspólnie 
opracowywaliśmy trasy wycieczek. Po pewnym czasie 
przejąłem to zadanie całkowicie. Wiele też wspaniałych 
zakątków Goleszowa poznałem dzięki corocznym wy-
cieczkom prowadzonym przez dr. Tomasza Beczałę. Jed-
nym słowem to wszystko dzięki wspaniałym ludziom.

Co Pana napędza w tak aktywnym działaniu na rzecz 
społeczności?

— Osobiście nie chcę być nudnym i ste-
reotypowym, więc lubię stwarzać nowe 
sytuacje i zaskakiwać innych niespodzian-
kami. Współczuję ludziom, którzy nie 
mają w  życiu ciekawych zainteresowań, 
hobby i  skupiają tylko na tym, by dobrze 
zjeść i wyspać się. Uważam, że twórczość 
do końca życia to jego sens. Obecnie – po-
mimo podeszłego wieku – zabieram się do 
napisania książki opisującej ciekawe frag-
menty mojego życia.

Nagroda Srebrnej Cieszynianki ma szcze-
gólne znaczenie w naszym regionie, a czy 
wybrał Pan już jakieś specjalne miejsce 
dla niej w swoim domu?
— Otrzymanie Lauru Srebrnej Cieszy-
nianki traktuję bardzo poważnie i bardzo to cenię. Sta-
tuetka będzie stała na komodzie w salonie, wśród moich 
pucharów. Rozważam jednak, aby po śmierci została 
umieszczona na moim nagrobku. 

Jak Pan przyjął wiadomość o  przyznaniu tego  
wyróżnienia?

— Kiedy na wyjazdowym Zebraniu Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Cieszyńskiej nasz prezes Leszek Tyrna 
ogłosił, że Zarząd Towarzystwa postanowił przedsta-
wić moją kandydaturę do Lauru Srebrnej Cieszynian-
ki i na te słowa zerwała się burza oklasków zebranych,  

błogie ciepło ogarnęło całe moje jestestwo. Uświadomi-
łem sobie, że moja działalność została zauważona i doce-
niona, ja zaś – jako człowiek – jestem lubiany, a ty samym 
moja nieograniczona przyjaźń do bliżej poznanych osób 
w  organizacjach pozarządowych nie została zmarno-
wana. Zrobiłem sobie własne rozliczenie społecznej ak-
tywności. Wszystko, co udało mi się zrealizować z myślą 
o  lokalnej społeczności, było moją osobistą satysfakcją, 
tym bardziej, że podejmowane działania nie wiązały się 
z gratyfikacją finansową. Wielokrotnie były jednak na-
gradzane pochwałami czy też odznaczeniami. Obecnie 
doznaję wielkiego uznania, otrzymując to zaszczytne 
wyróżnienie, tym bardziej cenne, że przyznane przez 
moją rodzinną Ziemię Cieszyńską. Kiedy telefonicznie 
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar złożyła mi gratu-
lacje z  okazji przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 
2021, poczułem niezwykłe wzruszenie i  radość. Sama 
gala w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie – we-
dług mnie – dorównała uroczystości wręczania „Osca-
ra”. Program był na profesjonalnym poziomie. Część 
artystyczną uświetnił Zespół Pieśni i  Tańca z  Istebnej.  

Na zakończenie Laureaci wraz z  chórem oraz publicz-
nością odśpiewali „Ojcowski Dom”. Potem nastąpiły 
indywidualne gratulacje, wręczanie kwiatów i  robienie 
wspólnych zdjęć  rodzinami oraz znajomymi. 

Czy na łamach naszej gazety chciałaby Pan jeszcze  
komuś podziękować?

— Serdecznie z  całego serca chciałem podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania prze-
ze mnie Lauru Srebrnej Cieszynianki i  obiecuje, że –  
w  miarę moich możliwości – nadal będę czynił swoją 
społeczną powinność.
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Kącik
Poetycki

Pszczele Miasteczko

Na pięknym wzgórzu, które las otula,

stoi miasteczko, ul koło ula.

Mieszkańcy tego królestwa małego, 

są bardzo dobrze zorganizowani i dlatego,

miód tu litrami płynie,

więc ono nigdy nie zaginie. 

