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Z okazji zbliżającego się
 końca roku szkolnego 

dziękuję uczniom za podjęty trud nauki,a nauczycielom i innym pracownikom szkół i przedszkoli za całoroczną pracę.Życzę wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku, interesujących podróży i szczęśliwego powrotu do naszych 
placówek oświatowych. 
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Drodzy Czytelnicy, 
w czerwcowym numerze znajdą Państwo ar-
tykuły dotyczące m.in. inwestycji i  środków 
zewnętrznych uzyskanych przez Gminę, re-
lacje z  wydarzeń kulturalnych i  sportowych 
oraz wywiad z pierwszą w Goleszowie kobietą 
księdzem. Przypomnimy historię działalności 
samorządu lokalnego, opowiemy o  Gmin-
nych Obchodach Dnia Strażaka i przybliżymy 
zasady korzystania z aplikacji „Darczyńca”.

Wprowadzamy nową rubrykę Podpowie-
dzi urzędowe, w  której co miesiąc będziemy 
prezentować najistotniejsze tematy związa-
ne z  pracą poszczególnych referatów Urzędu 
Gminy. Jako że zbliżają się wakacje, zachę-
camy do sięgnięcia po trzy książki pewnego 
brytyjskiego pisarza, które umilą Państwu  
czas urlopu.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja 
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Sylwia Cieślar

by przyswajać wiedzę, nabywać umiejętności i rozwijać 
swoje kompetencje. Żeby proces nauczania był płyn-
ny, trzeba stworzyć odpowiednie warunki dydaktyczne 
i wszystko zaplanować. Odbywa się to w wakacje, dlatego 
w lipcu i sierpniu życie szkolne nie zamiera, tylko zmie-
nia się jego specyfika. W  tym czasie wiele pracy mają 
zwłaszcza dyrektorzy – należą im się słowa uznania za 
ogromne zaangażowanie w to, by szkoły były miejscami, 
do których uczniowie chętnie przychodzą i które absol-
wenci wspominają z wdzięcznością.

Życie naszej wspólnoty samorządowej nie ogranicza 
się jednak do szkół. Wiosenne i  letnie miesiące to tra-
dycyjnie okres wzmożonych działań inwestycyjnych. 
Oznaczają one zawsze pewne utrudnienia dla mieszkań-
ców, ale efekt powinien wynagrodzić zainteresowanym 
wszelkie niedogodności. Proszę zatem o wyrozumiałość, 
jeśli prace związane z  gminnymi inwestycjami będą 
utrudniały Państwu codzienne życie.

Jak zawsze zachęcam do lektury naszego gminnego 
czasopisma. Wierzę, że każdy czytelnik znajdzie w nim 
coś interesującego. Tym razem szczególnie polecam 
Państwa uwadze nową rubrykę Podpowiedzi urzędo-
we, która będzie zawierać informacje, jak w najprostszy 
sposób załatwić różne sprawy w Urzędzie Gminy. Mam 
nadzieję, że wiadomości te okażą się dla Państwa przy-
datne i pozwolą łatwo przebrnąć przez nieraz na pozór 
skomplikowane procedury.

Szanowni Mieszkańcy,
czas szybko mija i ani się nie obejrzeliśmy, a koniec roku 
szkolnego tuż-tuż. Wydaje się, że upłynął on w  mia-
rę normalnie. Wprawdzie jesienią i zimą trzeba się było 
niemalże z dnia na dzień przestawić z nauki stacjonarnej 
na zdalną lub hybrydową, ale w semestrze letnim dzieci 
i  młodzież uczyli się już tylko w  szkołach. Miejmy na-
dzieję, że pandemia jest wreszcie za nami. Ponad dwa lata 
niepewności, ciągłych zmian, a w wielu rodzinach także 
tragedii w związku ze śmiercią najbliższych – to doświad-
czenia, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Symbolem powrotu do szkolnej normalności były 
egzaminy zdawane w  trzeciej dekadzie maja przez 
ósmoklasistów. W gminie Goleszów przebiegły one bez 
zakłóceń, nie odnotowano żadnych problemów. Wszyst-
kim absolwentom naszych podstawówek życzę, by wy-
niki uzyskane z egzaminów pozwoliły im kontynuować 
naukę w wymarzonych szkołach. Jednocześnie dziękuję 
nauczycielom, których spotkali na swojej edukacyjnej 
ścieżce, za pracę na rzecz rozbudzania w  młodych lu-
dziach talentów i pasji w różnych obszarach. Z wdzięcz-
nością myślę także o  rodzicach, którzy wychowanie 
dzieci zawsze stawiają na pierwszym miejscu i z których 
wielu dodatkowo angażuje się w  szkolną codzienność. 
Na końcu dziękuję również niepedagogicznym pracow-
nikom gminnych placówek oświatowych, każdego dnia 
dbających o  zapewnienie uczniom jak najlepszych wa-
runków do nauki.

Być może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w rze-
czywistości w życie szkół w naszej gminie jest zaangażo-
wanych kilka tysięcy osób. Samych uczniów w mijającym 
roku szkolnym było ponad 900. Jeśli do tego dodamy 
nauczycieli, personel niepedagogiczny oraz rodziców, 
to okazuje się, że wokół gminnych placówek oświato-
wo-wychowawczych skupiają się ogromne rzesze ludzi. 
Teraz nadchodzi czas przerwy w  nauce i  odpoczynku 
dla dzieci i młodzieży. Drzwi szkół nie pozostaną jednak 
zamknięte przez dwa miesiące – w trakcie wakacji będą 
prowadzone remonty, po kilku tygodniach rozpocz-
ną się także przygotowania do nowego roku szkolnego.  
Co oczywiste, wakacje szybko miną i  we wrześniu 
uczniowie znów przekroczą progi tych placówek,  

Wójt Gminy Goleszów
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Od pewnego czasu „Panorama Goleszowska” jest 
przygotowywana z myślą nie tylko o dorosłych, lecz tak-
że o  najmłodszych mieszkańcach. Każdy z  nas należy 
bowiem do gminnej wspólnoty samorządowej – swoje 
miejsce mają w  niej ludzie w  sile wieku, seniorzy oraz 
młodzież i dzieci. O nikim nie zapominajmy. 1 czerwca 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z  tej 
okazji wszystkim dzieciom (i  tym małym, i  tym więk-
szym) życzę wiele radości, życiowej odwagi, ciekawości 
świata i spełnienia nawet najskrytszych marzeń. Życze-
nia kieruję również do wszystkich mam, które miały 
swoje święto pod koniec maja, a także do ojców, których 

święto przypada 23 czerwca. Bądźcie dumni ze swoich 
dzieci, wiedząc, że trud wychowania nie poszedł na mar-
ne. To dzieci, nawet gdy są już dorosłe, dodają naszemu 
życiu kolorytu i  czynią je bardziej szczerym, prawdzi-
wym i  wesołym. Zatem każdego dnia uśmiechajmy się 
i myślmy dobrze o sobie nawzajem – dzieci o rodzicach 
i rodzice o dzieciach.

Życzę wszystkim przyjemnej lektury „Panoramy  
Goleszowskiej”.

Sylwia Cieślar
Wójt Gminy Goleszów

Majowa sesja Rady Gminy
25 maja odbyła się piąta sesja Rady Gminy Goleszów 
w bieżącym roku. W porządku obrad znalazły się m.in. 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Goleszów – etap 2 (teren byłej cementow-
ni) oraz przystąpienie do sporządzenia zmiany fragmentu 
studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Goleszów i  jednocześnie do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru obejmującego działkę położoną 
w Lesznej Górnej (oba dokumenty dotyczą terenu kamie-
niołomu). Ważną uchwałą podjętą przez radnych była ta 
w  sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz stawki opłaty za ich odbiór (sze-
rzej na ten temat piszemy na s. 12). Dopełnieniem prac 
było przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Goleszów na lata 2022–2030 oraz wyrażenie woli  

współdziałania z  jednostkami samorządu terytorialne-
go w  celu utworzenia Klastra Energii Gmin i  Powiatu 
Cieszyńskiego (więcej informacji o  tej uchwale można  
znaleźć na s. 7).

Otrzymaliśmy środki na remont dróg 
Z inicjatywy wójt Sylwii Cieślar w ostatnim okresie zo-
stały złożone kolejne wnioski o fundusze zewnętrzne. 
Miło nam poinformować, że dwa z nich zyskały uzna-
nie komisji oceniającej. Zarząd Województwa Śląskie-
go rozpatrzył pozytywnie nasze wnioski dotyczące 
remontu ul. Rolniczej w Puńcowie oraz ul. Słonecznej 
w Kozakowicach Dolnych. Łącznie Gmina otrzyma po-
nad 300 tys. zł. 

Obecnie trwa postępowanie przetargowe zmierza-
jące do wyłonienia wykonawcy robót. Zakończenie re-
montu wspomnianych dróg powinno nastąpić do koń-
ca bieżącego roku. Obecny wygląd ul. Rolniczej w Puńcowie
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Gminne Obchody Dnia Strażaka
W ostatnią sobotę maja na parkingu przy Urzędzie Gminy miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Po raz pierwszy 
od wielu lat druhny i druhowie ze wszystkich ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Goleszowa 
spotkali się na apelu z okazji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.

Już około południa strażacy zaczęli się gromadzić 
przy remizie OSP w  Goleszowie i  przybywało ich nie-
mal z minuty na minutę. Ubrani w granatowe mundury 
galowe prezentowali się wyjątkowo pięknie. Byli między 
nimi prezesi i  naczelnicy oraz członkowie podziałów 
bojowych. Nie zabrakło także seniorów, mających za 
sobą ponad 50, a  nawet ponad 60 lat służby. Strażacką 

sztafetę pokoleń dopełniali członkowie młodzieżowych 
drużyn pożarniczych, prężnie działających przy ochotni-
czych strażach pożarnych w gminie Goleszów.

Im bliżej rozpoczęcia imprezy, tym bardziej wyczuwa-
ło się napięcie i ekscytację wśród strażaków. Bez względu 
na wiek i doświadczenie wszyscy zdawali sobie sprawę, 
że biorą udział w  wyjątkowym wydarzeniu. 
Atmosferę święta jeszcze podkreśliły pierwsze 
takty melodii, które zagrała orkiestra dęta OSP 
w  Puńcowie. W  trakcie koncertu wokół placu 
apelowego robiło się coraz tłoczniej. Zacieka-
wieni mieszkańcy, wśród których nie zabrakło 
rodzin i przyjaciół strażaków, zajmowali najdo-
godniejsze miejsca do obejrzenia mającej się już 
wkrótce rozpocząć uroczystości.

W końcu tuż przed godziną 13 w rytm gra-
nego przez orkiestrę marsza na plac wkroczyły 
pododdziały strażackie. Prowadził je dowód-
ca uroczystości Aleksander Szarzec, naczel-
nik OSP Bażanowice, nie tylko ochotniczo, 

lecz także zawodowo związany z ruchem pożarniczym, 
na co dzień jest bowiem oficerem Państwowej Straży  
Pożarnej w Cieszynie.

Ostatnie poprawki, ustawienie i  wyrównanie szere-
gów – i można było zaczynać zasadniczą część ceremo-
nii. Najpierw złożony został meldunek, później nastąpi-
ły przegląd pododdziałów i przywitanie ze strażakami. 

