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„W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego 
w dniu 27 czerwca 2016r. Uchwały Nr V/25/2/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie 

wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, pragnę wyrazić głębokie zaniepo-
kojenie wobec działań związanych z prywatyzacją Uzdrowiska i wątpli-
wości czy zbycie 100% udziałów Spółki na rzecz prywatnego inwestora 
gwarantuje realizację zamierzonych celów wskazanych w uzasadnieniu 
do projektu w/w uchwały z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne 
Spółki.

Spółka kapitałowa Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
powstała we wrześniu 2014r. Notarialne przeniesienie nieruchomości 
stanowiących mienie Województwa Śląskiego jako wkładu niepienięż-
nego (aportu) do Spółki nastąpiło w dniu 29.09.2014r.:
1) na mocy zgody wyrażonej przez Sejmik, zawartej w par. 1 Uchwały 
Nr IV/51/7/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 
2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki kapitało-
wej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej 
w wyniku przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódz-
kiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-
-Zdroju, jako aportu nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju 
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy z tą spółką,
2) w oparciu o Uchwałę Nr 1238/346/IV/2014 Zarządu Województwa 
Śląskiego z dnia 25.06.2014r. w sprawie wniesienia do spółki kapitało-
wej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej 
w wyniku przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódz-
kiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-
-Zdroju jako aportu nieruchomości położonych w Goczałkowicach-
-Zdroju.

Przedstawiciel pracowników Spółki na sesji Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój w dniu 28.06.2016r. uzasadniał swoje obawy o przyszłość 
Uzdrowiska kierując główny akcent na to, że „…w sprzedaży Uzdrowiska 
zawiera się to, co jest w pomieszczeniach oraz pracowników, ich wie-
dzę i umiejętności, a budynki są ciągle własnością Urzędu Marszałkow-
skiego.” Informacje tę potwierdził Prezes Spółki na posiedzeniu Komisji 
Uzdrowiskowej w dniu 4 lipca br. Tak więc zgodnie z Uchwałą, o któ-
rej mowa na wstępie, w ramach planowanych i wykonywanych przez 
organy Województwa Śląskiego działań zbyciu będą podlegać udziały 
w Spółce, których pokrycie w majątku stanowią jedynie:
1) nieruchomości niezabudowane położone w Goczałkowicach-Zdroju 
przy drodze krajowej nr 1, w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej,
2) pawilon sanatoryjny „Limba” położony w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Uzdrowiskowej 42-44, w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej,
3) odwiert solanki GN-1 położony w Goczałkowicach-Zdroju przy dro-
dze krajowej nr 1, w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej,
4) stara, nieużywana przepompownia położona w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Solankowej, w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej,
5) ruchomości.
Pozostałe nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowane takie jak:
1) budynki stanowiące Zakład Przyrodoleczniczy, Szpital uzdrowi-
skowy, inhalatorium, basen uzdrowiskowy, basen rehabilitacyjny, pawi-
lony sanatoryjne: Krokus, Jaśmin, Azalia, Magnolia, Modrzew i Wrzos,
2) budynek administracyjny,
3) budynek Starej Pijalni
4) kuchnia, stołówka, budynki magazynowe i gospodarcze, kotłownia

położone w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej pozostaną nadal własnością 
Samorządu Województwa Śląskiego. Po sprzedaży właściciela udziałów 
Spółka będzie korzystać z w/w nieruchomości na podstawie umowy dzier-
żawy zawartej w 2014r. pomiędzy Spółką a jednostka budżetową Woje-
wództwa Śląskiego tj. Śląskim Zarządem Nieruchomości, na czas określony 
tj. na okres 10 lat.

W związku z tym kontynuacja dotychczasowej działalności leczni-
czej przez przyszłego inwestora będzie w istocie opierać się na własno-
ści nieruchomości niezabudowanych położonych w strefie „C” ochrony 
uzdrowiskowej oraz na dzierżawie obiektów zlokalizowanych w strefie 
„A”, służących działalności podstawowej Spółki tj. świadczeniu usług 
zdrowotnych, dzierżawie obiektów, bez których nie jest możliwe dal-
sze, coroczne lub okresowe kontraktowanie usług zdrowotnych z NFZ 
i zachowanie ciągłości świadczeń.

Podzielam stanowisko wyrażone w uzasadnieniu projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27.06.2016r. w sprawie doka-
pitalizowania i wykonania szeregu kosztownych inwestycji w celu pod-
niesienia standardu obiektów leczniczych oraz urządzeń służących bez-
pośrednio bądź pośrednio procesom leczniczym. Oczywista jest także 
konieczność poniesienia nakładów celem dostosowania pomieszczeń 
do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowia-
dać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. Stąd motywy, którymi kierowano się podejmując decyzję 
o zbyciu udziałów wydają się uzasadnione. Jednakże, mając na wzglę-
dzie negatywne doświadczenia innych jednostek samorządu terytorial-
nego (np. Powiatu Pszczyńskiego w zakresie udostępniania obiektów 
Szpitala Powiatowego) w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących 
udostępniania obiektów w formie dzierżawy zawartej na czas określony, 
stanowiących dla uprawnionego podmiotu bazę do prowadzenia dzia-
łalności leczniczej, nasuwa się pytanie o uwarunkowania i mechanizmy 
zabezpieczające profil dotychczas prowadzonej działalności leczniczej, 
gwarantujące zachowanie ciągłości w zakresie świadczenia usług zdro-
wotnych uzdrowiskowych i umożliwiające skutecznie egzekwowanie 
ukierunkowania przyszłej podstawowej działalności Spółki tj. po zbyciu 
udziałów, na kontynuację prowadzenia dotychczasowej działalności 
uzdrowiskowej.
Goczałkowice-Zdrój są jedną z nielicznych w kraju jednostek samorządu 
terytorialnego o szczególnym charakterze, który wynika z odrębności 
ustrojowych, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym, zde-
finiowanych następnie w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 879). 
Na swoim terenie posiadają m.in. naturalne surowce lecznicze, które 
stanowią dobro narodowe. Jako gmina o statusie uzdrowiska Goczał-
kowice-Zdrój poza zadaniami wymienionymi w ustawie z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym realizują dodatkowe zadania i obowiązki 
własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych, określone w art. 
46 w/w ustawy uzdrowiskowej. Zadania te dotyczą:
1) gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowi-
skowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz budowy 
lub innych czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony 
uzdrowiskowej;
2) ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony 

StanowiSko wójta Gminy 
z Sprawie zbycia udziałów 
uzdrowiSka Sp. z o.o.
Poniżej przedstawiam swoje stanowisko w sprawie zbycia przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko 
Goczałkowice-Zdrój, które przesłałam do Zarządu Województwa Śląskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Pracowniczej 
oraz związków zawodowych działających w Uzdrowisku.
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uzdrowiskowej oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ście-
ków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektroma-
gnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach;
3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu 
zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia 
uzdrowiskowego;
4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej prze-
znaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, zwią-
zanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5 
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.