Miesiąc w miesiąc spotykają się tu pszczelarze,

rozmawiając w swej pszczelej gwarze.

Każdy o swej pasiece wykłady daje,

bo tu panują takie obyczaje. 

Nad wszystkim czuwa Małgosia 

– gospodarz nad gospodarze.

Ona ma dla nas zawsze serce w darze.

Jadło i picie znosi,

wszystkich do stołu prosi.

Na środku niedźwiedź, 

pod skromnym dachem zamieszkuje

i nie raz ze słodkości się oblizuje.

Gości zjeżdżają się tu tłumy liczne,

którzy zamieszkują miejscowości śliczne.

Przybywają z całej Polski oraz z odległych krain,

przywożąc prezenty i doświadczenia, 

bo wokół świat się ciągle zmienia.

Nad wszystkim czuwa pomnik Janka 

– budowniczego, który umiał zdziałać coś z niczego.

Pszczelarze i przyjaciele go postawili,

bo mu bardzo wdzięczni byli. 

Tak to się już pięćdziesiąt lat kręci

ku potomnych pamięci. 

A wiersz ten ułożył w dowód wdzięczności

pszczelarz z krwi i kości, z pobliskiej miejscowości.

Jubileusz 40-lecia Kościoła Jana Chrzciciela 

w Cisownicy

Henryk Nizio
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1. Stowej gibko pastyrziczku mały, nie byj taki łospały. 
Jeszcze rano dziónek móm nie dnieje 
tam na niebie gwiozdeczka jaśnieje, 
trza nóm gibko za nióm iś.

2. Tam pujdymy, kaj łóna nas kludzi, tam Zbawiciel dlo ludzi. 
To nie zómki, ni pałaców progi, 
to stajynka, żłóbeczek ubogi, 
tam Jezusek mo swój trón.

3. Co mu dómy, co mu dać mogymy, sami wiela ni mómy. 
Łón nie przyszeł po złoto, koróny, 
Łón dlo biydnych zostoł urodzóny, 
dómy swoji serduszka.

Tekst i melodia: Lidia Lankocz

Stowej gibko
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Grudzień to miesiąc, kiedy jemioła budzi nasze zainteresowanie. Pewnie wszyscy znamy obyczaj, który skłania do 
pocałunków pod nią. Tradycja ta ma swój początek w starożytności. W tamtym czasie zaczęto przypisywać tej ro-
ślinie szczególną, magiczną moc, była jednym z najsilniejszych talizmanów – symbol życia i płodności. Powieszenie 
jemioły pod sufitem miało zapewnić pomyślność domu oraz szczęście i zdrowie domowników. Dziś już wiemy, że to 
wszystko tylko mit. A tak podniesiona do rangi cudownej rośliny jemioła jest w dużej mierze szkodliwym pasożytem 
drzew, na których żyje.

Jemioła pobiera od żywiciela wodę i  sole mineral-
ne, ponadto w okresach suszy jej aparaty szparkowe są 
otwarte, co powoduje, iż żywiciel traci znaczne ilości 
jakże cennej w takim okresie wody. Niejako „gwoździem 
do trumny” jest sytuacja, kiedy na żywicielu rośnie wiele 
okazów jemioły. Wtedy nie tylko osłabiają roślinę, „gra-
biąc” różne substancje, ale także zacieniają ją, uniemoż-
liwiając przeprowadzanie fotosyntezy. Zarówno dla je-
mioły, jak i żywiciela to „droga bez powrotu. 

Zaniedbania w  zakresie usuwania jemioły czy su-
chych gałęzi doprowadzają często do stanu, który wymu-
sza usunięcie, wycięcie drzew, które są pokryte jemiołą 
w  takim stopniu, że zaczynają obumierać. Z  przykro-
ścią należy stwierdzić, że w niektórych przypadkach nie 
ma możliwości zastosowania zabiegów pielęgnacyjnych 
ratujących drzewostan. Dodatkowo należy pamiętać,  
że owoce jemioły dojrzewają wczesną zimą i  są przeno-
szone na inne drzewa przez ptaki, co powoduje szybkie jej 
rozprzestrzenianie się i małą skuteczność zabiegów pielę-
gnacyjnych. Zarażone jemiołą drzewa nie tylko nie wy-
glądają efektownie, ale zagrażają bezpieczeństwu. Pozba-
wione wody i minerałów konary stają się suche i łamliwe. 
Nie trudno sobie wyobrazić, jakie szkody mogą spowodo-
wać spadające gałęzie na chodnik, drogę, linie wysokiego 
napięcia. Jeśli takie drzewa są posadzone blisko domostw, 
stwarzają ryzyko uszkodzenia budynków i przedmiotów, 
nie mówiąc już o tym, że w każdym wypadku spadające 
gałęzie i konary zagrażają ludzkiemu życiu. 