Gromkie „czołem”, które popłynęło z  gardeł 
około stu druhen i druhów, z pewnością sły-
chać było daleko poza placem apelowym. Jak 
przystało na święto strażackie, podczas hym-
nu państwowego wciągnięto na masz biało-
-czerwoną flagę.

Uczestników, zaproszonych gości i  miesz-
kańców przywitała Wójt Gminy Goleszów, 
Sylwia Cieślar. W okolicznościowym przemó-
wieniu powiedziała m.in.: — Z ogromną dumą 
i nieskrywanym wzruszeniem patrzę na podod-
działy, w których stoją w mundurach galowych 
ludzie gotowi do największych poświęceń na 
rzecz ratowania życia i zdrowia nas wszystkich. 
To strażacy, którzy bez względu na pogodę czy 
porę dnia, w czasie pożarów, powodzi, wichur 
czy wypadków samochodowych często niosą 

pomoc jako pierwsi. Dziękowała druhnom i druhom za 
zaangażowanie i za oddanie lokalnej wspólnocie samo-
rządowej, za udział w akcjach ratowniczych oraz aktyw-
ność społeczną. Kończąc przemówienie, zwróciła się do 
braci strażackiej: — Wszystkim druhnom i druhom życzę, 
aby czerpali satysfakcję z pięknej i humanitarnej służby. 

Uroczystość była okazją do wręczenia podziękowań w postaci pamiątkowych tabliczek. 
Wójt Sylwia Cieślar wręczyła je radnemu sejmiku Stanisławowi Baczyńskiemu, bryg.  
Wojciechowi Rapce, st. bryg. Damianowi Legierskiemu, posłowi Grzegorzowi Gaży

Przemarsz pododdziałów na miejsce uroczystości 
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Życzę wam zdrowia, które jest najważniejsze. 
Życzę wam, by nie opuszczało was strażackie 
szczęście. Życzę wam, byście z każdej akcji cali 
i zdrowi wracali do domów, gdzie czekają na 
was najbliżsi. Pamiętajcie, że dla nich i  dla 
nas jesteście prawdziwymi bohaterami.

Ważnym momentem uroczystości było 
oficjalne przekazanie czterem ochotniczym 
strażom pożarnym samochodów ratowniczo- 
gaśniczych, które zostały zakupione czę-
ściowo ze środków Gminy Goleszów mię-
dzy październikiem 2019 a  majem 2022  r.  

Pojazdy te trafiły do OSP Bażanowice (marka Mit-
subishi), OSP Cisownica (Renault), OSP Godziszów 
(MAN) i  OSP Goleszów (Renault). Aktów poświęcenia 
samochodów dokonali proboszczowie parafii ewange-
lickiej i  katolickiej w  Goleszowie, ks. Piotr Sztwiertnia  
i  ks. Zbigniew Zachorek, z  kolei wójt Sylwia Cieślar  
wręczyła naczelnikom kluczyki. Towarzyszyli jej w tym 
przewodnicząca Rady Gminy Goleszów Elżbieta Duraj, 
poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, radny Sej-
miku Województwa Śląskiego Stanisław Ba-
czyński oraz Komendant Powiatowy PSP 
w Cieszynie st. bryg. Damian Legierski.

Gminne Obchody Dnia Strażaka były tak-
że okazją do wręczenia odznaczeń. Kilkuna-
stu druhów odebrało złote, srebrne i brązowe 
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 
odznakę „Strażak Wzorowy”. Te wyróżnienia 
są wyrazem uznania dla dokonań na rzecz  
ruchu pożarniczego.

Nie zabrakło też przemówień gości.  
Wśród nich, poza już wspomnianymi, zna-
leźli się m.in. poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego dr Jan Olbrycht, przedstawiciel  

Komendanta Wojewódzkiego PSP w  Kato-
wicach bryg.  Wojciech Rapka, przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 
Stanisław Kubicius, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w  Cie-
szynie Stanisław Legierski, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Ustroniu 
st. kpt. Adrian Zygmański, zastępca ko-
mendanta komisariatu policji w  Ustroniu 
kom. Michał Foltyn czy prezes honorowy 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP 
w  Goleszowie Jan Szczuka. Na uroczy-
stości obecni byli także radni gminni  

oraz sołtysi.
Apel strażacki zakończył się defiladą pododdzia-

łów. Strażacy, oddając honory, przemaszerowali przed 
trybuną, na której stali goście. Było pięknie i dostojnie. 
Jak powiedział jeden z druhów: — Na takiej uroczysto-
ści dawno nie byłem. Chciałbym, żebyśmy w  przyszłym 
roku znowu mogli tutaj świętować, no i… żeby uda-
ło się kupić auto dla następnej straży. Wreszcie mamy  
porządny sprzęt. 

Nowe wozy bojowe

Ceremonia wręczania odznaczeń

Przedstawiciele OSP z Bażanowic, Cisownicy, Godziszowa i Goleszowa przed 
wozami bojowymi
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Kolejne umowy podpisane

Gmina Goleszów 
członkiem klastra energii

Gmina Goleszów dołączyła do Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego. Ta nowa inicjatywa wpisuje się w kie-
runki rozwoju wytyczone w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Podkreśla się w nich przede 
wszystkim znaczenie tzw. zielonej transformacji.

Wójt Sylwia Cieślar podpisała 27 maja porozumienie 
w sprawie przystąpienia naszego samorządu do Klastra 
Energii Gmin i  Powiatu Cieszyńskiego, powołanego 
z  myślą o  wytwarzaniu energii i  równoważeniu zapo-
trzebowania na nią oraz jej dystrybucji z odnawialnych 
źródeł. W obliczu niekorzystnych zmian klimatycznych 
konieczne jest podejmowanie działań będących przeja-
wem dbałości o  środowisko. Związane z nimi inwesty-
cje są jednak bardzo kosztowne, toteż niezbędne staje 
się poszukiwanie sposobów ich sfinansowania. Szansą 
w  tym zakresie może się okazać nowa perspektywa fi-
nansowa Unii Europejskiej. Przewiduje ona skierowanie 
szerokiego strumienia środków do zrzeszeń energetycz-
nych, takich jak klastry energii, oraz ich członków.

— Dotychczas w gminie Goleszów inwestycje służące 
uzyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych ograniczały 
się w zasadzie do inicjatyw prywatnych. Przystąpienie do 

klastra energii otwiera przed nami możliwości zmiany tej 
sytuacji w relatywnie nieodległej przyszłości. Pojawiające 
się coraz częściej informacje wskazują, że pierwsze nabory 
w  ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europej-
skiej będą dotyczyły właśnie inwestycji w odnawialne źró-
dła energii — zauważa Sylwia Cieślar. 

W perspektywie krótko- i średnioterminowej wyko-
rzystanie owych możliwości pozwoli ograniczyć pono-
szone przez Gminę koszty związane z  zaopatrzeniem 
budynków użyteczności publicznej w energię elektrycz-
ną. Z kolei w perspektywie długoterminowej inwestycje 
w  odnawialne źródła energii będą konkretnym działa-
niem na rzecz zahamowania niekorzystnych zmian kli-
matycznych. Warto zatem trzymać kciuki za powodze-
nie inicjatywy podjętej przez samorządy lokalne ziemi 
cieszyńskiej. W  przypadku naszej gminy oznacza to 
otwarcie kolejnego kierunku zmian rozwojowych.

Na rozwój gminy składa się wiele elementów. Jednym 
z nich są czynności podejmowane z myślą o uzyskaniu 
środków zewnętrznych, które odciążają budżet samorzą-
du i pozwalają prowadzić szereg różnorakich inwestycji 
czy innych działań dla dobra mieszkańców. 

Gmina Goleszów przygotowuje dużo wniosków i z dużą 
skutecznością stara się o  dofinansowanie. W  ostatnim 
okresie wójt Sylwia Cieślar podpisała kolejne umowy 
związane z szeroko rozumianym rozwojem naszej gminy. 
Najważniejsze z nich dotyczą następujących projektów:  

• „Rozwojowo, bo sportowo”. Projekt polega na zor-
ganizowaniu nieodpłatnych i  ogólnodostępnych 
zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami gimna-
styki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół 
podstawowych z  terenu gminy Goleszów. Zajęcia 
już się rozpoczęły i  bierze w  nich udział 153 dzie-
ci ze wszystkich gminnych szkół podstawowych. 
W  trakcie godzinnych zajęć połowa czasu poświę-
cona jest ćwiczeniom ogólnorozwojowym (np. grom  

zręcznościowym, zabawom ruchowym), a  druga – 
gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej (np. ćwi-
czeniom kształtującym prawidłową postawę oraz 
stymulującym rozwój układu ruchowego, oddecho-
wego, krążenia i nerwowego).

• „Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gole-
szowie, stanowiącej infrastrukturę turystyczną 
na terenie wsi Goleszów”. W tym wypadku nazwa 
projektu sama wiele wyjaśnia, ale warto dodać, że 
w Izbie Oświęcimskiej powstanie ekspozycja zapro-
jektowana z uwzględnieniem nowoczesnych rozwią-
zań w zakresie sztuki wystawienniczej oraz innowa-
cyjnych metod edukacyjnych; oczywiście zarazem 
wykorzystane zostaną eksponaty historyczne.

• „Posiłek w  szkole i  w  domu”. W  ramach zadania 
modernizację przejdzie kuchnia w  Szkole Podsta-
wowej w Goleszowie. Wsparcie finansowe zostanie 
wykorzystane na usługi remontowe i na wyposaże-
nie bloku żywieniowego. 
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Początkowo samorządność wprowadzono tylko na 
poziomie gmin, co nastąpiło na mocy nowelizacji Kon-
stytucji RP z 8 marca 1990 r. Zapisano w niej, że „samo-
rząd terytorialny jest podstawową formą organizacji ży-
cia publicznego w gminie”. Mieszkańcy w powszechnych 
i  bezpośrednich wyborach decydowali o  składzie rady, 
będącej kolegialnym organem stanowiącym. W  naszej 
gminie w 1990 r. wybrano 22 radnych: po trzech repre-
zentowało Goleszów Dolny, Goleszów-Równię, Cisowni-
cę i Puńców, po dwóch – Goleszów Górny, Bażanowice 
i Dzięgielów, a po jednym – Godziszów, Kisielów, Koza-
kowice i Leszną Górną.

Przewodniczącym Rady Gminy Goleszów I  kaden-
cji został Janusz Gabryś, który zresztą pełnił tę funkcję 
jeszcze przez dwie kolejne kadencje, aż do roku 2002. 
Przy okazji warto zauważyć, że w  maju br. obchodził  
90. urodziny, w związku z czym odwiedziła go i złoży-
ła mu życzenia obecna Wójt Gminy Goleszów, Sylwia  
Cieślar. Zasługi Janusza Gabrysia dla kształtowania 

Samorząd gminny po 32 latach
Jednym z najistotniejszych wydarzeń po roz-
poczęciu zmian systemowych symbolizowa-
nych przez Okrągły Stół było przywrócenie 
w Polsce samorządu terytorialnego. Przed 
32 laty, 27 maja 1990 r., odbyły się pierwsze 
wybory do rad gmin. Było to wielkie święto 
demokracji odżywających wspólnot lokal-
nych, które otrzymały możliwość decydowa-
nia o swoich sprawach. Od 2000 r. na pamiąt-
kę tamtego wydarzenia 27 maja obchodzony 
jest Dzień Samorządu Terytorialnego.

naszej lokalnej samorządności są niekwestionowane. 
Podjął się niezwykle trudnego zadania, jakim było kie-
rowanie pierwszym gminnym organem władzy posiada-
jącym w pełni demokratyczną legitymację. Wiele zasad 
i  zwyczajów wypracowanych w  okresie odradzania się 
samorządu przetrwało do dzisiaj. Jest to spuścizna, którą 
trzeba i warto zachować.