Goczałkowice-Zdrój są jedną z dwóch gmin w województwie śląskim 
posiadających status gminy uzdrowiskowej. Wiele lat temu funkcjono-
wanie gminy jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego i jej 
dalszy rozwój zostały całkowicie podporządkowane kontynuacji 160-cio 
letniej tradycji w leczeniu uzdrowiskowym. Na obszarze Goczałkowic-
-Zdroju, zgodnie z art. 38 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej wydzielono trzy rodzaje 
stref ochrony uzdrowiskowej, oznaczonych odpowiednio literami „A”, 
„B” i „C”, które pokrywają cały teren w granicach administracyjnych 
gminy. Granice tych stref zostały określone w Statucie Uzdrowiska 
Goczałkowice-Zdrój, przyjętym uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój Nr XXVI/164/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwale-
nia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. W poszczególnych strefach 
ochrony uzdrowiskowej obowiązują zakazy i nakazy określone w art. 
34 ustawy. Specyfika Goczałkowic-Zdroju jako Uzdrowiska znajduje 
odzwierciedlenie w bieżącej działalności gminy, w jej planach inwesty-
cyjnych, zamierzeniach i wieloletnich prognozach, a także we wszyst-
kich gminnych dokumentach strategicznych, dokumentach programo-
wych, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy uchwalonym w 2014r. Specyfika Goczałkowic-Zdroju jako Uzdro-
wiska znajduje potwierdzenie również w dokumentach strategicznych 
i programowych Województwa Śląskiego oraz w wojewódzkich planach 
zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe wynika m.in. z ustawowych uregulowań i warunków okre-
ślonych w art. 34 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, które gmina 
musi spełniać łącznie, by uzyskać status uzdrowiska. Zgodnie z art. 34 
tej ustawy status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia 
łącznie następujące warunki:
1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 
właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
2) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasa-
dach określonych w ustawie;
3) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadze-
nia lecznictwa uzdrowiskowego;
4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania 
w stosunku do środowiska;
5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także 
prowadzi gospodarkę odpadami.

Gmina posiada status uzdrowiska do końca grudnia 2016r. W stycz-
niu 2016r. skierowano wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia przedsta-
wiając sprawozdanie z realizacji wieloletnich działań, które zmierzały 
do usunięcia nieprawidłowości, a które były podstawą przyznania tego 
statusu na czas określony (przekroczenie norm hałasu oraz zanieczysz-
czenie powietrza). Aktualnie oczekuje się na decyzję w tej sprawie. 
Pomiar natężenia hałasu przeprowadzony w 2016r. na zlecenie gminy 
wskazuje, że poziom hałasu w strefie A nie jest przekroczony, jest w gra-
nicach normy. W związku z zanieczyszczeniem powietrza od 3 lat Gmina 
prowadzi badania jakości powietrza na swoim terenie. Z badań tych jed-
noznacznie wynika, że na jakość powietrza w Goczałkowicach-Zdroju 
wpływają przede wszystkim napływy mas powietrza z zewnątrz. W tej 
kwestii naukowcy są zgodni i jednoznacznie wskazują, że rozwiązanie 
tego problemu wymaga działań systemowych o charakterze ponadlo-
kalnym. Działania na rzecz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń 

w granicach administracyjnych jednej, niewielkiej obszarowo gminy, 
ekologiczne kotłownie, wyremontowane drogi, uporządkowana gospo-
darka odpadami nie spowodują zadawalającej poprawy ponieważ w isto-
cie to otoczenie zewnętrzne, kierunek i siła wiatru decydują o jakości 
powietrza na terenie Goczałkowic-Zdroju.

Goczałkowice-Zdrój są jednym z najstarszych kurortów w Polsce, 
z ogromnym dorobkiem i tradycjami, z zabytkową architekturą, atrak-
cyjnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Dla wielu kura-
cjuszy i pacjentów kameralny charakter goczałkowickiego uzdrowiska 
oraz bezpośredni, bliski kontakt z pacjentem stanowią dodatkowe atuty. 
Leczenie połączone z wypoczynkiem z dala od zgiełku, wrzasków i zatło-
czonych centrów jest także wartością dodaną, która sprzyja odzyskiwa-
niu zdrowia oraz wpływa korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną 
człowieka. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój specjalizuje się w lecze-
niu chorób narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem reuma-
tologicznych i ortopedyczno-urazowych, chorób układu nerwowego, 
osteoporozy. Z usług zdrowotnych świadczonych przez bardzo dobrze 
wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę medyczną, z wykorzystaniem 
naturalnych surowców leczniczych pozyskiwanych ze złóż znajdujących 
się na terenie Goczałkowic-Zdroju corocznie korzysta ok. 10.000 pacjen-
tów i kuracjuszy, w większości pochodzących z terenu Województwa 
Śląskiego. Bardzo ważną sferą działalności leczniczej Uzdrowiska jest 
leczenie i rehabilitacja dzieci z wrodzonymi lub nabytymi schorzeniami 
układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz schorzeniami neurolo-
gicznymi.

Funkcjonowanie gminy i jej działalność są ściśle powiązane z działal-
nością prowadzoną przez Uzdrowisko, a jego sytuacja i kondycja finan-
sowa mają istotny wpływ na funkcjonowanie całej społeczności lokalnej. 
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na obszar działalności samo-
rządu gminnego dotyczący m.in. przedsięwzięć zrealizowanych przez 
gminę na rzecz poprawy infrastruktury okołouzdrowiskowej. Wartość 
tych przedsięwzięć w latach 2013-2015 zamyka się kwotą ok. 9 mln zł, 
z czego ok 3,4 mln zł stanowią nakłady na rewitalizację Parku Zdrojo-
wego, który jest zaliczany do urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 
W minionych latach gmina wielokrotnie udzielała Uzdrowisku (WORR) 
ulg w podatku od nieruchomości oraz ulg w płatnościach za wodę i ścieki 
– ok. 3,4 mln zł.

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony 
zdrowia. Jest prowadzone w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego 
tj. zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach, szpitalach uzdrowi-
skowych, przychodniach, szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach 
dla dzieci zlokalizowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, przy 
wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego takich jak: pijal-
nie, baseny lecznicze i rehabilitacyjne, parki, ścieżki, tężnie. Jest to zor-
ganizowana działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdro-
wiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdro-
wiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdu-
jących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy 
wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: właściwości natu-
ralnych surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu. Uzdro-
wiska przyczyniają się do poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa, 
do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności, a także 
ograniczenie urazów powstałych w wyniku wypadków. Dali temu wyraz 
Marszałkowie Województw RP przyjmując na Konwencie, który miał 
miejsc w Szczyrku, w dniu 14.04.2016r. Stanowisko nr 4 w sprawie 
przygotowania krajowego programu działań na rzecz poprawy rozwoju 
sektora uzdrowiskowego w Polsce.

Jako Wójt Gminy, a zarazem jej gospodarz gminy staram się uczest-
niczyć we wszystkim, co dotyczy Gminy jak również Uzdrowiska. 
Wynika to z troski o miejsca pracy, o dzień powszedni i losy osób 
zatrudnionych w Uzdrowisku oraz członków ich rodzin, o przyszłość 
Uzdrowiska i dalszy rozwój gminy. Zakłady lecznictwa uzdrowi-
skowego i naturalne surowce lecznicze są największymi atutami 
Goczałkowic-Zdroju. To nasze dobro gminne, dobro regionalne i jak 
to zostało zapisane we wspomnianym wyżej Stanowisku nr 4 „zasób 
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narodowy – źródło endogenicznego rozwoju regionów, które może być 
podstawą dla kreowania produktów  turystycznych unikatowych w skali 
europejskiej”. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój jest nie tylko renomowa-
nym ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego o 160 letniej tradycji. Dla 
gminy jest zakładem strategicznym i największym pracodawcą. Ryzyko 
związane z nieosiągnięciem zamierzonych rezultatów w wyniku zmian 
własnościowych rodzi obawy o dalszy rozwój Uzdrowiska, co w kon-
sekwencji może doprowadzić do utraty przez Gminę swoich funkcji 
społecznych i znaczenia gospodarczego. W przypadku niepowodzenia 
procesu prywatyzacji Uzdrowiska trzeba liczyć się z dużym natężeniem 
problemów społecznych w gminie i wystąpieniem negatywnych zjawisk 
takich jak: bezrobocie i ubóstwo, których nie sposób będzie rozwiązać 
za pomocą standardowych narzędzi polityki społecznej.

Przy okazji nawiązując do uzasadnienia projektu uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich 
udziałów Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością pragnę nadmienić, że Gmina Goczałkowice-Zdrój 
posiada aktualny operat uzdrowiskowy. Zgodnie z art. 43 ustawy 
Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony 
uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia operatu uzdrowi-
skowego raz na 10 lat i przedstawienia go ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia.