W  myśl ustawy o  ochronie przyrody, jeśli jest ko-
nieczna wycinka drzew, w  wielu przypadkach należy 
wykonać nasadzenia zastępcze. Nowe drzewa i  krzewy 
muszą zostać posadzone, jeśli istnieje konieczność usu-
nięcia drzewostanu, który miał wartość przyrodniczą, 
walory krajobrazowe oraz wartość historyczną. Warto 
jednak mieć na uwadze, że pomimo braku nakazu, każ-
de posadzone drzewo to zysk dla naszej planety. Dlatego 
korzystajmy z  każdej sposobności, aby pomnażać ilość 
drzew wokół nas. Jedno wysokie pochlania tyle CO2, ile 
produkują dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych. 
Dwa zdrowe drzewa średniej wielkości zaspokajają rocz-
ne zapotrzebowanie na tlen jednej dorosłej osoby. Myślę, 
że tylko te dwie wielkości są wystarczającym powodem, 
dla którego będzie nas cieszyć każde zasadzone drzewo. 

Jemioła



Panorama Goleszowska | 31

Polana pod Wyrchgórą
Jednym z ważnych miejsc wchodzących w skład stanowiska dokumentacyjnego „Jasieniowa” jest tzw. polana pod 
Wyrchgórą. Niegdyś, przed „epoką grilowania”, miejsce to było odwiedzane przez rzesze goleszowian, którzy bar-
dzo chętnie rozpalali w tym miejscu ogniska. Dziś, zgodnie z zasadami panującymi w lasach, nie jest to dozwo-
lone, a ponadto, patrząc na zarośnięte leśne ścieżki, widać, że pierwsze 2 dziesięciolecia XXI wieku nie sprzyjały  
turystyce spacerowej.

W przypadku opisywanej polany na roślinność wpły-
nęły również procesy sukcesji, których elementem było 
zarastanie części ciepłolubnego siedliska przez drzewa 
i krzewy. Kilka lat temu część drzew i krzewów została 
usunięta, co już w  kolejnym sezonie wegetacyjnym za-
owocowało pojawieniem się roślin, których w tym miej-
scu dawno nie widziano. Kilkuarowa powierzchnia jest 
swoistą oazą bioróżnorodności – rośnie tu bardzo wiele 
ciekawych roślin. Od miniaturowej paproci – podejźrzo-
na księżycowego, poprzez roślinę żywicielską dla gąsie-
nic modraszka rebela, czyli goryczkę krzyżową, aż do  
6 gatunków storczyków, z  których po odkrzaczeniu 
wręcz masowo pojawił się buławnik mieczolistny. Mura-
wy takie, z wielką liczbą gatunków ciepłolubnych i świa-
tłożądnych, wymagają jednak ekstensywnego (czyli 
umiarkowanego) wypasu np. owiec lub okresowego ko-
szenia. W przeciwnym razie powstaje coraz grubsza war-
stwa suchych, martwych szczątków roślin, tzw. wojłok, 
który uniemożliwiania wzrost wielu roślin i  prowadzi  
do ich zanikania.

Z  uwagi na to, iż warstwa wojłoku na polanie pod  
Wyrchgórą znacznie się powiększyła, 5 listopada prze-
prowadzona została akcja przyrodnicza, podczas której 

poprzedzono krótką prelekcją o  walorach przyrodni-
czych polany pod Wyrchgórą. Młodzież z Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Technicznych w  Międzyświeciu oraz 
Szkoły Podstawowej w  Goleszowie, po szkoleniu w  za-
kresie BHP prac ogrodniczych, usuwała pozostałości 
suchych roślin, zbierała je a  także wycinała podrost ol-
szy czarnej oraz młode pędy derenia świdwy. Dzięki ta-
kiemu działaniu odsłonięte zostało podłoże i częściowo 
usunięty zalegający na nim wojłok. 