W  trakcie pierwszych trzech kadencji rada gminy 
wybierała organ wykonawczy, w tamtym czasie również 
mający charakter kolegialny, mianowicie zarząd gminy, 
na którego czele stał wójt. W 1990 r stanowisko to objął 
Jan Sztwiertnia, a powierzono mu je jeszcze dwukrotnie, 
w 1994 i 1998 r.

Od 1999 r. samorząd w  Polsce ma strukturę trój-
szczeblową: funkcjonuje na poziomie nie tylko gminy, 
lecz także powiatu i  województwa. Zmiana ustrojowa 
przygotowana przez rząd Jerzego Buzka spowodowała, 
że od 2002 r. mieszkańcy poszczególnych wspólnot po-
wiatowych i wojewódzkich wybierają ich samorządowe 

Rada Gminy Goleszów I kadencji

• „Zielona Pracownia – EkoPrzystanek”. W projek-
towanym pomieszczeniu, które powstanie w Szkole 
Podstawowej w Bażanowicach, znajdzie się wyposa-
żenie przeznaczone do działań ekologicznych oraz 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak model 
turbiny wodnej, model generatora siły wiatru czy 
walizka z  zestawem materiałów do przeprowadza-
nia doświadczeń (Moduł Powietrze).

• „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej”. Dzięki środ-
kom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pani wójt podpisała 28 umów 
z naszymi rolnikami, którzy w rezultacie będą mo-
gli nieodpłatnie przekazać do utylizacji zużyte folie 

powstałe w procesie działalności rolniczej.
• „Wymiana źródeł ciepła w  budynkach miesz-

kalnych jednorodzinnych”. Otrzymane fundusze 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej pozwolą tylko w  tym roku 
niemal 100 mieszkańcom naszej gminy na wymianę 
„kopciuchów” na piece ekologiczne. 

• „Usunięcie i  unieszkodliwienie wyrobów zawie-
rających azbest z  terenu gminy Goleszów”. Pod-
pisanie 15 umów z  mieszkańcami pozwoli na wy-
wóz i  utylizację niebezpiecznych odpadów. Na ten 
cel uzyskano środki zarówno z  Narodowego, jak 
i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
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Od lewej: wójt Sylwia Cieślar, Janusz Gabryś w dniu 90. urodzin z małżonką, 
sekretarz gminy Jolanta Bujok

organy stanowiące – radę powiatu i  sejmik wojewódz-
twa. W  przypadku gmin rok 2002 również był przeło-
mowy, wówczas bowiem wprowadzono powszechne 
i  bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i  prezy-
dentów miast. W  Goleszowie w  ciągu ostatnich dwóch 
dekad stanowisko to piastowali Zbigniew Wacławik  
i  Krzysztof Glajcar, a  od niespełna czterech lat wójtem 
jest Sylwia Cieślar.

W  ciągu 32 lat samorząd lokalny przeszedł bardzo 
głębokie zmiany. Początkowo wyzwaniem było zbudo-
wanie podstaw jego działania, w tym okresie uczono się 
samorządności. Niemniej procesy decentralizacji wła-
dzy postępowały i  stwarzały rzeczywiste możliwości 
rozstrzygania „na dole” o  najważniejszych problemach 
wspólnot lokalnych. Z  czasem jednak pojawił się inny 
trend, na samorządy zaczęto nakładać coraz więcej za-
dań zleconych. Dodatkowo wprowadzono wiele reguł, 
które stały się gorsetami ograniczającymi decyzyjność 
na niższych szczeblach. 

— Bez względu na wszelkie trudności i  wyzwania, 
przed którymi dzisiaj stoi samorząd, można stwierdzić, 
że ponad trzy dekady jego działalności w  naszej gminie 

przyczyniły się do upodmiotowienia wspólnoty lokalnej. 
Przekonuję się o  tym każdego dnia. Zainteresowanie 
mieszkańców różnymi sprawami jest bardzo duże. Dlate-
go dziękuję za każde spotkanie i za wszystkie uwagi, spo-
strzeżenia, sugestie. Stanowią one dla mnie cenne źródło 
informacji i wiedzy o potrzebach naszej gminnej społecz-
ności. Prawdziwa samorządność przejawia się właśnie 
w rozmowach, w dialogu z mieszkańcami — mówi wójt 
Sylwia Cieślar.

Prezentujemy Państwu nową rubrykę, w której znaj-
dą się odpowiedzi na pytania najczęściej kierowane 
do Urzędu Gminy. W tym wydaniu „Panoramy” Refe-
rat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
wyjaśni, jak przeprowadzić procedurę w trzech sytu-
acjach. W następnych numerach naszego miesięcznika 
podpowiedzi udzielą inne referaty urzędu. Zachęcamy 
do lektury. 

Do kiedy, kto i gdzie powinien złożyć deklarację doty-
czącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach?

Zbliża się ostateczny termin złożenia deklaracji doty-
czącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach (dane 
trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków). Należy pamiętać, że jest to obowiązek właścicieli 
i  zarządców nieruchomości – zarówno zamieszkałych, 
jak i  niezamieszkałych. Zgodnie z  przepisami ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków za niewywiąza-
nie się z niego grozi kara nawet do 5000 zł. 

W  przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 
1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. 
Z kolei deklaracja dotycząca źródła uruchomionego po 
1 lipca 2021 r. winna zostać złożona w  terminie 14 dni 
od jego uruchomienia. Najprostszym sposobem zło-
żenia deklaracji jest wizyta w  Referacie Planowania 
Przestrzennego i  Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

w  Goleszowie (pokój nr 2), gdzie dostępne są wydruki 
formularzy, które właściciel budynku może uzupełnić 
na miejscu. Druki można także pobrać w  biurze po-
dawczym na parterze Urzędu Gminy. Jeśli ktoś woli 
załatwiać sprawy internetowo, to istnieje możliwość 
złożenia deklaracji drogą elektroniczną przez stronę  
www.gunb.gov.pl, gdzie w  górnej części widnieje od-
nośnik do CEEB z hasłem „Złóż deklarację”. Żeby uzu-
pełnić formularz, nie potrzebujemy żadnych szczegó-
łowych informacji – konieczne są tylko dane adresowe 
budynku i jego właściciela, wskazanie rodzaju budynku 
(jedno- lub wielorodzinny), wybór z  listy jednego bądź 
kilku posiadanych źródeł ciepła. W przypadku kotła na 
paliwo stałe musimy znać jego klasę – informację o niej 
znajdziemy na tabliczce znamionowej kotła lub w  jego 
dokumentacji technicznej. Jeśli mamy do czynienia ze 
współwłasnością, to wystarczy złożenie deklaracji przez 
jednego ze współwłaścicieli.

PODPOWIEDZI
URZĘDOWE
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Co mam zrobić, jeśli chcę wyciąć drzewo na swojej 
działce? 

Wraz z  nadejściem wiosny rozpoczęły się prace po-
rządkowe w  przydomowych ogrodach. Zdarza się, że 
w  ramach tych prac chcemy przeprowadzić wycinkę 
drzew. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest ustale-
nie gatunku drzewa oraz pomiar obwodu jego pnia na 
wysokości 5 cm, od tych danych zależy bowiem, czy mu-
simy zgłosić zamiar wycinki. Zgłoszenie nie jest wyma-
gane, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości  
5 cm nie przekracza: 

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesiono-
listnego i klonu srebrzystego; 

• 65 cm – w  przypadku kasztanowca zwyczajnego, 
robinii akacjowej i platanu klonolistnego; 

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenia nie wymaga także zamiar usunięcia krze-

wów rosnących na terenie ogrodu przydomowego. 
Jeżeli stwierdzimy, że gatunek i  rozmiar drzewa po-

woduje konieczność zgłoszenia chęci jego wycinki, to 
odpowiedni formularz otrzymamy w  Referacie Plano-
wania Przestrzennego i  Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w  Goleszowie (pokój nr 2), gdzie pracownicy 
służą pomocą w jego uzupełnieniu. Druk dostępny jest 
także w  biurze podawczym na parterze Urzędu Gmi-
ny oraz na stronie https://goleszow.bip.net.pl/?a=11092.  

Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę lub rysunek z za-
znaczoną lokalizacją drzew, których usunięcie planuje-
my. Pamiętajmy, że w przypadku współwłasności zamiar 
wycinki zgłaszają razem wszyscy współwłaściciele nieru-
chomości. W ciągu trzech tygodni od dnia wpływu zgło-
szenia do Urzędu Gminy pracownicy dokonują oględzin 
drzewa. Następnie po upływie dwóch tygodni, w  razie 
braku pisemnego sprzeciwu wójta, można przystąpić do 
prac wycinkowych.

Wybudowałem dom – jak otrzymać numer budynku?
W  przypadku nowych budynków nadanie im nu-

meru odbywa się przez złożenie stosownego wniosku, 
którego formularz można dostać w  Referacie Plano-
wania Przestrzennego i  Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Goleszowie (pokój nr 2) albo pobrać w biurze 
podawczym na parterze Urzędu Gminy lub ze strony  
https://goleszow.bip.net.pl/?c=726. Nie potrzeba do tego 
żadnych szczegółowych informacji, a procedura nie jest 
skomplikowana. Wystarczy znać miejscowość i  numer 
działki, na której znajduje się budynek. Jeśli ktoś nie pa-
mięta numeru działki, to pomocy udzielą pracownicy 
RPPiOŚ. Numer zostanie ustalony w możliwie szybkim 
terminie, najczęściej do siedmiu dni. Zawiadomienie 
o jego nadaniu można odebrać osobiście (po uzyskaniu 
informacji telefonicznej) lub za pośrednictwem poczty.

Wakacyjne dyżury przedszkoli 
w gminie Goleszów

Już za kilkanaście dni ostatni raz w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek i uczniowie z gminnych placówek 
oświatowych udadzą się na dwumiesięczne wakacje. Dzieci przedszkolne również czeka przerwa letnia. 
Okres ten zostanie wykorzystany na zaplanowane prace remontowe i porządkowe, dzięki czemu na po-
czątku nowego roku szkolnego przedszkolaki i uczniowie powrócą do dobrze przygotowanych placówek.