PODSUMOWANIE:
1. W niniejszym wystąpieniu wskazuję na wątpliwości, które nasuwają się 
po zgłębieniu problematyki funkcjonowania Uzdrowiska odnośnie tego, 
czy podjęte działania w zakresie sprzedaży udziałów przy jednoczesnym 
pozostawieniu w obiegu terminowej umowy dzierżawy głównych obiektów 
służących prowadzeniu podstawowej działalności leczniczej zapewnią wyko-
nanie przez Spółkę, na jej wyłączny koszt inwestycji niezbędnych do poprawy 
warunków funkcjonowania Uzdrowiska, w perspektywie długoterminowej, 
przekraczającej czasokres obowiązywania zawartej umowy dzierżawy.
2. W imieniu całej społeczności Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz pacjentów 
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój wnoszę o przeanalizowanie przedstawio-
nych powyżej argumentów i o ponowne rozważenie zasadności prywatyzacji 
tej jednostki w sposób opisany na wstępie.
3. Wnoszę również o udzielenie informacji na temat uwarunkowań i mecha-
nizmów zabezpieczających profil dotychczas prowadzonej działalności lecz-
niczej, gwarantujących zachowanie ciągłości w zakresie świadczenia usług 
zdrowotnych uzdrowiskowych i umożliwiających skutecznie egzekwowanie 
ukierunkowania przyszłej podstawowej działalności Spółki tj. po zbyciu 
udziałów, na kontynuację prowadzenia dotychczasowej działalności uzdro-
wiskowej.”

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
 Gabriela Placha

We wtorek, 12 lipca, na sali Urzędu Gminy 
odbyło się XVIII posiedzenie rady 
gminy. Obrady otworzył i poprowadził 

Przewodniczący Rady – Piotr Jacek.
Nikt nie zgłosił pisemnej interpelacji.
W punkcie 5 obrad przystąpiono do podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy 
Goczałkowice-Zdrój stanowiska wobec Uchwały 
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo 
Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko 
Goczałkowice-Zdrój.

Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopi-
niowała projekt uchwały. Następnie odczytano 
informację prasową na temat przeprowadzo-
nej przez CBA kontroli nieruchomości Uzdrowi-
ska. W toku rozmowy, została wyrażona opinia, 
że apel jest podejmowany zbyt późno, a pracow-
nicy zdroju mają pretensje do Rady Gminy za nie-
zwołanie specjalnej sesji poświęconej proble-
mom uzdrowiska. Ich nieobecność na obradach 
jest tego najlepszym dowodem – wyjaśniono. 
Ponadto dodano, że kilka lat temu udało się sku-
tecznie zablokować decyzję o sprzedaży uzdro-
wiska i podpisać porozumienie dyrekcji z kadrą 
pracowniczą.

Z drugiej strony, zauważono, że Rada Gminy 
nie ma kompetencji, aby wpływać na decyzje 
w sprawie sprzedaży Uzdrowiska. Może jedynie 
wyrazić swoje negatywne stanowisko, a z samej 
treści apelu (publikowanego na str. 5) wynika 
jak dużo Gmina dotychczas zrobiła dla całego 
zakładu.

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę 
w sprawie poparcia działań mających na celu 
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu 

Onkologii w Gliwicach.
Przechodząc do wolnych głosów i wniosków 

poruszono kwestie dotyczące:
– nie otrzymania przez Gminę operatu uzdrowi-
skowego (podejrzenia, iż usprawni to sprzedaż 
Uzdrowiska),
– wręczenia przez kilku radnych podziękowa-
nia dla Starosty Pszczyńskiego za zaangażowa-
nie w sprawie przebudowy Potoku Goczałko-
wickiego (pytania dlaczego cześć radnych nie 
została poinformowana o tym przedsięwzię-
ciu i dlaczego dziękowano wyłącznie staroście 
– ze sprawą było związanych znacznie więcej 
osób),
– wpłynięcia do Urzędu Gminy pisma z PKP 
w sprawie usunięcia pni drzew na nasypie kole-
jowym (zdaniem PKP usunięcie pni naruszyłoby 
stabilność skarpy i zagroziłoby bezpieczeństwu 
ruchu kolejowego),
– udostępnienia informacji o kontrolach w Urzę-
dzie Gminy, które miały miejsce w tym roku,
– wykoszenia pobocza Potoku Goczałkowic-
kiego na całej długości przed zbliżającymi się 
uroczystościami odpustowymi (prośba do Kie-
rownika AZK),
– nieprzyjemnych zapachów wydobywających 
się z gminnej przepompowni przy DK1 (Kierow-
nik AZK wyjaśnił, że został wymieniony wkład 
biofiltra i zjawisko zostało zmniejszone),
– wyrównania, poszerzenia i utwardzenia 
początkowego odcinka ul. Siedleckiej (omówie-
nie wniosku mieszkańców).

Na zakończenie sesji Sekretarz Gminy poin-
formowała, że Urząd Gminy otrzymał obwiesz-
czenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w sprawie postępowania o wydanie 
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

polegającego na wydłużeniu koncesji na 5 lat 
na eksploatację przez PG Silesia. RDOŚ infor-
muje i prosi o podanie do publicznej wiado-
mości informacji, że zostanie przeprowadzona 
ocena oddziaływania na środowisko z udzia-
łem wszystkich zainteresowanych. W terminie 
od 18 lipca do 8 sierpnia 2016 cała dokumentacja 
postępowania jest do wglądu w siedzibie RDOŚ 
w Katowicach. W tym samym czasie, każdy zain-
teresowany tym tematem może składać uwagi 
do raportu. Raport nie został przesłany do gminy, 
gdyż przepisy przewidują, że gdy liczba osób 
zainteresowanych przekroczy 20, to stosuje się 
formę obwieszczeń.

W nawiązaniu do powyższego tematu zauwa-
żono, że raport zawiera kilkaset stron i trzeba 
posiadać fachową wiedzę by z nim polemizować, 
w związku z tym zaproponowano powołanie 
pełnomocnika, który wspierałby mieszkańców.

Wójt Gminy stwierdziła, że w tym zakresie 
Gmina prowadzi wszelkie, niezbędne działania 
i oczywiście w pewnym zakresie możliwa jest 
pomoc dla zainteresowanych mieszkańców.

Dodano także, że RDOŚ będzie analizował 
wszystkie zgłoszone uwagi, w tym te od miesz-
kańców.

Podsumowując Sekretarz Gminy powie-
działa, że korespondencja pomiędzy RDOŚ, 
a przedsiębiorcą górniczym dotycząca wydania 
decyzji środowiskowej jest na bieżąco przeglą-
dana przez przedstawiciela Gminy w siedzibie 
regionalnej dyrekcji.

Opracowanie: Przemysław Puchała
Ewelina Sowa-Mrzyk

Protokół z sesji dostępny jest na stronie urzędu
www.goczalkowicezdroj.pl w zakładce BIP.

Sprawozdanie z XViii 
SeSji rady Gminy
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Uchwałą Nr V/25/2/2016 
z dnia 27 czerwca 2016r.
Sejmik Województwa Ślą-

skiego wyraził zgodę na zby-
cie przez Województwo Śląskie 
wszystkich udziałów Spółki Uzdro-
wisko Goczałkowice-Zdrój Sp. 
z o.o., stanowiących 100% kapi-
tału zakładowego Spółki.

O ile zrozumiałe jest dążenie 
Województwa Śląskiego do zmian 
strukturalnych w Uzdrowisku, 
czy też podjęcie działań napraw-
czych, o tyle niepokojące jest przy-
jęcie rozwiązań zmierzających 
do sprzedaży wszystkich udzia-
łów w Spółce Uzdrowisko Goczał-
kowice-Zdrój Sp. z o.o. Obawy 
dotyczącą również zaprzestania 
dotychczasowej działalności lecz-
niczej.