Zabiegi takie, jak ten, nazywane ochroną czynną, mają 
na celu ochronę bioróżnorodności świata przyrody, który 
nas otacza. Mamy nadzieję, że nasze działania korzystnie 
wpłyną na przyrodę Jasieniowej Góry i Wyrchgóry.

dr Tomasz Beszała
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Co ma wspólnego „Pszczele Miasteczko” 
na Mołczynie z Jabłonkowem?

Gmina Goleszów wraz z kołem PZKO z Jabłonkowa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cie-
szyński – Těšínské Slezsko realizuje wspólny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Programu Interreg V – A Republika Czeska Polska pod nazwą „Szlak Tradycji – cieszyńskie  
„żiwobyci”/ Stezka Tradic – těšínské „żiwobyci”. Działania ujęte w projekcie mają na celu zwiększenia dostępności 
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu oraz promowanie specyficznych i wyjątkowych miejsc po obu 
stronach granicy, które znajdują się na tym szlaku.

W  jednym z  wcześniejszych numerów Panoramy  
Goleszowskiej przybliżyliśmy walory akwenu Ton. Kolej-
ne miejsca zaznaczone na szlaku tradycji, na które chce-
my zwrócić uwagę, to Pszczele Miasteczko i Jabłonków. 

Na południowym stoku Mołczyna w  Dzięgielowie, 
w pobliżu dawnego przejścia granicznego w Lesznej Gór-
nej, na skraju lasu było stare wyrobisko kamieniołomu. 
Jan Gajdacz od 1970 r. zaczął porządkować i zagospoda-
rowywać zapuszczone wyrobisko. Wkrótce założył tam 
pasiekę. Tak opisał początki powstania tego niezwykłego 
miejsca: chciałem upiększyć moją skromną pasiekę, która 
liczyła 20 uli. Wymyśliłem i zrobiłem dwie chatki drew-
niane, w  których zamieszkały pracowite pszczółki. Było 
to tak piękne, że postanowiłem sobie – mimo trudności 
zdrowotnych – zamienić wszystkie ule na takie góralskie 
chatki. I tak co roku budowałem 2 domki, bo na więcej nie 
było sił. Powstało wszystkich 20. 

W ten sposób Jan Gajdacz wybudował unikatowe na 
skalę europejską „Pszczele Miasteczko”, gdzie spędzał 
każdą wolną chwilę. W  krótkim czasie zdobyło ono 
szeroki rozgłos i uznanie wśród zwiedzających pasiekę. 
Chętnie dzielił się swoją fascynacją, opowiadał o pszczo-
łach i  efektach ich pracy. Rocznie jego pasiekę odwie-
dzało kilkanaście do kilkudziesięciu wycieczek z całego  

kraju, a także z Czech, Słowacji, Austrii, Holandii, Nie-
miec i Szwajcarii. W 2007 r. pasieka „Pszczele Miastecz-
ko” została nagrodzona w konkursie „Piękna Wieś Woje-
wództwa Śląskiego” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda. 
   Jabłonków jest punktem wyjścia szlaków turystycz-
nych na Kozubową (Kozubová), Stożek (Stožek), Bagi-
niec (Bahenec) i Girową (Gírová). Centralnym punktem 
miasta i zarazem punktem wyjścia jest Rynek Mariański 
z barokową rzeźbą Imacullaty (z 1755 roku) oraz fontan-
ną. Wokół centrum można zobaczyć liczne kamienice 
mieszczańskie – Muzeum Ziemi Cieszyńskiej z  eks-
pozycją o  regionalnej tematyce – jabłonkowski Ratusz 
w stylu wiedeńskim (1903 – 05). Przez Rynek Mariański 
prowadzą nie tylko szlaki turystyczne, ale również głów-
na czesko-polska trasa rowerowa Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszyński. W  mieście istnieje także 
ścieżka dydaktyczna „Przyroda Jabłonkowa”. Na tej tra-
sie o długości 8 km znajduje się 10 tablic informacyjnych, 
przedstawiających historię miasta oraz jego faunę i florę. 
Na trasie ścieżki czeka również mnóstwo ciekawostek, 
jak chociażby Diabli Młyny na Girowej. Jabłonków od 
1947 r. jest gospodarzem imprezy kulturalnej „Gorolski 
Święto”, która odbywa się corocznie w sierpniu. Organi-
zatorami tego wydarzenia jest koło PZKO z Jabłonkowa. 
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„Przygoda na szlaku” – z pamiętnika turysty.