Żeby zapewnić rodzicom wsparcie w opiece nad dziećmi, zaplanowano dyżury w przedszkolach i od-
działach przedszkolnych. Poszczególne jednostki będą działać według poniższego harmonogramu:

Przedszkole Publiczne w Goleszowie: 01.07–22.07
Przedszkole Publiczne w Goleszowie, oddział Dzięgielów: 25.07–09.08
Przedszkole Publiczne w Goleszowie, oddział Bażanowice: 10.08–26.08
Przedszkole Publiczne w Puńcowie w ZSP w Dzięgielowie: 01.08–31.08
Przedszkole Publiczne w Cisownicy w ZSP w Cisownicy: 01.08–31.08
Oddział Przedszkolny w Równi w ZSP w Cisownicy: 01.07–31.07
Oddział Przedszkolny w Kisielowie w SP w Goleszowie: 01.07–12.07.
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Gmina dofinansowuje wymianę 
nieekologicznych źródeł ciepła

Gmina Goleszów nadal przyjmuje wnioski o  dofi-
nansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła 
w  budynkach jednorodzinnych. Zgodnie z  wytyczny-
mi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach preferowane są 
ekologiczne źródła ciepła, takie jak: kotły gazowe, ko-
tły pelletowe czy pompy ciepła. Żeby otrzymać dotację 
w wysokości 4000 zł, wymianę kotła należy przeprowa-
dzić po podpisaniu z Gminą umowy, w której zostanie 

Coraz częściej otrzymujemy sygnały o  nieprawidło-
wościach w  zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych, czyli szamb. Doniesienia takie napływają 
nie tylko od mieszkańców naszej gminy, lecz także od 
organów Inspekcji Ochrony Środowiska. W  związku 
z  tą sytuacją mieszkańcy mogą się spodziewać zinten-
syfikowanych kontroli ze strony Gminy. Pamiętajmy, 

Informacja o konieczności opróżniania 
zbiorników bezodpływowych

Zniczodzielnia na cmentarzu w Goleszowie

określony termin ukończenia prac. Trzeba także zezło-
mować nieekologiczny kocioł. 

Obecnie są dostępne środki na podpisanie kilku no-
wych umów. Wnioski będą rozpatrywane według ko-
lejności wpływu. Bliższe informacje na temat dotacji 
można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Goleszowie lub 
pod numerem telefonu 33 479 05 10 wew. 36.

że rachunki lub faktury za wywóz nieczystości należy 
przechowywać przez dwa lata. Opróżnianie przydomo-
wych zbiorników z  nieczystości ciekłych powinno się 
odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Z kolei wy-
wozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczal-
ni należy dokonywać zgodnie z instrukcją eksploatacji 
tych urządzeń oraz ich warunkami eksploatacyjnymi.

Osoby odwiedzające cmentarz komunalny w Goleszo-
wie mogą zauważyć kolejną zmianę. Po wcześniejszym 
odnowieniu m.in. elewacji budynku i części chodnika 
teraz utworzono tzw. zniczodzielnię. Na specjalnym 
regale można zostawić znicze bez wkładu, które na-
dają się do powtórnego wykorzystania. Dzięki temu 
mogą z nich bezpłatnie skorzystać inne osoby.

Ta forma dzielenia się i jednocześnie dbania o śro-
dowisko naturalne zyskuje coraz większą popular-
ność. Zachęcamy do skorzystania z  goleszowskiej  
zniczodzielni.
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Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami

Plaża Goleszów

Uchwałą nr 0007.50.2022 z dnia 25 maja 2022 r. Rada Gminy Goleszów ustaliła nową stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, która od sierpnia br. będzie wynosić 35 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dotychczasowa stawka nie rekompensowała całości 
ponoszonych przez Gminę kosztów systemu gospodarowania odpadami, w związku z czym wymagał on dofinan-
sowania z budżetu Gminy. Niestety, sprawdziły się przewidywania, o których pisaliśmy w tegorocznej marcowej 
„Panoramie”, w artykule pt. Śmieci… ach, te śmieci!.

Gospodarowanie odpadami od kilku lat oznacza 
skokowy wzrost kosztów obsługi systemu odbierania 
i  zagospodarowywania odpadów. Od początku stycz-
nia do kwietnia zebraliśmy ponad 1509 ton odpadów, co 
daje średnio 377 ton miesięcznie. Koszty funkcjonowa-
nia systemu (bez kosztów administracji) w tym okresie 
wyniosły prawie 1,5 mln zł. Niestety, wpływy z  tytułu 
wpłat mieszkańców nie bilansują się z owymi kosztami. 
Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 r. za 1 tonę ode-
branych i  zagospodarowanych odpadów Gmina musi 
zapłacić 980 zł, czyli o prawie 125 zł więcej w stosunku 
do roku poprzedniego. Niniejsze dane obrazują skalę 
problemu, jakim są odpady komunalne. 

Ważny aspekt systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi stanowi ich selektywne zbieranie. Gmi-
na poprzez firmę odbierającą odpady kontroluje, czy 
mieszkańcy prawidłowo je segregują. Niestety, otrzy-
mujemy liczne zgłoszenia dotyczące niewłaściwej segre-
gacji śmieci. Selektywne zbieranie odpadów jest działa-
niem, które znacząco przyczynia się do obniżenia ceny 
za ich utylizację. Selektywnie zbierane frakcje mogą 
zostać poddane różnym procesom recyklingu lub prze-
kazane do ponownego użycia. Nieprawidłowa segrega-
cja zwiększa koszty funkcjonowania systemu, a zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach właściciele posesji, na których stwierdzone 

zostanie nieprawidłowe segregowanie odpadów, nara-
żają się na naliczenie podwyższonej opłaty za wywóz 
śmieci (która od sierpnia wynosić będzie 140 zł od osoby 
miesięcznie). Problemem są również często pojawiające 
się dzikie wysypiska śmieci na terenie naszej gminy. Pa-
miętajmy, że koszty ich usuwania ponosimy wszyscy. 

W najbliższym czasie otrzymają Państwo zawiado-
mienia o wysokości nowej stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi w  sposób selek-
tywny. Tak jak wskazano wyżej, koszt zagospodaro-
wania odpadów pochodzących z zamieszkanych nieru-
chomości będzie stanowić iloczyn stawki równej 35 zł 
i  liczby mieszkańców. Przykładowo koszt ten dla czte-
roosobowej rodziny wynosić będzie 140 zł miesięcznie  
(35 zł × 4 osoby = 140 zł). Kwartalny system rozlicze-
niowy pozostaje bez zmian i nadal istnieje możliwość 
dokonywania wpłat miesięcznych. 

Do przesłanego zawiadomienia dołączymy formu-
larze dotyczące danych o  zbiornikach bezodpływo-
wych bądź przydomowych oczyszczalniach ścieków 
znajdujących się na Państwa nieruchomościach. Infor-
macje te będą niezbędne do aktualizacji bazy danych 
ewidencji zbiorników bezodpływowych i  przydomo-
wych oczyszczalni, którą Gmina prowadzi zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 

1 i 2 lipca w Goleszowie odbędzie się po raz drugi Plaża Goleszów. 

Na najmłodszych i nieco starszych uczestników plenerowego wydarzenia będzie czekać 
wiele bezpłatnych atrakcji: malowanie twarzy, wata cukrowa, dmuchana zjeżdżalnia,  

zabawa w pianie, olbrzymia piaskownica. Koncert, pokazy sprzętu strażackiego i film 
animowany dla dzieci dopełnią program wakacyjnej imprezy, 

która odbędzie się obok Urzędu Gminy w Goleszowie. 
Szczegółowe informacje znajdą się m.in. na plakatach.
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Tydzień Ewangelizacyjny
Od 7 do 10 lipca w  Dzięgielowie odbędzie się 73. Tydzień Ewangelizacyjny, tym razem pod hasłem 
„Spotkajmy się”. Jest ono nieprzypadkowe – po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią można 
się będzie znów zgromadzić pod wielkim namiotem. Na uczestników czekają m.in. koncerty, seminaria 
i oczywiście spotkania ewangelizacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Centrum Misji i Ewangelizacji, 
organizator TE, zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczegółowy 
program jest dostępny na stronie internetowej www.te.cme.org.pl.

„Darczyńca – czyńmy dobro razem”  
w gminie Goleszów

Jako pierwsi w powiecie cieszyńskim i jedni z pierwszych w całej Polsce nasi mieszkańcy we współpracy z jednostką 
pomocy społecznej mogą nieodpłatnie oddać sprawne, niezniszczone przedmioty, takie jak: sprzęt RTV i AGD, me-
ble, zabawki, odzież czy książki. Dzięki aplikacji na smartfony możemy przekazać różne rzeczy potrzebującym i mieć 
pewność, że trafią do nich za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Ten system, wspierający działania prospołeczne i uła-
twiający zbiórki rzeczowe, będzie służyć wszystkim 
mieszkańcom gotowym nieść pomoc. Projekt został 
objęty patronatem honorowym Wójta Gminy Goleszów 
Sylwii Cieślar, która tak komentuje tę inicjatywę:

— Cieszę się, że gmina Goleszów jako jedna z pierw-
szych mogła przystąpić do tak szlachetnego wsparcia osób 
znajdujących się w  trudnej sytuacji. Aplikacja daje dar-
czyńcom gwarancję, że oferowane przez nich przedmioty 
trafią do tych, którzy ich rzeczywiście potrzebują. Koor-
dynacją zajmują się pracownicy Centrum Usług Społecz-
nych (CUS), czyli dawnego GOPS-u.

Obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna, a  dzięki 
możliwości szybkiego zgłoszenia i  dodania przedmio-
tu niesienie pomocy innym staje się jeszcze łatwiejsze. 
Samą aplikację pobiera się zupełnie bezpłatnie, nie pła-
ci się również za dodawanie ogłoszeń. „Darczyńca” jest 
przeznaczony do smartfonów z  systemami Android 
i iOS. W aplikacji mamy możliwość umieszczania zdjęć 
oferowanych przedmiotów i ich opisów. Pracownicy po-
mocy społecznej, do których trafią ogłoszenia, mogą za 
pomocą czatu komunikować się z osobą je wystawiającą 
oraz zgłaszać konkretne potrzeby.

Aby zostać darczyńcą, należy zarejestrować się 
w aplikacji pobranej na telefon. Wszystko zaczyna się od 
podania kodu pocztowego, z racji tego, że „Darczyńca” 
ma zasięg ogólnopolski. Dzięki kodowi możliwe jest sko-
relowanie użytkownika z  Centrum Usług Społecznych 
w  Goleszowie. Po tym kroku potencjalny darczyńca 
zostanie poproszony o  wpisanie najprostszych danych  

wymaganych do zarejestrowania konta, czyli adresu 
e-mail i hasła. Opcjonalnie można podać również imię, 
nazwisko czy numer telefonu. Należy zaakceptować re-
gulamin i  zapoznać się z  polityką prywatności. Potem 
otrzymamy na adres e-mail wiadomość o aktywacji kon-
ta i  przy ponownym uruchomieniu aplikacji będziemy 
mogli zalogować się do „Darczyńcy” z wcześniej określo-
nymi uprawnieniami użytkownika. Następnie możemy 
dodać nowe ogłoszenie lub przejrzeć już przez siebie za-
mieszczone, ewentualnie sprawdzić potrzeby, które CUS 
wprowadził do aplikacji.