Historia goczałkowickiego 
Uzdrowiska sięga 1856roku. 
Od blisko dwóch wieków służy 
przybywającym tu licznie na lecze-
nie kuracjuszom. Mimo, iż działa-
nia wojenne nie oszczędziły miej-
scowej bazy leczniczo-zabiegowej, 
placówka podjęła trudne wyzwa-
nie odbudowy, co udało się z wielką 
determinacją w latach powojen-
nych i przywrócono renomę tego 

znanego na Śląsku uzdrowiska. 
Dziś goczałkowickie sanatorium 
specjalizuje się w leczeniu chorób 
narządu ruchu, ze szczególnym 
uwzględnieniem reumatologicz-
nych i ortopedyczno-urazowych, 
chorób układu nerwowego, oste-
oporozy. W ofercie znajdują się też 
wprowadzone jako jedne z pierw-
szych w Polsce zabiegi z dziedziny 
krioterapii. O niewątpliwych walo-
rach Goczałkowic świadczy liczba 
10.000 pacjentów corocznie korzy-
stających z naturalnych bogactw 
miejscowości. Bardzo ważną dzie-
dziną działalności Uzdrowiska 
jest leczenie i usprawnianie dzieci 
ze schorzeniami spowodowanymi 
wrodzonymi lub nabytymi scho-
rzeniami układu kostno-stawo-
wego, mięśniowego, schorzeniami 
neurologicznymi. Szpital Uzdro-
wiskowy dla Dzieci „Stokrotka” 
dysponuje kilkudziesięcioma miej-
scami. W latach 50-tych ubiegłego 
wieku „Stokrotka” była zakładem, 
który specjalizował się w lecze-
niu choroby Heinego Medina, 
która w latach powojennych zbie-
rała ogromne żniwo. Obecnie 
sanatorium zmieniło profil lecze-
nia i rehabilitacji. Jednocześnie 

na miejscu, dzieci objęte są eduka-
cją szkolną obejmującą program 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Dzieci otoczone są także opieką 
wychowawczą sprawowaną przez 
pracowników oświaty.

Pragniemy również zwrócić 
uwagę na szereg istotnych przedsię-
wzięć zrealizowanych przez samo-
rząd gminny na rzecz poprawy 
infrastruktury około uzdrowisko-
wej. Wartość tych przedsięwzięć 
w latach 2013-2015 stanowi kwotę 
ok. 9 mln zł, z czego ok 3,4 mln zł 
stanowią nakłady na rewitaliza-
cję Parku Zdrojowego, który jest 
zaliczany do urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego. W minionych 
latach gmina wielokrotnie udzie-
lała Uzdrowisku (WORR) ulg 
w podatku od nieruchomości oraz 
ulg w płatnościach za wodę i ścieki. 
– ok. 3,4 mln zł.

Obecnie wskutek decyzji Sej-
miku Województwa Śląskiego 
całe Sanatorium staje w obliczu 
wielkiej niewiadomej.Mieszkańcy 
gminy, doświadczeni pracownicy, 
których znaczną cześć stanowią 
również mieszkańcy Goczałkowic-
-Zdroju, wysokowykwalifikowana 
kadra są bardzo zaniepokojeni 

podjętymi przez właściciela decy-
zjami.

Wszyscy obawiają się likwidacji 
Uzdrowiska, co dla pacjentów spo-
woduje utratę możliwości leczenia 
i rehabilitacji, dla pracowników 
utratę miejsca pracy, a dla gminy 
– fiasko dotychczasowej działal-
ności i planowania strategicznego 
w zakresie kierunków dalszego roz-
woju jako gminy uzdrowiskowej.

Sądzimy, iż warto byłoby wpro-
wadzić głębsze działania napraw-
cze z zachowaniem dotychczaso-
wej struktury własności. Apelu-
jemy w imieniu całej społeczności 
Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz 
pacjentów Uzdrowiska Goczał-
kowice-Zdrój o ponowne rozwa-
żenie zasadności prywatyzacji 
tej jednostki. Prosimy jednocze-
śnie o dołożenie wszelkich starań, 
by w przypadku braku możliwości 
dokonania działań naprawczych 
na bazie uzdrowiska i podjęcia osta-
tecznej już decyzji o sprzedaży pla-
cówki, zagwarantowana była kon-
tynuacja przez nowego właściciela 
dotychczasowego profilu działal-
ności leczniczej i uzdrowiskowej. 
Dla dobra obecnych i kolejnych 
pokoleń.

Uchwała nr XVIII/147/2016
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie: wyrażenia przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój stanowiska wobec Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.poz.446) Rada Gminy Goczałko-
wice-Zdrój uchwala co następuje:

§1.
1. W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego 
Uchwały Nr V/25/2/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyraże-
nia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów 
Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój wyraża zaniepo-
kojenie z wobec podjętych działań w tym zakresie i apeluje o zmianę 
stanowiska w tej sprawie.
2. Uzasadnienie apelu, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik 

do uchwały.
§2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania stanowiska
1. Sejmikowi Województwa Śląskiego,
2. Zarządowi Województwa Śląskiego,
3. Ministrowi Zdrowia.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

Załącznik do uchwały nr XVIII/147/2016
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 12 lipca 2016r.

apeL
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

o zmianę stanowiska w sprawie zbycia wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
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Za datę ustanowienia ŚDM 
uznaje się 20 grudnia 1984 r. 
Wtedy to, papież Jan Paweł 

II, na spotkaniu opłatkowym 
wyraził pragnienie, aby co roku 
w Niedzielę Palmową odbywały 
się diecezjalne spotkania mło-
dych, a co trzy lata w wyznaczo-
nym miejscu spotkania międzyna-
rodowe.

Pierwsze Światowe Dni Mło-
dzież, jeszcze w wymiarze diece-
zjalnym zostały zorganizowane 
w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 
roku pod hasłem: „Abyście umieli 
zdać sprawę z nadziei, która jest 
w was” (1P 3, 15). Z kolei, pierw-
sza ogólnoświatowa edycja odbyła 
się w stolicy Argentyny – Buenos 
Aires.

Do tej pory młodzi ludzie 
z całego świata w duchu chry-
stianizacji spotykali się dwana-

ście razy, m.in. w: Hiszpanii, USA, 
Kanadzie, Francji, Włoszech. 
W Polsce, pielgrzymów dotych-
czas gościliśmy raz. Dokładnie 
15 lat temu w Częstochowie. 
W tym roku, ponownie spotkał nas 
zaszczyt organizacji tego wyjątko-
wego wydarzenia.

Pod hasłem „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią (Mt 5, 7), w dniach 
od 26 do 31 lipca Kraków stał się 

stolicą Światowych Dni Młodzieży. 
Liczni goście, którzy na spotkanie 
z Papieżem Franciszkiem przyje-
chali z różny krajów i kontynentów 
zamieszkali również w Goczałko-
wicach-Zdroju.

Pierwsi pielgrzymi z Kanady, 
przybyli do naszej gminy w ponie-
działek 18 lipca. Kolejni, tym 
razem z Francji pojawili się dwa 
dni później. 

Łącznie 35 osób, zostało 

zakwaterowanych w prywatnych 
domach goczałkowickich para-
fian, którzy z dużą ofiarnością 
zapragnęli przyjąć zagranicznych 
gości. Msza powitalna dla przy-
jezdnej młodzieży została odpra-
wiona 20 lipca, o godz. 18.00 
w kościele parafialnym p.w. św. 
Jerzego.

W trakcie kilkudniowego 
pobytu w Goczałkowicach dla 
pielgrzymów, oprócz uczestnictwa 
w oficjalnych obchodach zaplano-
wano szereg dodatkowych atrak-
cji, wśród których znalazło się m.in. 
zwiedzanie klasztoru Paulinów 
na Jasnej Górze, Wadowic, Kal-
warii Zebrzydowskiej, Oświęcimia 
oraz zwiedzanie najciekawszych 
atrakcji powiatu pszczyńskiego, 
w tym Muzeum Zamkowego oraz 
Ogrodów Pokazowych Kapias.

Ewelina Sowa-Mrzyk

Światowe dni 
młodzieŻy– pieLGrzymi 

w Goczałkowicach

Wróćmy do źródeł. Gdzie wszystko się 
zaczęło. Księdza dzieciństwo, późniejsze 
życie, powołanie do kapłaństwa?