Bieszczadzkie wędrówki
Bieszczady – to obszar górski, który kojarzy się turystom 
z  rozległymi terenami górskimi, wolnością i  niewielką 
ilością turystów na szlaku. Tak, tak, niewielką ilością 
turystów. Tak może i było jeszcze 40 lat temu, kiedy po 
raz pierwszy zawędrowałem w  Bieszczady. Wówczas to 
miejscowości były prawie puste z  niewielką liczbą do-
mów, znikomą komunikacją i  nielicznymi sklepikami. 
Na szlakach także spotykało się niewielu turystów, za-
zwyczaj studentów lub samotnych wędrowców. Można 
powiedzieć, że raj dla tych, którzy chcą odpocząć od co-
dziennego zgiełku. 

Niestety, dla Bieszczad czas nostalgii się już zakoń-
czył. Może jeszcze w pobliskim Beskidzie Niskim pozo-
stało coś dzikiego, nie do końca zaludnionego. Bieszcza-
dy natomiast stały się poniekąd lunaparkiem dla tłumów 
turystów. Nic nie pozostało z tej dzikiej krainy. Obecnie, 
np. Wetlina, przypomina mi dzisiejszą Brenną w sobot-
nio-niedzielnym czasie. Na szlaku też trudno dziś wy-
mijać się z grupami turystów. I choć Bieszczadzki Park 
Narodowy poszerzył swoją powierzchnię wielokrotnie, 
to mimo już słonych opłat za wstęp, nie przeszkadza to 
turystom. Parkingi pękają w szwach, liczba miejsc nocle-
gowych, które wzrosły od tamtych czasów wielokrotnie, 
nie może obsłużyć chętnych na dłuższy pobyt. Powie-
dzenie „rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady” stało 
się już nieaktualne. 

Wracając jeszcze do lat siedemdziesiątych XX wie-
ku, kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, by poznać tę 
grupę górską, wówczas dla mnie znającego realia pobli-
skiej mi Wisły czy Ustronia, był to teren prawie martwy. 
W schroniskach świeciło pustkami, do najbliższego skle-
pu trzeba było iść jakieś 6 km. Na szlaku nie spotkało się 

prawie nikogo. Trasy liczyły około 30 km, gdzie nie było 
jednego schroniska i prędzej spotkało się jelenia niźli tu-
rystę. Jednak to tworzyło jakieś sedno istoty tego, po co 
tu się dotarło. W schronisku również była inna atmosfe-
ra. Nieliczni turyści, z którymi w tych warunkach nawią-
zywało się znajomości, nieraz dzielili się lub wymieniali 
zapasami jedzenia. W bufecie bywało pusto, brakowało 
wszystkiego, a najczęstszym hasłem, które z niego było 
słychać, to „kipieniok”, czyli wrzątek. Turyści jednak 
wspólnie dawali radę tym trudnym czasom. Wieczo-
rami zasiadaliśmy przy ognisku z gitarą i śpiewem. Do 
łaźni zaglądał czasami lis, co powodowało popłoch płci 
pięknej, a uciekające koleżanki spod prysznica stanowiły 
dodatkowa atrakcję turystyczną. Czas płynął tu powoli, 
jakoś inaczej. Nikt nie przejmował się faktem, że kolejny 
autobus (o  ile dojechał) pojedzie dopiero za trzy godzi-
ny. Nikt nie planował kolejnej wędrówki. Program nie-
raz zrodził się już na przystanku autobusowym, na któ-
ry udało nam się dotrzeć. Dzięki temu realizowaliśmy 
szlaki, o których się nam nawet nie śniło. Dziś głównym 
celem turysty w Bieszczadach jest zdobycie gniazda Tar-
nicy lub którejś z połonin. Dla nas przejście grupy Rawki, 
Kremenarosta czy Rabiej Skały były czymś równie pięk-
nym. Nigdy nie zapomnę wspaniałego widoku właśnie 
z tej ostatniej. 