Korzyści społeczno-ekonomiczne i  wizerunkowe, 
jakie niesie za sobą korzystanie z aplikacji:

• zwiększenie dostępności przedmiotów codzienne-
go użytku i sprzętów AGD, które można przeka-
zać innym,

• wzrost skuteczności działań prospołecznych,
• zmniejszenie liczby przypadków, w  których 

sprawne przedmioty trafiają na wysypiska śmieci,
• dodatkowe źródło pomocy potrzebującym,
• gmina prospołeczna, dbająca o  swoich miesz-

kańców i  realizująca działania na rzecz pomocy  
najuboższym,

• gmina obywatelska, angażująca mieszkańców 
w myśl wspólnego dobra,

• gmina eco-friendly, wdrażająca i  koordynują-
ca proces, w  którym mieszkańcy nie wyrzucają 
przedmiotów sprawnych i  przyzwoitej jakości, 
tylko oddają je w dobre ręce (by posłużyły jeszcze 
przez długie lata), zgodnie z ideą zero waste.
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Wycieczka seniorów 
do Goczałkowic i Pisarzowic

Co słychać w klubach seniora?
Seniorzy z naszej gminy bardzo interesująco spędzili majowe dni. Był to czas cenny dla ducha i dla ciała, bogaty 
w atrakcyjne wyjazdy, spotkania z przyrodą oraz ciekawymi osobami. W trakcie spotkań w klubach w Bażanowicach 
i Cisownicy zebrani mogli wysłuchać pogadanek specjalisty z dziedziny psychologii, porad prawnych dotyczących 
darowizn, a także wskazówek dietetyka na temat sposobów redukcji masy ciała.

W minionym miesiącu seniorzy mieli też możliwość 
poprawienia swojej kondycji dzięki zajęciom gimna-
stycznym, basenowi, nordic walkingowi. Szczególnie 
ciekawe okazały się zajęcia z jogi, złożone z zestawu ćwi-
czeń (pozycji) zwanych asanami, połączonych z  odpo-
wiednimi technikami oddechowymi i medytacją, które 
pozwalają redukować stres. Uzupełnieniem gimnastyki 
były ćwiczenia manualne polegające na tworzeniu „miś-
ków” na prezenty oraz warsztaty wypieku chleba na za-
kwasie zakończone wspólną degustacją. 

Z kolei podczas wycieczki do dwóch śląskich miejsco-
wości seniorzy zwiedzili ogrody tematyczne, a następnie 
wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi kwitną-
cych ogródków i  sposobów dbania o  rośliny. Z  proble-
matyką ochrony lasów zapoznał klubowiczów przedsta-
wiciel Lasów Państwowych. 

— Serdecznie dziękujemy pani wójt Sylwii Cieślar za 
możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego — mówią 
członkowie klubów seniora.

Również kolejny miesiąc zapowiada się zachęcająco: 
seniorzy będą tworzyć słodki bukiecik na 
warsztatach rozwoju osobistego, ćwiczyć 
oraz spotykać się z interesującymi ludźmi.

W piątek 20 maja 2022 r. członkowie klubów seniora z Bażanowic i Cisownicy mieli przyjemność uczestniczyć w wy-
cieczce do ogrodów w Pisarzowicach i Goczałkowicach. Wzięły w niej udział także członkinie kół gospodyń wiejskich 
z gminy Goleszów.

Przed wyjazdem nastąpiło spotkanie z panią wójt, od 
której przyjęliśmy życzenia udanej wycieczki, a  każdy 
uczestnik otrzymał na drogę pyszny kołaczyk drożdżowy. 
Dwa autokary wyruszyły o godz. 8 z parkingu koło Urzę-
du Gminy. Najpierw odwiedziliśmy Szkółkę Krzewów 
Ozdobnych Eugeniusza Pudełka w  Pisarzowicach. Maj 
oznacza tam Święto Kwitnących Azali, podziwialiśmy 

więc kolekcję azalii i różaneczników, które w całej palecie 
kolorów prezentowały się niezwykle okazale. Oczywiście 
w szkółce można było oglądać również inne gatunki cie-
kawych kwiatów i krzewów iglastych.

Następnie udaliśmy się do ogrodów Kapias w Go-
czałkowicach, zaprojektowanych w  interesujący spo-
sób i  przystosowanych do swobodnego zwiedzania.  
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Spacerując szerokimi alejkami, podziwialiśmy rośli-
ny w  różnego typu ogrodach (wiejskim, angielskim, 
włoskim, romantycznym itp.) oraz bogatą architekturę 
ogrodową, m.in. altanki, kładki, ceglane murki, rzeź-
by z  krzewów, a  także skalniaki, np. z  elementami ar-
chitektonicznymi ze skał trawertynowych. Na ławecz-
kach w  zacisznych i  cienistych miejscach można było 
przyjemnie odpocząć. Z kolei w centrum ogrodniczym 
mogliśmy zakupić wszystko, co potrzebne do ogrodu, 
i  wybrać podobające się nam rośliny z  bogatego zesta-
wu gatunków i odmian szkółki Kapias (tak jak wcześniej 
w Pisarzowicach). 

Na terenie obu ogrodów w trakcie zwiedzania można 
było w  miłym towarzystwie koleżanek i  kolegów napić 
się czegoś w kawiarni i zjeść słodkie co nieco, a przy oka-
zji porozmawiać i wymienić się wrażeniami i ciekawost-
kami. W  drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w  barze 
Pod Lasem na tradycyjne placki z dodatkami do wyboru. 
W trakcie całego wyjazdu dopisywały nam dobre nastro-
je i piękna, słoneczna pogoda. Po dniu pełnym wrażeń 
zadowoleni klubowicze wrócili szczęśliwie do Goleszo-
wa, bardzo wdzięczni pani wójt Sylwii Cieślar za możli-
wość wzięcia udziału w interesującej wyciecze. 

Jedna z uczestniczek

Aż 50 członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Gole-
szowskiej wybrało się 7 maja o godz. 8 na tradycyjną 
wycieczkę tematyczną. Jest ona od lat zwana zakupo-
wą, ponieważ jeździmy po największych i najładniej-
szych gospodarstwach ogrodniczych w celu nie tylko 
podziwiania ich piękna, lecz również zakupu sadzonek, 
a w szczególności takich, jakich jeszcze nie mamy w swo-
ich i tak zapełnionych ogrodach. Zawsze czeka na nas 
ogrom nowości: roślin dotychczas niespotykanych oraz 
krzyżówek różnych odmian i gatunków. Tegoroczne 
ceny trochę nas przerażały, ale mimo to bagażniki au-
tokaru były wypchane, a niektóre większe egzemplarze 
musiały odbyć podróż powrotną obok foteli nabywców.

W pierwszej kolejności zajrzeliśmy do Szkółki Krze-
wów Ozdobnych „Konior” między Bielskiem a Kozami, 
następnie odwiedziliśmy gospodarstwo pana Mleczki 
w Wilamowicach – i tu zaskoczyła nas smutna wiado-
mość o  nagłej śmierci zaprzyjaźnionego właściciela. 
Co roku dokładnie tłumaczył nam znaczenie i działa-
nie każdej rośliny leczniczej, był ich wybitnym znawcą 

i  tylko u  niego można było je dostać. Niestety, wirus 
okazał się silniejszy. Pewną liczbę sadzonek udało nam 
się jeszcze zakupić, a i ceny były przystępne, jednak po-
jawiliśmy się tam po raz ostatni, bo z powodu wysokich 
cen paliwa niezbędnego do ogrzewania szklarni gospo-
darstwo stopniowo ulega likwidacji. 

Na poprawę humorów pojechaliśmy do szkółki  
„Pudełko”, gdzie oprócz bogatego asortymentu kwia-
tów i krzewów znajduje się stylowo urządzona kawiar-
nia, a za nią przepiękny ogród japoński. Oczywiście po 
wypiciu kawy czy herbaty (dużo gatunków do wyboru) 
i zjedzeniu egzotycznego ciastka lub smacznych lodów 
dokonaliśmy wielce udanych zakupów roślin. W  tej 
samej miejscowości, tj. w  Pisarzowicach, odwiedzili-
śmy szkółkę „Kubiczek” i  szkółkę o  podobnej nazwie 
do już wspomnianej (wszystkie pochodzą od nazwisk 
właścicieli) – „Pudełek”, gdzie również wstąpiliśmy do 
kawiarenki z  kulinarnymi rarytasami. Gdy bagażniki 
w autokarze były już pełne, a portfele lżejsze, wrócili-
śmy do Goleszowa.

Albin Klimczak

Kupujemy nowe sadzonki
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Strażacy w oczach dzieci

Jubileusz 55-lecia KGW Bażanowice

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w  Goleszowie 
w  ramach 13. edycji programu Akademia Bezpieczne-
go Puchatka poznali pracę straży pożarnej. Wykonali 
ilustracje przedstawiające działania osób, które zajmu-
ją się ochroną przeciwpożarową i  akcjami ratowniczy-
mi. Część obrazków wysłano na powiatowy konkurs  
pt. „Praca Strażaka”, pozostałe wykorzystano jako de-
koracje ścienne z  okazji Gminnych Obchodów Dnia 
Strażaka. Na większości znalazły się wozy oraz postacie 
druhów i druhen, a uczniowie wykazali się kreatywno-
ścią i  dużym poczuciem humoru. Najciekawsza praca, 
autorstwa Rysia Kamińskiego z  klasy Ia, prezentowała 
bohaterskiego strażaka i  stała się główną ozdobą deko-
racji. Gazetka tematyczna powstała pod kierunkiem 
wychowawczyń: Urszuli Łamacz i Marioli Piwowarczyk. 
Gratulujemy opiekunom i uczniom wykonania całości.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bażanowicach 28 maja obchodziło 55-lecie swojego istnienia. Zorganizowana aktyw-
ność wśród tamtejszych pań zapoczątkowana została w 1967 r., kiedy na polskiej wsi panowały zupełnie inne wa-
runki społeczno-gospodarcze. Pomimo wielu przemian członkinie nie pozwoliły, by koło przestało funkcjonować, 
i starały się działać na rzecz lokalnej społeczności.

Jubileusz bażanowickiego KGW świętowano w miej-
scowym Klubie Seniora. Był to czas na wspominanie 
minionych lat, w  trakcie których – dzięki integracji 
i  wykazywaniu inicjatywy – panie przyczyniały się do 
kultywowania bogatych tradycji swojej małej ojczyzny, 
uczestniczyły w wielu spotkaniach, wymieniały się do-
świadczeniami i umiejętnościami. 

Na wstępie obecni wysłuchali krótkiego sprawozda-
nia z historii koła, odczytano też życzenia od organizacji 

pozarządowych z terenu gminy Goleszów. Obchody ju-
bileuszu zostały uświetnione muzyką i wspólnym śpie-
waniem naszych pieśniczek oraz degustacją tortu, który 
na tę okazję przekazała wójt Sylwia Cieślar wraz z życze-
niami złożonymi na ręce przewodniczącej KGW w Baża-
nowicach, Bożeny Franek. 

Panie zakończyły spotkanie z  miłymi wspomnie-
niami i planami na dalszą działalność związaną z wie-
lostronną współpracą i  realizacją nowych, ciekawych 
przedsięwzięć.
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Rywalizacja młodych strażaków w Cieszynie

Święto strażaków w Kisielowie
Od 28 lat OSP Kisielów organizuje sołeckie, ekumeniczne 
obchody Dnia Strażaka. Tak też było w maju bieżącego 
roku, po przerwie spowodowanej pandemią. Obchody 
rozpoczęły się przemarszem pododdziału strażackiego 
z  pocztem sztandarowym, który prowadził naczelnik 
OSP Łukasz Herzyk, spod remizy do kościoła rzymsko-
katolickiego. Gospodarzem uroczystości religijnych był 
ks. proboszcz Wiesław Kondziołka, a  kazanie wygłosił 
ks. Mateusz Mendroch z parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Cieszynie. W wydarzeniu wzięli udział również zapro-
szeni goście, m.in. wójt Sylwia Cieślar, przewodnicząca 
Rady Gminy Elżbieta Duraj oraz delegacje strażackie. 