Moim miastem rodzinnym jest Zie-
lona Góra, tam się urodziłem i wychowa-
łem. Seminarium duchowne rozpocząłem 
w Gościkowie-Paradyżu. W 1993 roku wyje-
chałem do Kanady, gdzie podjąłem dalsze 
studia na uniwersytecie św. Pawła w Otta-
wie. Wyświęcony zostałem dokładnie 20 lat 
temu w prowincji Saskatchewan, wchodzącej 
w skład diecezji Prince Albert. W 2003 roku 
przeprowadziłem się do Ontario, a dokładniej 
do diecezji św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Obecnie jestem proboszczem w jednej z więk-
szych parafii, wchodzących w skład powyż-
szej diecezji, pod wezwaniem Matki Boskiej 
Różańcowej.

Światowe Dni Młodzieży odbywają się 
po raz 12, drugi raz w Polsce. Co księdza 
zdaniem zaważyło, aby po raz kolejny 
powierzyć nam przygotowanie tak waż-

nego wydarzenia?
Sam jestem pod wrażeniem. Sadzę, 

że na podjęcie tej decyzji złożyło się kilka 
czynników, m.in.: obchodzona w tym roku 
25 rocznica Światowych Dni Młodzieży w Czę-
stochowie, osoba Jana Pawła II – świętego 
i wielkiego Polaka, osoba papieża Franciszka, 
który ma ogromny wpływ na kościół z nieco 
innej perspektywy. Jego pontyfikat, podobnie 
jak Jana Pawła szczególne znaczenie kładzie 
na młodych.

Ponadto, Polska to kraj, który obchodzi 
jubileusz 1050 – lecia przyjęcia chrześcijań-
stwa, chrześcijaństwa, które nadal odgrywa 
wielką rolę w życiu Polaków.

A dlaczego Kraków?
Kraków, to oczywiście miasto papieskie, 

a kardynałem diecezji krakowskiej jest ksiądz 
Stanisław Dziwisz, jak wiadomo najbliższy 
współpracownik zmarłego Ojca Świętego. 
Ponadto Kraków i jego okolice, to miej-
sce w którym wychowywał się, uczył i był 

wyświęcony Karol Wojtyła.
Co, księdza zdaniem, motywuje młodych 
kanadyjczyków do udziału w Świato-
wych Dniach Młodzieży? Musieli udać się 
w długą podróż, przyjechać na inny kon-
tynent. Jednym słowem musieli wykazać 
się dużą odwagą i determinacją.

Szczerze powiedziawszy, myślałem, że uda 
nam się zebrać większą grupę (na początku 
było bardzo wielu entuzjastów). Wracając jed-
nak do tematu.

W 2002 roku Światowe Dni Młodzieży były 
organizowane u nas w Toronto. Pokazały one, 
że kościół w Kanadzie jest zróżnicowany, wie-
lokulturowy i dużo młodzieży ciągle chce być 
blisko niego. Nadal, bardzo ważna dla nowego 
pokolenia jest relacja z Panem Bogiem, Jezu-
sem.

Część pielgrzymów, która przyjechała 
na tegoroczne uroczystości, z mojej diecezji 
była także na ŚDM w Rio, w Hiszpanii, Madry-

GoŚcie z kanadyGoŚcie z kanadyGoŚcie z kanadyGoŚcie z kanady

DOKOŃCZENIE NA STR. 7 

Goczałkowice, podobnie jak inne miejscowości Powiatu Pszczyńskiego gościły pielgrzymów, którzy przybyli spoza granic naszego 
kraju na obchody Światowych Dni Młodzieży. Pierwszą grupę, wiernych z Kanady przywitaliśmy 18 lipca. 25 młodych osób przy-
jechało do Polski pod opieką księdza Krzysztofa Szczepanik, kapłana od ponad 20 lat związanego z Goczałkowicami, na co dzień 
pełniącego posługę w jednej z parafi i w Toronto.

O młodzieży, która towarzyszy księdzu, jego drodze do podjęcia pracy w Kanadzie i znaczeniu ŚDM rozmawiała Ewelina Sowa-
-Mrzyk.
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GoŚcie z kanady - ciĄG daLSzy...

cie oraz w Niemczech, więc ich obecność 
w Polsce nie jest zwykłym przypadkiem. Przy-
jazd do naszego kraju oraz okazja do zoba-
czenia wielu wspaniałych miejsc, stanowi dla 
nich niezwykle ciekawą pod względem kul-
turowym alternatywę, która uzupełnia ich 
przygodę duchową.

Poza tym, wspólnota globalna, kościół 
powszechny o którym mówimy, ma coś 
w sobie, że młodzi ludzie chcą się spotykać 
i świętować to, co dla nich ważne, czyli wiarę 
w Chrystusa.

Z księdza wypowiedzi wywnioskowa-
łam, że młodzi pielgrzymi przebywający 
w Goczałkowicach wywodzą się z księdza 
diecezji, parafii?

Cała grupa, to młodzież z diecezji w któ-
rej pracuję. Bezpośrednio, z mojej parafii jest 
jedna rodzina – rodzice z córką i synem. Z byłej 
parafii, w której pracowałem jest dwanaście 
osób. Pozostała część, pochodzi z różnych 
parafii diecezji św. Katarzyny. Dodatkowo, 
przygarnęliśmy jednego pielgrzyma z Nowej 
Funlandii.

Jak wygląda organizacja wyjazdów 
na miejscu, w Kanadzie? Czy każdy 
z uczestników, musi spełnić określone 
kryteria?

Są ogólne kwalifikacje, narzucone przez 
komitet organizacyjny Światowych Dni Mło-
dzieży. W momencie, kiedy przechodzi się 
na niższy, diecezjalny poziom to najważniej-
sza kwestia związana jest z wiekiem. Nie 
chcemy brać dzieci. Zależy nam, aby uczest-
nikami wyjazdu byli studenci, ewentualnie 
młodzież, która ukończyła 16 lat. W tym roku, 
tak się złożyło, że zgłosiła się rodzina (o której 
wspominano). Córka ma lat 15, syn 11, jed-
nak pozostają pod opieką rodziców, więc nie 
mamy się czym martwić.

Zakładam, że nie są to pierwsze ŚDM 
w których ksiądz uczestniczy? Czy wcze-
śniej angażował się ksiądz w pielgrzymki 
młodych?

Powiem szczerze, że nie byłem w Czę-
stochowie dlatego, że niestety nie miałem 
takiej możliwości, ale udało mi się przyjechać 
do Toronto. Mieszkałem wówczas w Kana-
dzie od 9 lat i powiedziałem sobie „chcę poje-
chać”. Żeby dotrzeć na miejsce, przejechałem 
3 tyś. km.

W momencie, kiedy dowiedzieliśmy 
się, że dni będą zorganizowane ponownie 
w Polsce, w związku z moim pochodzeniem, 
Biskup, który jest moim zwierzchnikiem 
poprosił, abym zaangażował się w organiza-
cję wyjazdu.

Jak zatem maluje się Polska w oczach 
naszych przyjezdnych gości, pochodzą-
cych z zupełnie odmiennego środowiska? 
W jakich kategoriach odbierają nasz kraj?

Pięknie. Słyszę same „ochy i achy”. Moja 
grupa przyleciała do Pragi. Stamtąd ode-
brałem ich osobiście. Po przekroczeniu gra-
nicy polsko-czeskiej (której tak naprawdę nie 
dostrzegli, musiałem im powiedzieć, że jeste-
śmy już w Polsce) docierają do moich uszu 
same superlatywy. Wszystko jest dla nich 

cudowne, szczególnie ludzie, ciepłe przyjęcie, 
jakiego doświadczyli po przyjeździe, otwar-
tość. Jest to niezwykłe doświadczenie dla tych 
młodych ludzi, którzy w wielu przypadkach 
po raz pierwszy, bez rodziców opuścili Kanadę 
i przyjechali do Europy.