Dziś, gdy komunikacja dojeżdża prawie w każdy za-
kamarek Bieszczad, mamy elektroniczne mapy, własny 
transport i co najmniej trzygwiazdkowy hotel, nie mamy 
czasu na poznawanie bardziej dzikiej strony tych gór. 
I jeszcze tylko prawdziwy turysta może w Bieszczadach 
odnaleźć spokój i przygodę, której Wam wszystkim życzę. 
Do zobaczenia na szlaku. 

Zenon Sobczyk
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Wielki sukces goleszowskiej skoczkini

LKS Tempo Puńców zdobywca Pucharu Polski 
podokręgu Skoczów

Piłkarze LKS Tempo Puńców z rąk prezesa Podokręgu Piłki Nożnej Skoczów Pana Bogusława Walicy odebrali w nie-
dzielę, 21 listopada Puchar Polski podokręgu Skoczów. Niestety zaplanowany na ten dzień mecz nie mógł zostać ro-
zegrany na boisku. Na spotkaniu podsumowującym finał obecni byli także przedstawiciele władz Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz Gminy Goleszów. 

Nicole Konderla, mieszkanka Goleszowa, laureatka 
nagrody przyznawanej przez Gminę Goleszów za osią-
gnięte wyniki sportowe w 2020 r., aktualnie reprezen-
tująca KS AZS AWF Katowice, została Wicemistrzynią 
Polski w skokach narciarskich. Mistrzostwa odbyły się 
28 października 2021 r. w  Zakopanem. W  zawodach 
startowało 50 mężczyzn i 17 kobiet. Nasza zawodniczka 
działalność sportową rozpoczęła w 2015 r., swój debiut 
startowy w Pucharze Świata zanotowała w 2020 r. w ja-
pońskim Zao. W tym też roku zdobyła 2. miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorek w  skokach narciarskich, 
które odbywały się w Szczyrku. To nie jedyna reprezen-
tantka naszej gminy, klub LKS Olimpia Goleszów re-
prezentowali w Mistrzostwach Polski również: Mateusz 
Chraścina, Michał Martynek i Maciej Staszewski.

— Pierwszy raz w  historii naszego klubu sięgnęliśmy 
po Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Skoczów, cieszę 
się i  gratuluję naszym piłkarzom. Ten udany finał je-
siennej rundy to w dużej mierze zasługa trenera Michała 
Pszczółki. To także pośrednio efekt pracy wszystkich zwią-
zanych z  klubem, całego zarządu, szczególnie należy tu 
wyróżnić Kamila Małyjurek wiceprezesa do spraw spor-
towych. Wśród zawodników naszego klubu są piłkarze, 
którzy mają za sobą występy w I lidze, a także grających 
w reprezentacji Polski juniorów — skomentował Andrzej 
Lacel Prezes LKS Tempo Puńców. 

Prezes Podokręgu Skoczów w niedzielę wręczył zwy-
cięzcom pamiątkowe medale, okazały puchar oraz sym-
boliczny czek na zakup sprzętu. Drużyna LKS Tempo 
Puńców od tej pory będzie reprezentować podokręg na 
szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

— Uważam, że w  pełni zasłużyliśmy na ten puchar. 
Czekamy na losowanie rywala na szczeblu Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Spotkanie z  zespołem spoza na-
szego podokręgu to dla nas wyzwanie, a my lubimy wy-
zwania i lubimy pracować na sukces — dodał trener LKS 
Tempo Puńców Michał Pszczółka.

Losowanie i  rozgrywki na kolejnym szczeblu roz-
poczną się wiosną 2022 r.

— Życzę wam awansu do finału, kolejnych meczy peł-
nych emocji, a  przede wszystkim gratuluję zwycięstwa 
w  Pucharze Polski podokręgu Skoczów — powiedziała 
podczas finału Pucharu Polski w Puńcowie Wójt Gminy 
Goleszów Sylwia Cieślar.
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Kolejny Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Mło-
dzieży „Mikołaj z  Goleszowa” za nami. 27  listopada 
2021 r. na kompleksie skoczni narciarskich w Wiśle Cen-
trum rywalizowali młodzi skoczkowie z Goleszowa, Wi-
sły, Bystrej i  Szczyrku. Konkurs zorganizował Ludowy 
Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów, przy współpracy 
Gminy Goleszów, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, 
Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, Polskiego 
Związku Narciarskiego i  Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i  Sportu. W  zawodach uczest-
niczyło około 60 zawodników, a  udanym skokom nie 
przeszkodziła nawet niesprzyjająca aura. W  kategorii: 
chłopcy 2012-2013 zwycięski skok na skoczni HS-20 od-
dał Grzegorz Grzanka z LKS „Olimpia” Goleszów.