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią w pierwszą sobotę czerwca dziewczęta i chłopcy z gminnych 
młodzieżowych drużyn pożarniczych spotkali się, żeby rywalizować w zawodach zorganizowanych w Cieszynie, na 
boisku „Pod Wałką”. Poprzednie odbyły się w Kończycach Wielkich w 2019 r.

W zawodach wzięły udział drużyny z czterech gmin: 
Cieszyna, Dębowca, Hażlacha i Goleszowa, łącznie  
ok. 160 osób. Spośród szesnastu ekip aż siedem reprezen-
towało naszą gminę: Bażanowice, Godziszów, Goleszów, 
Kisielów, Kozakowice (dziewczęta i chłopcy) oraz Puń-
ców. Oprócz nich startowało pięć drużyn z gminy Haż-
lach, trzy z Cieszyna i jedna z gminy Dębowiec.   

Młodzi adepci służby pożarniczej rywalizowali 
w  dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy i  rozwinię-
cie bojowe. Drużyny mogły zebrać 1000 punktów ze 
wszystkich konkurencji. Po pasjonujących i  zaciętych 
zmaganiach podliczono rezultaty i  wyłoniono zwy-
cięzców. Wśród reprezentantów naszej gminy wygrała 
drużyna MDP Kisielów, która zgromadziła 942 punk-
ty, przed MDP Godziszów – 940 punktów oraz MDP 
Bażanowice  – 921. Świetnie poradziły sobie dziewczęta 
z  MDP Kozakowice, które również otrzymały puchar,  

zdobywszy 870 punktów. Wyniki pozostałych młodych 
druhów także zasługują na uznanie: Goleszów – 833, Ko-
zakowice – 807, Puńców – 728.

Otwarcia zawodów dokonał prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejskiego ZOSP RP w  Cieszynie Paweł Przybyło, 
a  nagrody rozdała i  uroczyście zamknęła rywalizację  
Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów zainteresowanych uzyskaniem środków 
na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji budynku jednorodzinnego 

do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.
Odbędzie się ono w środę 22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 

w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5.

Zaproszenie na spotkanie 
w ramach programu „Czyste Powietrze”
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antyk i  wieki średnie”, „Pali się!”, „Obszar duchowo-
ści” oraz „Mędrca szkiełko i oko”. Uczniowie mogli też  
skorzystać z  tablic interaktywnych związanych z  tema-
tycznie z ogniem.

Dla podopiecznych Szkoły Podstawowej w  Dzię-
gielowie zaplanowano cztery wycieczki; trzy z  nich już  

zrealizowano, a najmłodsze dzieci mają jeszcze atrakcje 
przed sobą. 17 maja klasy V i VI wybrały się do Krako-
wa. Zwiedzanie rozpoczęto od Ogrodu Botanicznego, 
w którym uczniowie podziwiali przeróżne rośliny i  za-
poznali się z najrzadszymi gatunkami kwiatów. Później 
udali się w takie miejsca jak kościół Mariacki, dom Jana 
Długosza, Rynek oraz na Wawel. Kolejna odsłona pro-
jektu „Poznaj Polskę” nastąpiła 27 maja, kiedy to dzieci 
z klas młodszych pojechały do Krasiejowa, gdzie odwie-
dziły JuraPark. Miały okazję uczestniczyć w ciekawych 
warsztatach, wędrowały ścieżką edukacyjną, na której 
uzupełniały swoją wiedzę o  dinozaurach, były w  kinie 
5D oraz poznały fakty z prehistorii. Pojechały także na 
Górę Świętej Anny. Tuż po egzaminach ósmoklasisty 
uczniowie najstarszych klas wybrali się na dwudnio-
wą wycieczkę na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. 
W  pierwszym dniu zwiedzili opactwo benedyktyńskie 
w Tyńcu i zamek w Pieskowej Skale, gdzie oglądali wie-
le pięknych form skalnych. Podziwiali też skały wro-
śnięte w  krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
m.in. dobrze wszystkim znaną Maczugę Herkulesa. 
Tego dnia udali się również na Pustynię Błędowską, 
tam mogli się zrelaksować i  uczestniczyli w  konkursie 
fotograficznym. Drugiego dnia zwiedzili ruiny zamków  

SP CisownicaSP Bażanowice

Nasi uczniowie zwiedzają Polskę
Ostatnie tygodnie roku szkolnego to dla uczniów tradycyjnie czas wycieczek. Niestety, z powodu pandemii możli-
wości wyjazdów były w poprzednich dwóch latach mocno ograniczone. Z tym większą radością młodzi mieszkańcy 
gminy przystąpili do projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W  ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa 
im. P. Stalmacha w  Bażanowicach zorganizowała trzy 
wycieczki. 19 maja br. uczniowie klas I–III udali się do 
Tarnowskich Gór i do Żor. Zwiedzili Zabytkową Kopal-
nię Srebra, odkryli jedyną działającą w  Polsce sztolnię 
(Czarnego Pstrąga), wzięli też udział w  grze terenowej 

urządzonej przez Muzeum Ognia. Kilka dni później 
na poznawanie Polski wyruszyły dzieci z  klas IV–VI. 
Plan jednodniowego wypadu do Pszczyny obejmował 
spacer po Pokazowej Zagrodzie Żubrów, podziwianie 
XIX-wiecznych wnętrz Muzeum Zamkowego oraz wi-
zytę w  skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Najstarsi 
uczniowie zakończyli przygodę z rządowym programem 
31  maja. Klasy VII–VIII miały okazję obejrzeć ruiny 
zamku Ogrodzieniec na Szlaku Orlich Gniazd, poznać 
historię Krakowa oraz zachwycić się perełkami polskie-
go malarstwa zgromadzonymi w  tamtejszym Muzeum 
Narodowym (oddział w Sukiennicach).

Wychowankowie cisownickiej podstawówki wybrali 
się na dwie jednodniowe wycieczki. 10 maja dzieci z klas 
IIa i  IIb, a  trzy dni później uczniowie klas V i VI uda-
li się do Tarnowskich Gór, gdzie zwiedzali Zabytkową 
Kopalnię Srebra. Rozpoczęli od zapoznania się z filmem 
o historii kopalni oraz ze zgromadzonymi eksponatami. 
Po obejrzeniu pamiątek uczniowie eksplorowali tune-
le, a  następnie pojechali do Sztolni Czarnego Pstrąga,  
w  której płynęli łodziami po podziemnych koryta-
rzach. Ostatnim punktem programu było Muzeum 
Ognia w Żorach. Wystawa jest tam podzielona na pięć 
stref tematycznych: „Okiełznanie żywiołu”, „Przez  
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SP Goleszów SP Dzięgielów

w  Ojcowie, Ogrodzieńcu i  Olsztynie. Spacerowali też 
uroczą widokowo Doliną Prądnika. 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goleszowie rów-
nież zaplanowano wiele atrakcji dzięki projektowi „Po-
znaj Polskę”. 24 maja trzecioklasiści ruszyli na wycieczkę 
edukacyjną do Krakowa. Pierwszym punktem harmono-
gramu było opactwo benedyktynów w Tyńcu. Po zwie-
dzeniu otoczenia i  obejrzeniu widoków z  tynieckiego 
wzgórza uczniowie wzięli udział w  zajęciach edukacyj-
nych – lepili naczynia z gliny oraz uczestniczyli w grze 
terenowej w  murach klasztoru, słuchając ciekawych 
historii o  życiu i  pracy mnichów. Kolejnym punktem 
programu był kopiec Kościuszki. Młodzi goleszowianie 
wysłuchali opowieści pilota, a następnie ze szczytu po-
dziwiali panoramę Krakowa. Na koniec udali się na Wa-
wel, gdzie zwiedzili katedrę, dzwon Zygmunta i krypty, 
oraz na Rynek, do Sukiennic i kościoła Mariackiego. 

Z kolei dla uczniów klas II i III z Kisielowa wyjątko-
wy dzień nadszedł 26 maja. Wybrali się na wycieczkę do 

Ogrodzieńca, po czym udali do Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w  Wygiełzowie. Tam uczestniczyli też 
w zajęciach edukacyjnych, podczas których wykonywali 
piękne malowidła na szkle. Ostatnim punktem progra-
mu był zamek Lipowiec. 

Program „Poznaj Polskę” umożliwił uczniom za-
poznanie się z  historią i  kulturą naszego kraju oraz 
wzbogacenie swej wiedzy i  doświadczenia. Ponadto, 
po wielu miesiącach nauki zdalnej i  wynikającego 
z niej ograniczenia relacji rówieśniczych, stanowił do-
skonałą okazję do wspólnego miłego spędzenia czasu. 
Co istotne, dzięki uzyskanej kwocie ponad 86  000  zł 
wyjazdy zostały w  znacznym stopniu sfinansowane  
ze środków projektowych.

Rozmowa z księdzem 
Kariną Chwastek-Kamieniorz

W  sobotę 7 maja w  Warszawie po raz pierwszy  
w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce kobiety zostały ordynowane na księży. Jako jedna 
z dziewięciu diakonek z całego kraju znalazła się pani 
w tej grupie. Od wielu lat jest pani związana z parafią 
ewangelicką w  Goleszowie, a  tym samym znana du-
żej części mieszkańców naszej gminy. Prosimy jednak 
o  przypomnienie czy też przybliżenie swojej sylwetki 
czytelnikom „Panoramy Goleszowskiej”.

Miło mi, że ten fakt zwrócił uwagę także redakcji 
„Panoramy Goleszowskiej”. To prawda, 7 maja miało 

miejsce szczególne wydarzenie w  historii nie tylko  
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ale rów-
nież całego Kościoła luterańskiego na świecie, ponieważ 
nasz Kościół był już prawie ostatnim spośród zrzeszo-
nych w  Światowej Federacji Luterańskiej, który do tej 
pory nie ordynował kobiet na urząd księdza. W krajach 
typu Słowacja czy Niemcy taka praktyka istnieje już 
70 lat. Było to podniosłe wydarzenie również ze względu 
na okoliczność, że jako ewangelicy w Polsce należymy do 
diaspory, czyli mniejszości. W 38-milionowym kraju jest 
nas jedynie ponad 60 tysięcy.
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Moja droga do tego szczególnego dnia była dość długa. 
Wychowałam się na Śląsku Cieszyńskim, zaledwie kilka 
kilometrów od Goleszowa, w  pobliskiej Łączce. Moja 
rodzina, od pokoleń ewangelicka, zawsze była zaanga-
żowana w życie Kościoła. Odkąd pamiętam, uczęszcza-
łam na zajęcia szkółki niedzielnej, lekcje religii, potem 
spotkania młodzieżowe. Po maturze podjęłam decy-
zję o studiowaniu teologii. Wtedy jeszcze nie myślałam 
o pracy w Kościele, były to raczej plany wynikające z mo-
ich zainteresowań. Zresztą takich perspektyw, jakie mie-
li koledzy po skończeniu studiów teologicznych, kobiety 
nie miały. Studia w Warszawie ukończyłam w 1999 r., po 
czym otrzymałam zagraniczne stypendium i  wyjecha-
łam na pół roku do Berlina. Tam mogłam m.in. poznać 
pracę zarówno diakonów, jak i kobiet proboszczów. Ten 
dłuższy pobyt za granicą uświadomił mi, że w naszym 
Kościele w  Polsce kobieta teolog, choć nie ma takich 
możliwości i  praw jak w  Niemczech, z  powodzeniem 
wykonuje tę samą służbę, choć nieoficjalnie. Ja miałam 
to szczęście, że niemal od razu po powrocie, w 2000 r., 
zostałam ordynowana na diakona i  rozpoczęłam pracę 
duszpasterską w parafii w Łodzi. Tam zdobyłam pierw-
sze doświadczenia, bo byłam zaangażowana w  prowa-
dzenie nabożeństw, ślubów, chrztów, pogrzebów, lekcji 
religii, spotkań młodzieżowych i działalności diakonij-
nej. Te niespełna cztery lata pozwoliły mi przyjrzeć się 
pracy duchownego w parafii małej, ale wielkomiejskiej. 
W  marcu 2004 r. przyszedł czas na zmiany, ponieważ 
zostałam skierowana przez biskupa Kościoła do Go-
leszowa. W  bieżącym roku minęło 18 lat mojej służby 
w tej parafii.