Jest to także duże wydarzenie dla ich 
rodziców, którzy nam zaufali i powierzyli pod 
opiekę swoje dzieci.

Znam Goczałkowice, często je odwiedzam, 
wiem jakie są piękne, dlatego bardzo zależało 
mi, aby je im pokazać.

Co np. wzbudziło wśród nich największy 
entuzjazm, zaskoczenie?

Jeśli chodzi o negatywny, to nic. Pozy-
tywny, to, to, że mamy bardzo wiele do zaofe-
rowania, jeżeli chodzi o kulturę, wiarę, 
wystroje, zwłaszcza kościołów i miejsc, które 
ubogacają duchowo.

Światowe Dni Młodzieży to wielkie wyda-
rzenie dla całego, katolickiego świata. 
Co oznaczają one dla polskiego kościoła, 
dla jego obecnej, społecznej kondycji?

Jest to bardzo istotne pytanie. Ja przyglą-
dam się temu wszystkiemu troszeczkę z boku, 
ponieważ nie mieszkam w Polsce i dochodzą 
do mnie różnorodne informacje.

Uważam jednak, że Światowe Dni Mło-
dzieży będą miały ogromne znaczenie, 
zwłaszcza dla osób do których są bezpośred-
nio skierowane, bo to oni są najważniejsi. 
Od lat powtarzam, że babcia i dziadek zawsze 
będą uczestniczyć w życiu kościoła. Nam cho-
dzi o przyciągnięcie ludzi młodych, w których 
trzeba obudzić pożądanie wiary i świadomość 
tego, co w życiu ważne.

Wydaje mi się, że przybycie tych wszyst-
kich osób, z różnych części świata, pokaza-
nie im, że w pielgrzymowaniu jest coś wię-
cej, że sfera duchowa potrafi być istotniejsza 
od samochodów, domów, uświadomienie im, 
że materialna strona świata jest ważna, ale nie 
najważniejsza, to jest nasz cel.
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W środę, 13 lipca przedsta-
wiciele goczałkowickiej 
Młodzieżowej Drużyny 

Strażackiej wyruszyli na pię-
ciodniowy wyjazd do Bawarii, 
w ramach wizyty partnerskiej, 
związanej z podpisaniem umowy 
o nawiązaniu współpracy pomię-
dzy gminą Goczałkowice-Zdrój, 
a gminą Plossberg.

Kilkunastoosobowa grupa 
(w skład której wchodziła m.in. 
Wójt Gminy, Dyrektor GOK-u oraz 
przedstawiciele OSP Goczał-
kowice) dotarła do Niemiec 
w późnych godzinach popołu-
dniowych. Na miejscu, po zakwa-
terowaniu w klimat ycznym 
zajeździe Waldnaabsee na gości 
z Polski czekała uroczysta kola-
cja powitalna, w której uczestni-
czył Burmistrz Plossberg – Lothar 
Muller.

Pier wszego dnia pobytu 
w Niemczech, niekorzystne 
warunki atmosferyczne zmusiły 
gospodarzy do zweryfikowania 
zaplanowanego wcześniej pro-
gramu wizyty. Zamiast wędrówki 
do czeskich Havran, młodzież 

została zaproszona do odwiedze-
nia budynku ratusza, w którym 
znajduje się muzeum poświę-
cone bożonarodzeniowym szop-
kom oraz kontynuowanej po dziś 
dzień w Plossberg tradycji wyko-
nywania pieców do wytapia-
nia szkła, a następnie obej-
rzała oddaną do użytku w ubie-
głym roku szkołę podstawową. 
W dalszej części, w godzinach 
popołudniowych młodzi stra-
żacy wraz z miejscowymi przy-
jaciółmi, poznanymi w trakcie 
ubiegłorocznej wizyty Niem-
ców w Goczałkowicach rozegrali 
towarzyski turniej gry w kręgle. 
Dzień zakończył się wspólnym 
grillowaniem, na którym oprócz 
Burmistrza obecni byli przedsta-
wiciele Rady Gminy Plossberg.

W piątek, ok. godz. 10.00 cała 
grupa odwiedziła park histo-
ryczny Barnau, w którym prezen-
towana jest odtworzona według 
archeologicznych ustaleń dawna 
zabudowa z okresu średniowie-
cza. Kolejną z atrakcji zaplano-
wanych na ten dzień był przejazd 
do malowniczej doliny Waldna-

abtal połączony z kilkukilome-
trowym trekkingiem po górach. 
Piątkowy wieczór dla wszystkich 
zakończył się szczególnie. Wraz 
z Wójtem Gminy – Gabrielą Pla-
chą, goczałkowicka młodzież 
w miejscowym Domu Kultury 
świętowała 50 urodziny Burmi-
strza, na których Lothar Muller 
przywitał oficjalnie swych przy-
jaciół z Polski. Warto wspomnieć, 
że na uroczystości było obecnych 
ponad 300 zaproszonych osób.

Ostatni dzień pobytu w Bawa-
rii okazał się bardzo intensywny. 
W pierwszej kolejności, człon-
kowie goczałkowickiej młodzie-
żówki spotkali się ze strażakami 
z Beidl, jednej z dzielnic Plossberg 
na wspólnych zajęciach pożarni-
czych. Następnie, o godz. 14.00 
uczestniczyli w oficjalnym podpi-

saniu umowy partnerskiej pomię-
dzy gminami, a wieczorem mieli 
okazję wziąć udział w nieco mniej 
formalnym wydarzeniu – festy-
nie miejskim organizowanym 
corocznie w parku Aug. Horn.

W drodze powrotnej, orga-
nizatorzy przygotowali dla mło-
dych strażaków ostatnią niespo-
dziankę – czterogodzinne zwie-
dzanie jednej z najpiękniejszych 
stolic Europy – czeskiej Pragi, 
która znajdowała się na trasie 
przejazdu.

Z przyjaciółmi z Niemiec, 
młodzież i reszta uczestników 
wyjazdu spotka się ponownie 
za rok, kiedy to w ramach obcho-
dów 25-lecia gminy goście z Ploss-
berg ponownie odwiedzą Goczał-
kowice.

Ewelina Sowa-Mrzyk

młodzi StraŻacy  
z wizytĄ w pLoSSberG

Z wizytą w czeskiej Pradze.

Młodzi strażacy z Polski i Niemiec. Chwila relaksu - zabawa na kręgielni.

Ćwiczenia strażackie z niemiecką młodzieżą.
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Ki l k a  m i e s i ę c y  t e m u , 
na łamach Wiadomości 
Goczałkowickich pisano 

o planowanej rewizycie władz 
gminy w niemieckiej miejsco-
wości Plossberg, której przed-
stawiciele gościli w Goczałko-
wicach w sierpniu ubiegłego 
roku. W ramach zaplanowa-
nego na lipiec wyjazdu posta-
nowiono dokonać oficjalnego 
potwierdzenia, zawarcia part-
nerstwa pomiędzy Goczałko-
wicami, a Plossberg (uchwała 

w tej sprawie została podjęta 
jednogłośnie na sesji), które 
nieformalnie zostało nawią-
zane w 2012 roku, w trakcie 
study jnej  wizyt y członków 
L o k a l n ej  G r u py  Ry b a c k i ej 
„Żabi Kraj” w Bawarii.

U r z ę d o w e  p o d p i s a n i e 
umowy par tnerskiej ,  która 
umożliwi obydwóm miejsco-
wościom wymianę doświad-
czeń na szczeblu kulturowym, 
historycznym i gospodarczym 
odbyło się w sobotę, 16 lipca 

w budynku ratusza. Na uroczy-
stości stronę niemiecką repre-
zentowali  Burmistrz Ploss-
berg – Lothar Muller, Wice-
burmistrz oraz 6 przedstawi-
cieli miejscowej Rady Gminy, 
stronę polską: Wójt Gminy 
– Gabriela Placha, Dyrektor 
GOK-u – Zofia Szołdra, radna 
– Ewelina Sowa-Mrzyk, przed-
stawiciel goczałkowickiej OSP 
– Damian Puchałka, tłumacz 
– Justyna Puchałka oraz człon-
kowie Młodzieżowej Drużyny 

Strażackiej.
Umowa partnerska została 

podpisana w języku polskim 
i niemieckim na okres pięciu 
lat. Dzięki jej zawarciu, każda 
z gmin będzie mogła korzystać 
z okazji do rozwijania kontak-
tów między instytucjami, orga-
nizacjami, stowarzyszeniami 
na  różnych płaszczyznach 
życia społecznego, w duchu 
zrozumienia i poszanowania 
tradycji i kultury obu państw.