Najlepsi w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pu-
charami, dyplomami oraz nagrodami, które wręczane 
były przez Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów 
Karola Lipowczana, V-ce Prezesa Polskiego Związku 

Narciarskiego Jarosława Koniora oraz V-ce Prezesa LKS 
„Olimpii” Goleszów Małgorzaty Chraściny. Zgodnie 
z tradycją tej świątecznej sportowej rywalizacji, wszyscy 
zawodnicy otrzymali także świąteczne paczki mikołaj-
kowe. Wyniki na www.goleszow.pl

Mikołaj z Goleszowa – konkurs skoków

Młodzi pingpongiści rywalizowali w Lesznej Górnej
W niedzielę, 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Lesznej 
Górnej odbyły się międzynarodowe „Zawody w tenisie 
stołowym o Puchar Wójta Gminy Goleszów”. Całość przy-
gotował Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka” z Lesznej  
Górnej, przy wsparciu finansowym Gminy Goleszów.

Puchary, dyplomy i  nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez Gminę Goleszów, wręczali: Wójt Gminy Goleszów 
Sylwia Cieślar oraz obecny i były prezes LKS Lesznianki 
Mateusz Lorc i Andrzej Pustówka.

— Jestem pod wrażeniem umiejętności sportowych 
wszystkich zawodników. Gratuluję zwycięzcom i  jedno-
cześnie dziękuję przedstawicie-
lom Lesznianki za zorganizowa-
nie turnieju — powiedziała Wójt  
 Gminy Goleszów Sylwia Cieślar. 

W  rywalizacji sportowej, 
przy trzech stołach do tenisa 
stołowego, łącznie wzięło udział  
11 uczniów z klas 1-8 szkoły pod-
stawowej. Rozgrywki trwały 
niespełna trzy godziny. Wyniki 
zostały zamieszczone na stronie  
www.goleszow.pl
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Pracowicie i wyjazdowo w LKS Lesznianka
W przedostatni miesiąc 2021 roku tenisiści stołowi LKS Lesznianka grali, realizowali swoje cele i szukali okazji  
do małych i większych sukcesów. Długi weekend 11 – 14 listopada obfitował w sportowe wydarzenia.

I tak oto w stolicy Podbeskidzia odbyły się VI Otwarte 
Mistrzostwa Bielska-Białej – „Rakietka Deska”. Spotka-
nia rozgrywano tradycyjnym sprzętem do 21 punktów 
w  każdym secie. Doświadczeni tenisiści stołowi mogli 
przypomnieć sobie zasady gry z czasów swojej młodości. 
Młodzież dowiedziała się, doświadczając tego osobiście, 
jak to kiedyś grano przy stołach. Sukcesem na tych za-
wodach okazał się występ Nadii Cieślar, która wygrała 
grupę kobiet.

W ten sam dzień w Siemianowicach Śląskich odby-
ły się Integracyjne Mistrzostwa Śląska w  tenisie sto-
łowym. Z bardzo dobrej strony pokazał się Sławomir 
Brak, który indywidualnie zajął 1. miejsce. Ponadto 
nasz zawodnik zdobył srebrny medal w grze podwójnej 
w parze ze Zbigniewem Banasikiem ze Stowarzyszenia  
Eurobeskidy. 

W  sobotę 13 listopada 2021 roku w  Gliwicach odbył 
się Festiwal Tenisa Stołowego. Duża impreza, która za-
gościła na Śląsku, skupiła na starcie bardzo dużą rze-
szę zawodników rozstawionych w różnych kategoriach. 
Michał Pilch w  grupie Młodzików zajął bardzo dobre 
7-8 miejsce. Jan Mizia uplasował się na miejscu 17-24. 
Poziom zawodów był bardzo wysoki, atmosfera w  hali 
sportowej była gorąca i zachęcała do gry. Młodzi tenisiści 
LKS Lesznianka wzbogacili się o kolejne dobre doświad-
czenia w swojej karierze.