Jak wyglądały przygotowania do ordynacji? Czy mu-
siała pani złożyć jakieś podanie, zdać egzaminy, speł-
nić szczególne wymagania?

Przygotowań do ordynacji było wiele, na różnych 
płaszczyznach, począwszy od tak prozaicznych jak szycie 
nowego stroju liturgicznego (białej alby) czy układanie 
listy gości. Ale początkiem było skompletowanie odpo-
wiednich dokumentów, wymaganych od każdego kan-
dydata na urząd księdza. Jako że, podobnie jak wszyst-
kie koleżanki, z  którymi zostałam ordynowana, przed 
22 laty zdawałam egzamin diakonacki, nie było potrzeby 
przystępowania do egzaminu ponownie. Naszą długo-
letnią praktykę też nam zaliczono. Po złożeniu podania 
o ordynację na księdza – wraz z życiorysem, listem mo-
tywacyjnym, opinią proboszcza i  biskupa diecezji oraz 
świadectwem lekarskim – o dopuszczeniu do niej zdecy-
dował Konsystorz, czyli władza wykonawcza. Wszystkie 
podania zaopiniowano pozytywnie, po czym biskup Ko-
ścioła wyznaczył termin i miejsce uroczystości.

Sama organizacja nabożeństwa była dużym wyzwa-
niem. Całe planowanie rozpoczęło się jeszcze w czasie 
pandemii i  licznych obostrzeń. Nigdy dotąd nie ordy-
nowano aż dziewięciu duchownych w  trakcie jednego  
nabożeństwa, co wiązało się też z  większą liczbą za-
proszonych gości. Było to wydarzenie na dużą skalę, 
dlatego podczas uroczystości byli obecni reprezentanci 
wielu gremiów, nie tylko kościelnych, ekumenicznych, 
lecz także samorządowych, władze wyższych uczelni 
oraz media.

Czy ordynacja na księdza coś zmieni w pani życiu? 
Pojawią się nowe obowiązki?

Dla wszystkich, również dla mnie, dużą nowość sta-
nowi forma zwracania się do kobiety per ksiądz. Język 
polski jest pod tym względem dość ubogi, bo nie ma 
żeńskiej formy tego słowa. Zapewne sporo czasu upłynie, 
zanim oswoimy się z tym zwrotem.

Natomiast zakres moich obowiązków po ordynacji 
się nie zmienia. Od 18 lat jestem w goleszowskiej parafii  
duchownym na pełnym etacie. Nowe obowiązki wyni-
kają raczej z sytuacji, jaka zaistniała w związku z rezy-
gnacją ks. bp. Adriana Korczago z  funkcji proboszcza. 
Skład osobowy zmniejszył się do dwóch duchownych, 
więc pracy przybyło.

Czego możemy księdzu życzyć?
Mieszkańcy naszej gminy stanowią społeczność zróż-

nicowaną wyznaniowo. Spotykając się na różnych płasz-
czyznach i uroczystościach, doświadczamy, jakie to waż-
ne, byśmy umieli zauważać, doceniać i  szanować siebie 
nawzajem. Dlatego sama życzę nam wszystkim, byśmy 
w tych relacjach zawsze kierowali się życzliwością i byli 
sobie pomocni. Życzę serdeczności i  miłości bliźniego 
wypływającej z naszej wiary.

Od lewej: Halina Chwastek (mama), ks. Witold Chwastek (brat), ks. Karina
Chwastek-Kamieniorz, ks. dr Dariusz Chwastek (brat) w kościele św. Trójcy 
w Warszawie
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Zbliżają się wakacje. To okres urlopów i odpoczynku, 
warto zatem pomyśleć o… książkach. Bycie sam na sam 
z ciekawą powieścią należy do najlepszych sposobów 
spędzania wolnego czasu. Każdy czytelnik ma swoich 
ulubionych autorów, a nierzadko robi na nas wrażenie 
konkretna lektura.

W tym numerze „Panoramy Goleszowskiej” zachęca-
my Państwa do sięgnięcia po książki brytyjskiego auto-
ra thrillerów, powieści szpiegowskich i historycznych – 
Kena Folletta. Cieszy się on niezwykłą popularnością, 
o  czym świadczy fakt, że nakłady pozycji opatrzonych 
jego nazwiskiem przekroczyły 100 milionów egzempla-
rzy. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie i jej 
filiach też zresztą nie brakuje tytułów, które wyszły spod 
pióra tego lubianego pisarza. 

Niewątpliwie najsłynniejszą jego powieścią jest saga 
historyczno-przygodowa Filary ziemi, osadzona w  re-
aliach XII-wiecznej Anglii, z fabułą osnutą wokół budo-
wy monumentalnej katedry gotyckiej w Kingsbridge. Ta-
kie tło posłużyło do przedstawienia losów pomysłodawcy 
i inżyniera budowy świątyni oraz jego najbliższych. Fol-
lett nie pozwala, by czytelnik się nudził, co rusz zaskaku-
je nas zwrotami akcji. Nieustanne napięcie towarzyszące 
lekturze powoduje, że mimochodem stajemy się jakby 
współuczestnikami opisywanych wydarzeń.

Powieść doskonale oddaje realia średniowiecznej An-
glii. Charakterystyczna dla tej epoki bogobojność mie-
sza się z wyjątkowym okrucieństwem i z rozwiązłością. 
W  fabule występuje wiele „męskich” wątków związa-
nych z  walką, siłą i  przemocą, ale nie brakuje też opi-
sów rozterek miłosnych. Dążenie do władzy za wszelką 
cenę i zakłamanie religijne przedstawicieli wyższych klas 
społecznych zostało zestawione z życiem zwykłych ludzi, 
przepełnionych wiarą w ideały, prawdziwych w tym, co 
robią, i przeważnie do bólu szczerych. Wszystkie posta-
cie są jednoznaczne, wzbudzają albo sympatię, albo an-
typatię czytelnika. 

Filary ziemi przekonują również, że warto mieć ma-
rzenia, nie wolno z nich rezygnować i  trzeba być konse-
kwentnym w ich realizacji. Ludzie umiejący marzyć nie są 
bowiem nijacy. Główny bohater, Tom Budowniczy, potra-
fi wytyczać sobie cele i z determinacją do nich dąży. Nie 
można wszak niczego osiągnąć bez uporu i ciężkiej pracy.

Docierając do ostatnich stron tej pasjonującej książki, 
odnosi się wrażenie, że kończy się ona za szybko. Chcia-
łoby się dalej czytać i czytać… Follett na szczęście speł-
nił oczekiwania odbiorców. W swojej kolejnej powieści 

przenosi nas do Anglii z pierwszej połowy XIV w. Zara-
zy dziesiątkujące ludność, wieloletnia wojna z Francją 
czy polowania na czarownice – to tylko kilka wątków 
pojawiających się na kartach Świata bez końca. Jedno-
cześnie jego bohaterowie są potomkami postaci, które 
poznaliśmy w  Filarach ziemi. W  drugiej części cyklu 
Follett bardzo mocno akcentuje siłę nadziei i znaczenie 
przysięgi. Chociaż wojna i zaraza odbierają bohaterom 
naprawdę wiele i zmieniają ich życie, to ani na chwilę 
nie tracą oni nadziei i pozostają wierni przyrzeczeniu 
złożonemu sobie w dzieciństwie. Autor w przekonujący, 
a nieraz poruszający sposób udowadnia, że słowo dane 
innej osobie jest więcej warte niż jakakolwiek rzecz czy 
najokazalszy majątek.

Trylogię dopełnia powieść Słup ognia. W  niej czy-
telnik poznaje losy potomków postaci z dwóch pierw-
szych części cyklu, który Follett uznaje za najważniej-
szy w swoim dorobku pisarskim. Tym razem brytyjski 
mistrz pióra zabiera nas do XVI-wiecznej Anglii, po-
grążającej się w wojnach religijnych. O ile Filary ziemi 
traktują o  sile marzeń, uporze i  determinacji, a  Świat 
bez końca – o nadziei, o tyle Słup ognia ukazuje potę-
gę wiary. Główny bohater Ned wierzy w możliwość za-
pobiegnięcia nieuchronnemu rozlewowi krwi. Walczy 
z ludźmi, dla których konflikty religijne stanowią tylko 
pretekst do zdobycia władzy.

Trzy książki Kena Folletta to trzy różne opowieści, 
lecz wszystkie są pasjonujące. Autor z wielką swobodą 
ukazuje losy dobrych i złych ludzi na tle wydarzeń hi-
storycznych. W każdym tomie łączy sensacyjną intrygę 
z  wątkiem miłosnym, dzięki czemu do końca trzyma 
czytelnika w napięciu. Przerywając lekturę, żeby odpo-
cząć, z  pewnością będą się Państwo zastanawiali, czy 
nie przeczytać jeszcze jednego fragmentu. W książkach 
Folletta tkwi jakaś siła sprawiająca, że nie sposób się od 
nich oderwać. 

Z książką na leżaku
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Cóż poradzym, mamuliczko, na Twoji wołani?

Chciołbych pumóc Ci w robocie baji za łoddani,

mógbych legier swój pościylać i posprzóntać rwoty

lebo jeszcze pozamiatać, tela mosz roboty,

mógbych garce jeszcze umyć, do kredynski schować,

przyniyś wody i uwarzić, śniodani zrychtować,

potym prani Ci poskłodać, fusekle sparować

i pytliczek swój do szkoły sóm se napakować.

Wszycko bych to móg, mamulko, bez żodnej prziczyny,

ani bych Ci nie wybrzidzoł, nie wykrziwioł miny,

nie wynotwioł, nie cudowoł, nie strzyloł ze sznajdra,

a ni mogym, mamuliczko, dzisio je Dziyń Bajtla! 