Ewelina Sowa-Mrzyk

podpiSano umowĘ 
partnerSkĄ

Wójt Gminy - Gabriela Placha oraz Burmistrz Plosberg - Lothar Muller. Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli strony polskiej i niemieckiej przed ratuszem.
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Niniejszym informuję, że w zakładce „Szkody Górnicze” zostały 
udostępnione podstawowe dokumenty zgromadzone w toku 
postępowania prowadzonego przez RDOŚ w Katowicach, tj., 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku 
z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną sporządzony 
we wrześniu 2014r. oraz uzupełnienie raportu, który został przeka-
zany organowi w dniu 13.06.2016r.

Wójt Gminy
Gabriela Placha

w Sprawie decyzji 
ŚrodowiSkowej
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Pani Sekretarz Gminy
Marii Ożarowskiej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

Gdy smutek boli, a słowa są zbyt małe by rozpacz wypowiedzieć 
– zostaje tylko milczenie…

pełne gorących łez i bliskość osieroconych serc.

z powodu śmierci

Ojca
składają 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

oraz Pracownicy Urzędu Gminy.
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W dniu 26 lipca br. dokonano wyboru wykonawcy zadania inwesty-
cyjnego pn. „Przebudowa drogi- bocznej ul. Szkolnej w Goczał-
kowicach-Zdroju”

Zakres przebudowy obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 238 mb
- budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm na długości 15 
mb służącej odwodnieniu jezdni.

Do przetargu przystąpiło 2 oferentów. Komisja przetargowa doko-
nała sprawdzenia i oceny złożonych ofert pod względem zgodności 
z warunkami przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.U.H. 
M&S BRUK Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-
-Zdroju za kwotę ofertową 211 539 zł.

Plac budowy zostanie przekazany po 15 sierpnia br..
Planowany termin zakończenia remontu – 70 dni od dnia przeka-

zania placu budowy.
Urząd Gminy

Goczałkowice-Zdrój

przebudowa odnoGi uL. SzkoLnej 
– wybrano wykonawcĘ

Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
ul. Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Goczałkowi-
cach-Zdroju”

Zakres przebudowy obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 195 mb o sze-
rokości jezdni 2,8
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 39 mb służącej odwod-
nieniu jezdni,

Roboty wykonywała firma FHU „DIEGO” s.c. Grzegorz Gogol, Mał-
gorzata Gogol z Wisły Małej.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 
ul. Melioracyjnej w Goczałkowicach-Zdroju.

Zakres przebudowy obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 113 mb o sze-
rokości jezdni 3,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 110 mb służącej odwod-
nieniu jezdni,

Roboty realizowała firma SIM Mariusz Świerkosz z Goleszowa.
Urząd Gminy

Goczałkowice-Zdrój

przebudowa 
uL. krótkiej

 - zakoŃczono 
reaLizacjĘ

przebudowa uL. 
meLioracyjnej
- zakoŃczono 

reaLizacjĘ

Z
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 113 mb o sze-
rokości jezdni 3,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 110 mb służącej odwod-
nieniu jezdni,

przebudowa uL. 

akończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
ul. Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Goczałkowi-

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 195 mb o sze-

- budowę kanalizacji deszczowej na długości 39 mb służącej odwod-

Roboty wykonywała firma FHU „DIEGO” s.c. Grzegorz Gogol, Mał-

Urząd Gminy


Z
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 113 mb o sze-
rokości jezdni 3,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 110 mb służącej odwod-
nieniu jezdni,
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Półkolonie letnie dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju 

odbywały się przez cztery tygo-
dnie lipca i podzielone były 
na cztery turnusy.

K a ż d y  t u r n u s  p o s i a d a ł 
oddzielny program.

Łącznie na półkoloniach 
wypoczywało ponad stu uczest-
ników i zajmowało się nimi dzie-
więciu wychowawców, którzy 
dokładali starań, aby zajęcia były 
ciekawe i atrakcyjne, a przede 
wszystkim bezpieczne.

C o d z i e n n i e  p r z e p r owa -
dzany był apel, na którym dzieci 
poznawały harmonogram zajęć, 
jak i plan na dni następne oraz 
zasady bezpiecznego wypo-
czynku, spacerów, przejazdu 
środkami komunikacji.

Przez dwa tygodnie dodat-
kowo o bezpieczeństwo dzieci 
troszczyła się Pani Pielęgniarka, 

która przeprowadziła zajęcia 
z zakresu profilaktyki zdrowot-
nej, gdzie dzieci samodziel-
nie mogły wykonać opatrunki 
i wypowiadać się na temat zdro-
wia.

W czasie półkolonii dzieci 
miały okazję poznać lepiej swoją 
okolicę i jej środowisko natu-
ralne. Wychowawcy zwracali 
uwagę na ciekawą roślinność 
i zwierzęta, prowadząc dzieci 
ścieżkami ekologicznymi. Szcze-
gólnie zwracali uwagę na bezpie-
czeństwo i poszanowanie środo-
wiska naturalnego poprzez nie-
niszczenie roślin oraz dbałość 
o porządek (nie zaśmiecanie).

Półkoloniśc i  miel i  ok a-
zję brać udział w wielu aktyw-
nych zajęciach, co przekładało 
się na zdrowe spędzanie czasu 
(basen, boisko, plac zabaw, 
wycieczki, spacery) tak ważne 
w dobie nowinek technologicz-

nych i komputerów uwielbianych 
przez dzieci, a nie zawsze pozy-
tywnie wpływających na zdro-
wie.

Nacisk kładziono również 
na zasady higieny w czasie zabaw 
i posiłków.

Szczegółowe plany oraz spra-
wozdania z realizacji były sporzą-

dzane po każdym tygodniu zajęć.
Półkolonie były finansowane 

z wpłat rodziców uczestników 
kolonii jak również ze środków 
budżetowych Gminy Goczał-
kowice-Zdrój (Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych).

Krzysztof Turoń

półkoLonie Letnie 
 - cztery turnuSy

W d n i u  13  l i p c a  b r. 
w budynku Urzędu 
Gminy zainstalowano 

sejsmograf do monitorowania 
wstrząsów powstałych w wyniku 
tąpnięć i innych zjawisk, które 
mogą je wywoływać. Sejsmograf 
jest własnością Zakładu Geolo-
gii i Geofizyki w Głównym Insty-
tucie Górnictwa w Katowicach. 
Tym samym Goczałkowice-Zdrój 
zostały włączone do programu 
badań w ramach Górnośląskiej 
Regionalnej Sieci Sejsmologicz-
nej. Decyzja o instalacji urządze-
nia na terenie gminy jest efektem 
nawiązania współpracy z Kie-
rownikiem tego Zakładu dr hab. 
inż. Grzegorzem Mutke.

Potrzeba pomiaru wstrząsów 
zrodziła się w maju br., kiedy 
to wielu mieszkańców odczuło 
silny wstrząs na powierzchni 
ziemi. Wstrząs wystąpił po raz 
pierwszy i miał charakter lokalny. 
Dyrektor Okręgowego Urzędu 
G ó r n i c ze g o  o d p ow i a d a j ą c 

na pismo Wójta Gminy poinfor-
mował, że żadne z urządzeń sej-
smologicznych zabudowanych 
na stacjach najbliższych gminie 
nie zarejestrowało zaistnienia 
wstrząsu. Z kolei, w Zakładzie 
Sejsmologii Instytutu Geofizyki 
PAN w Krakowie stwierdzono, 
że w tym pamiętnym dniu stacje 
należące do PAN zlokalizowane 
na południu Polski zarejestro-

wały 3 słabe zjawiska o niewiel-
kiej magnitudzie, które gene-
ralnie nie powinny być odczu-
walne na powierzchni. W ocenie 
Zakładu Sejsmologii dokładne 
określenie efektów powierzch-
niowych wskutek niewielkich 
wstrząsów wymaga rejestracji 
ze znacznie bliższych odległości.