W niedzielę 14 listopada 2021 r. w Bielsku-Białej ro-
zegrano kolejną rundę Pucharu Ligi. Na starcie roz-
grywek stanęło ponad 20 zespołów. Organizator tego  

wydarzenia BBOSIR stworzył społeczności zawodników 
na południu Polski możliwość wzięcia udziału w szyb-
kich rozgrywkach. LKS Lesznianka włączył się w tę ini-
cjatywę i zarejestrował swoich zawodników. I tak lokalni 
zawodnicy znów wrócili „z duszą na ramieniu” do domu. 
Po dwóch zwycięstwach i  jednym remisie zgłoszeni do 
Pucharu jako ANBO grają dalej. Przed drużyną, którą 
kieruje pan Andrzej Siedlaczek, półfinał zaplanowany 
pod koniec listopada. 

Kolejny listopadowy weekend był także bardzo pra-
cowity w LKS Lesznianka. W sobotę 20 listopada 2021 r. 
w Jastrzębiu Zdroju kategoria Młodzików LKS Lesznian-
ka rywalizowała w  Wojewódzkim Turnieju Kwalifika-
cyjnym Śląska. W najlepszej czwórce znaleźli się: Michał 
Pilch, Janek Mizia oraz Żaczki LKS Lesznianka Magda 
Byrtek i Wiktoria Cieślar. 

W  ten sam dzień, w  hali sportowej im. Jana Marka 
w Pogórzu, odbył się Turniej Tenisa Stołowego z okazji 
Dnia Niepodległości zorganizowany przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Sportowa Jedynka” Skoczów. Pierw-
sze miejsce w tym turnieju zajęła Nadia Cieślar, zaś na  
drugiej pozycji uplasowała się Emilia Byrtek. 

Na koniec, 21 listopada 2021 r. w  Jastrzębiu Zdroju 
odbył się Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetek 
i Kadetów. Najbliżej awansu do najlepszej czwórki była 
Nadia Cieślar, która uległa w  ćwierćfinale po bardzo 
emocjonującym i  zaciętym meczu. Ostatecznie zajęła 
miejsce w przedziale 9-12. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 2,
tel. : 33 479 05 17, 33 479 05 54,
www.gops-goleszow.pl
Godziny pracy:
pn., wt., czw. 7.00 – 15.00
środa  7.00 – 17.00
piątek  7.00 – 13.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 21, 573 444 553
www.goleszow.com.pl | gok@goleszow.com.pl
Godziny pracy:
pn., wt., czw. 8.00 – 19.00
środa  8.00 – 20.00
piątek  8.00 – 16.00

Wypożyczalnia kostiumów karnawałowych:
pn. – czw. 8.00 – 18.00 | piątek 8.00 – 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Cieszyńska 25, tel. : 33 479 05 22,
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Godziny pracy:
pn., czw., pt. 8.00 – 16.00
wt. – śr.  8.00 – 17.00

Gminne Centrum Informacji
ul. Szkolna 2, tel. : 33 479 99 28 wew. 18,
gcigoleszow@gmail.com

Urząd Gminy w Goleszowie
ul. 1 Maja 5, tel. : 33 479 05 10
www.goleszow.pl | www.goleszow.bip.net.pl,
https://eurzad.goleszow.pl | urzad@goleszow.pl
Czas pracy Urzędu Gminy 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

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

Ochrona środowiska, deklaracje ws. opłaty za gospodaro-
wanie odpadami – wew. 28

Planowanie przestrzenne – wew. 22

Biuro obsługi Rady Gminy Goleszów – wew. 53

Inspektor ochrony danych – wew. 40

Imprezy, rekreacja i promocja – wew. 44

Organizacje pozarządowe, kluby sportowe – wew. 43

Zarządzanie kryzysowe – wew. 42

Goleszów, ul. Zakładowa 12

Drogi – wew. 81, 84

Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokatorskie – wew. 82

Budynki komunalne, cmentarze komunalne – wew. 83

Gospodarka nieruchomościami – wew. 80

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe – wew. 82
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Numer alarmowy: 112 
Policja: 997 
Straż pożarna: 998 
Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie wodociągowe: 994
Pogotowie ratunkowe: 999
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