Dziyń Bajtla
Dziyń Bajtla – Dzień Dziecka 
legier – łóżko
rwoty – rzeczy do ubrania
lebo – albo
tela – tyle
garce – garnki
kredynska – kredens kuchenny
uwarzić – ugotować
zrychtować – przygotować
fusekle – skarpetki
pytliczek (zdrobnienie od „pytel”) –  
torba, tobołek, worek
wynotwiać – rozrabiać, wymyślać ciągle 
coś nie do końca pożytecznego
sznajder – proca

Słowniczek

Lidia Lankocz
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Słowniczek Schowej gorneczki i talyrze!

Sparuj fusekle!
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Kącik
artysty

Maria 
Nowak

Mieszkanka Ustronia. Przez ostatnich 17 lat życia zawodowego pracowała jako 
główna księgowa w „Gazecie Ustrońskiej”, z którą była związana od momentu 
powstania tego tygodnika. Pisze wiersze okolicznościowe i inspirowane różnymi 
emocjami, a także o treści religijnej, ekumenicznej. Poza twórczością w języku li-
terackim ma w dorobku dowcipne opowieści i poezję w gwarze cieszyńskiej. Jest 
członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich. Ze swoją twórczością była zaprasza-
na kilkakrotnie przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Karwinie-Raju 
oraz Polonusów w Brnie. Pastorałka Marii Nowak do melodii Oj, maluśki, maluśki  
pt. Kolynda bezdomnych zajęła 2. miejsce na 57 przesłanych wierszy w konkursie 
poetyckim ogłoszonym przez ZPiT „Ziemia Beskidzka”. Korzenie autorki sięgają Goleszowa: jej starka Anna Łukoj  
z d. Kubok wywodziła się z Cisownicy i jako sierota była wychowywana przez bezdzietną siostrę matki, ciotkę Ma-
chową. Mieszkali w Goleszowie pod numerem 69, w przysiółku Żydów pod Chełmem. Łujec starki był wziętym 
krawcem i szywoł cieszyński suknie dlo młoduch.

Spowiydź artysty

Szłech do Ciebie, Panie, dolinami,
Sławiłech Cie, Stwórco, swymi pieśniczkami.

O, jak mie mierziały ponikiere wieca,
Ty, Boże, nejlepi znosz me serce przeca!

Nie chciołech zmarnować talyntów, o Panie!
W duszy tak mi grało przez to wierszowanie.

Łoczy zamykołech, a nuty tańczyły.
Dejcie sie mi wyspać, skóndście sie tu wziyły?

Chytołech za blajsztyft, kłodłech w piynciolinii – 
Tak rodził sie łutwór o Cieszyńskij Ziymi.

Słóńce hycowało, miało sie ku żniwóm – 
Trzeja kose klepać, jo zaś w duszy śpiywóm.

Nuciska sie cisnóm, torby przegrzeszóne,
Nie widzóm roboty, rodziny i żóne.

Jak tu sie roztargać na tej gospodarce,
Siano zwiyź przed burzóm, kancynoł dać starce?

Jak sosna rozdarto, co tu z sobóm poczóńć?
Tyle móm roboty i nie lza łodpoczóńć.

W kowiorze muzyka, wszyndzi helokani – 
Dóm łupust talyntóm przez dyrygowani.

Serce na zicherce powierzóm Ci, Chryste,
I chórów śpiywani, znosz ich długóm liste...

Fórt mi sie zdowało: mało Ci łodpłocóm
Za wiare mych przodków – jyny takóm procóm.

O wszechmocny Panie, przijmij mojóm skruche.
Tak pytóm Cie pieknie – łodpuś i wysłuchej!

Woleje

Wolę umrzeć strasznie chora,
Niż do tego iść doktora.
Wolę stracić ząb mądrości,
Niż szefa zaprosić w gości.
Wolę myśleć przyszłościowo,
Niż za długo zostać wdową.
Wolę forsę trzymać w szranku*,
Niż mieć złoto w Amber Banku.

(* gwarowo: bieliźniarka, komoda)

Wiersz poświęcony pamięci Janka Chmiela – poety, 
folklorysty, zbieracza pieśniczek cieszyńskich 

oraz dyrygenta wielu chórów ewangelickich
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Goleszowscy skoczkowie w Wiśle

Mistrzyni Polski z Lesznej Górnej

Po zaciętych zmaganiach najlepszymi zawodnikami 
występującymi w barwach LKS Olimpia Goleszów oka-
zali się Wojciech Gabrych oraz Arkadiusz Szturc, którzy 
zajęli odpowiednio 2. i 3. miejsce w kategorii „chłopcy 
2015 i  młodsi”, a  także Grzegorz Grzanka, który zajął 
2. miejsce w  kategorii „chłopcy 2012 i  2011”. Puchary, 
dyplomy i  nagrody wręczyli uczestnikom wiceprezes 
ŚBZN Piotr Kruczek, przewodniczący Komisji Licencyj-
nej PZN Jakub Michalczuk oraz prezes goleszowskiego 
klubu Piotr Waszek.

Organizatorem imprezy był LKS Olimpia Goleszów. 
Podziękowania za wsparcie w  przygotowaniu zawo-
dów należą się Urzędowi Gminy Goleszów, Starostwu 
Powiatowemu w Cieszynie, Polskiemu Związkowi Nar-
ciarskiemu w  Krakowie, Śląsko-Beskidzkiemu Związ-
kowi Narciarskiemu w Wiśle, Śląskiemu Wojewódzkie-
mu Zrzeszeniu LZS, Ministerstwu Sportu i  Turystyki 
w Warszawie, a także wszystkim sponsorom. 

W sobotę 28 maja na kompleksie skoczni w centrum rodzinnego miasta Adama Małysza odbył się Międzynarodowy 
Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”. Wzięło w nim 
udział 75 młodych sportowców, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach. Patronat nad wydarzeniem objęła Wójt 
Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Od 27 do 29 maja w  Dębicy 
odbywały się Mistrzostwa 
Polski Młodziczek i  Młodzi-
ków w Tenisie Stołowym. Jed-
ną z uczestniczek była miesz-
kanka naszej gminy, Emilia 
Byrtek. Niegdyś zawodniczka 
LKS Lesznianka, a  obecnie 
MKS Czechowice-Dziedzice, 

odniosła w tych zawodach największy sukces w swojej 
karierze sportowej – wywalczyła złoty medal w  dru-
żynie. W klasyfikacji indywidualnej zajęła 17. miejsce, 
a w grze podwójnej 9. To niejedyne osiągnięcie 13-letniej 
mieszkanki Lesznej Górnej. 8 maja podczas mistrzostw 
Śląska uczennica dzięgielowskiej podstawówki wywal-
czyła 1. miejsce w drużynie, 2. w grze podwójnej i 5. in-
dywidualnie. Młodej tenisistce stołowej, rodzicom i tre-
nerom gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów. 
 

Sukces Tempa Puńców
W maju i czerwcu w Puńcowie odbyły się dwa wyjąt-

kowe wydarzenia sportowe. 11 maja piłkarze z miejsco-
wego klubu zmierzyli się w ćwierćfinale Pucharu Polski 
na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z KS Unia 
Dąbrowa Górnicza, grającym w IV lidze. W emocjonu-
jącym spotkaniu padła tylko jedna bramka, którą strzelił 
Tomasz Stasiak. Dzięki niej nasza drużyna awansowała 

do półfinału, który odbył się 8 czerwca, również na sta-
dionie w Puńcowie. Niestety, pomimo olbrzymich emo-
cji sportowych w środowym spotkaniu drużyna GKS II 
Katowice okazała się lepsza od Tempa (wygrała 1 : 0). 
     Oba mecze potwierdziły wysoki poziom naszej druży-
ny. Serdecznie gratulujemy piłkarzom, trenerowi i wła-
dzom klubu oraz życzymy kolejnych sukcesów.
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Szachiści rywalizowali w Goleszowie

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

W  gronie mężczyzn niekwestionowanym zwycięzcą 
turnieju został ukraiński mistrz Vadim Razina, który 
uzyskał 8,5 punktów na 9. Po zaciętej walce i podliczeniu 
wyników okazało się, że pomiędzy zawodnikami z  lo-
katami od 3. do 13. różnice są niewielkie. W  tej grupie 
znalazł się mistrz FIDE Janusz Raszka, najlepszy z sza-
chistów reprezentujących Stowarzyszenie Szachowe 
Olimpia Goleszów – zajął 12. miejsce. Spośród 10  pań, 
które brały udział w  zmaganiach, najlepszy rezultat 
osiągnęła Karina Cyfka reprezentująca klub z Gorzowa 
Wielkopolskiego, a  najlepsza z  goleszowskiego klubu 
okazała się Karolina Myrmus. Nagrodę dla najstarszego 
uczestnika zdobył Adolf Burawa, z kolei dla najlepszego 
juniora z goleszowskiego klubu – Mateusz Myrmus. Ty-
tularny Puchar Gminy Goleszów, medale i inne nagrody 

wręczyła wójt Sylwia Cieślar. Sędzią głównym zawodów 
był Jacek Matlak, nad organizacją imprezy czuwał Karol 
Linert. Warto dodać, że to 165. turniej szachowy, który 
odbył się w Goleszowie.

Z okazji Dnia Dziecka 29 maja, w niedzielę, na akwenie Ton kolejny raz zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci. 
Do rywalizacji przystąpiło 51 uczestników, podzielonych na dwie kategorie wiekowe, którzy konkurowali pod okiem 
rodziców i opiekunów.

Pierwsza niedziela czerwca w gminie Goleszów upłynęła pod znakiem królewskiej gry. 42. Międzynarodowy 
Turniej Szachowy z cyklu Mokate o Puchar Wójta Gminy Goleszów został zorganizowany przez Stowarzyszenie  
Szachowe Olimpia Goleszów. W szranki stanęło 66 zawodników z trzech federacji, co świadczy o wysokim  
poziomie rozgrywek.

Zawody objęła patronatem Wójt Gminy Goleszów 
Sylwia Cieślar, a wzięli w nich udział młodzi mieszkań-
cy nie tylko naszej gminy, lecz także sąsiednich. Zmaga-
nia trwały trzy godziny, odbywały się w ciszy i spokoju, 
wśród zieleni i śpiewu ptaków, co pozwoliło dzieciom 
spędzić miło czas oraz uzyskać dobre wyniki. Najwięcej 
punktów w grupie wiekowej do 12 lat zdobyli: Hubert 
Haratyk, Karol Gruszka i Mateusz Gluza, z kolei wśród 
młodzieży w wieku od 13 do 16 lat zwyciężyła Tola Ka-
wulok. W klasyfikacji według największej liczby złowio-
nych ryb pierwsze miejsce zajął Jan Mokrysz (34 sztu-
ki). Puchary i nagrody rzeczowe wręczyła najlepszym 
zawodnikom wójt Sylwia Cieślar, a pozostali uczestni-
cy otrzymali słodkie upominki i gadżety promocyjne  
gminy Goleszów.

Niezwykłą atrakcję stanowiła szansa obejrzenia sa-
mochodu rajdowego Kajetana Kajetanowicza oraz po-
kazu możliwości pojazdu najbardziej utytułowanego 
polskiego kierowcy. Dzieci mogły nawet zasiąść za kie-
rownicą i poczuć się jak rajdowcy. 
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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 jest 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

Wycinka drzew – wew. 36

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

Planowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy – 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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