Zasadność montażu sejsmo-
grafu potwierdziła się już dwa 

tygodnie później. W niedzielę, 
24 lipca, o godz. 13.56 urzą-
dzenie zarejestrowało wstrząs, 
który trwał około dwóch sekund. 
Główny Instytut Górnictwa 
podaje, że był on zjawiskiem sej-
smicznym o słabej intensywności 
i nieszkodliwym dla zabudowy 
powierzchniowej, jednak mógł 
być odczuwalny dla osób znaj-
dujących się w jego epicentrum,

Urząd Gminy Goczałkowic-
-Zdrój, w związku z poszukiwa-
niami źródeł wstrząsu zwrócił się 
o informacje do Przedsiębiorstwa 
Górniczego Silesia, Okręgowego 
Urzędu Górniczego oraz Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, 
która posiada rejestrator w Ojco-
wie. Na chwilę obecną gmina nie 
otrzymała jeszcze odpowiedzi.

Na ten moment analizowane 
jest kolejne zdarzenie, które  
mieszkańcy Kolonii Brzozowej 
odczuli w sobotę, 30 lipca o godz. 
14.28.

Maria Ożarowska

zainStaLowano SejSmoGraf, 
wykryto koLejne wStrzĄSy
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Wycieczka do Bielska-Białej.
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W z a b y t kow y c h  w n ę -
trzach budynku sta-
rego młyna, zlokalizo-

wanego przy odrestaurowanych 
Stajniach Książęcych w Pszczy-
nie, można do końca listopada 
obejrzeć wyjątkową wystawę 
prezentującą prace artystów, któ-
rych życie i twórczość ściśle zwią-
zane jest z Ziemią Pszczyńską.

Ośmiu twórców i sześć odręb-
nych dziedzin sztuki: malar-
stwo, rzeźba, grafika, ceramika 
oraz tkanina artystyczna zapra-
szają widza na wystawę, zaty-
tułowaną tajemniczym zwro-
tem „To tutaj”. To tutaj, to ich 
miejsce na ziemi. Miasto i wsie, 
które stały się dla nich domem. 
Dla jednych domem, z wyboru, 
który raz odkryty, zapadł w sercu 
na zawsze, dla innych domem 
w którym przyszło im się urodzić, 
spędzić dzieciństwo, młodość 
oraz późniejsze lata swego życia.

Tak było w przypadku goczał-
kowickiego artysty-rzeźbiarza, 
Stanisława Hochuła, którego 
prace można obejrzeć w pszczyń-
skiej galerii. Pan Stanisław sam 
o sobie mówi, że „interesuje go 
pełno przestrzenna rzeźba, taka, 

że składające się na nią formy 
są w pełni urzeczywistnione 
i opracowane jako masy przeciw-
stawne (..), a dzięki doświadcze-
niu i obserwacji natury odkrywa, 
że pewne właściowści rzeźby 
nabierają fundamentalnej wagi: 
prawdy w stosunku do mate-
riału, trójwymiarowości oraz 
wizji i ekspresji”. Swoje prace 
tworzy na pograniczu realizmu 
i barokowej dynamiki, co dosko-
nale oddaje „Filozof”, „Niobe”, 
czy też „Głowa tragiczna”.

Łącznie, we młynie prezento-
wanych jest, siedem dzieł rzeź-
biarza, spośród których, zwłasz-
cza dla goczałkowickiego widza 
najważniejsze znaczenie będzie 
mieć zapewne figura św. Jerzego, 
która przez długie lata zdobiła 
ołtarzową część kościoła para-
fialnego pod wezwaniem świę-
tego.

Odwiedzając wystawę, warto 
jednak zwrócić uwagę, że pomimo 
jednej historii i krajobrazu kultu-
rowego w jakim tworzyli artyści, 
ich prace cechuje niezwykła róż-
norodność i wewnętrzny indywi-
dualizm.

Ewelina Sowa-Mrzyk

„to tutaj” – wyStawa 
artyStów ziemi pSzczyŃSkiej

Stanisław Hochuł - rzeźba św. Jerzego.

Stanisław Hochuł - "Filozof" i "Niobe".

Za nami połowa wakacji, 
a tym samym część waka-
cyjnych atrakcji zaplanowa-

nych przez Gminny Ośrodek Kul-
tury. Jak dotąd udało nam się zor-
ganizować dwa, spośród pięciu 
rodzinnych wyjazdów kulturo-
znawczych. Początkiem miesiąca 
prawie pięćdziesięcio osobowa 
grupa odwiedziła klasztor Ojców 
Paulinów na Jasnej Górze oraz 
ruiny zamku w Ogrodzieńcu. 
W programie wycieczki znalazło 
się zwiedzanie pod okiem prze-
wodnika obiektów muzealnych 
i sakralnych sanktuarium oraz 
jednej z najpopularniejszych 
atrakcji turystycznych jury kra-
kowsko-częstochowskiej – daw-
nej rezydencji rodu Bonerów.

Z kolei w środę, 20 lipca ponad 
100 osób udało się na wyprawę 
do położonego za czeską granicą 

ZOO w Ostrawie, które słynie 
z bogactwa flory i fauny, prezen-
towanej na 100 ha zieleni. Łącz-
nie, w ogrodzie można zobaczyć 
ponad 360 gatunków zwierząt.

Dodatkowo, dla wszystkich 
zainteresowanych dzieci bez-
płatnie, w siedzibie GOK-u, 
w dwóch terminach zorganizo-
wano warsztaty szachowe oraz 
letnią szkółkę karate, a dla naj-
młodszych, lubiących taniec 
i ruchowo-tanecznę zabawę – 
zajęcia ZUMBY KIDS.

W najbliższym czasie zapra-
szamy na sierpniowe warsztaty 
Kreatywnej Pracowni (pierwsze 
zostały zaplanowane na wto-
rek 2 sierpnia). Dzień później, 
3 sierpnia odbędzie się wyjazd 
do Zakopanego, w ramach któ-
rego udamy się na krótki spacer 
Doliną Kościeliska, wyjedziemy 

kolejką na Gubałówkę oraz zwie-
dzimy zakopiańską starówkę, 
w tym Krupówki oraz cmentarz 
na Pęksowym Brzysku.

S e rd e c z n i e  z a p r a s z a my 
do udziału, szczegóły wakacyj-
nej oferty GOK-u, współfinan-

sowanej ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, dostępne są na stronach 
internetowych ośrodka i Urzędu 
Gminy.

Ewelina Sowa-Mrzyk

wakacje z Gminnym 
oŚrodkiem kuLtury
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PROGRAM:
15.00 Msza Œw. w Koœciele Parafialnym,
16.00 Przejazd Korowodu Do¿ynkowego na miejsce uroczystoœci,
16.30 Uroczystoœci obrzêdowe,
16.45 Koncert Gocza³kowickiej Orkiestry Dêtej, 
17.15 Wystêp Zespo³u Folklorystycznego Gocza³kowice, 
17.30 Zabawa taneczna z zespo³em “3 i pó³”.

GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
27 SIERPNIA /SOBOTA/
PRZY BARZE U MAKUSIA

GMINNE

PROGRAM:
15.00 Msza Œw. w Koœciele Parafialnym,
16.00 Przejazd Korowodu Do¿ynkowego na miejsce uroczystoœci,
16.30 Uroczystoœci obrzêdowe,
16.45 Koncert Gocza³kowickiej Orkiestry Dêtej, 
17.15 Wystêp Zespo³u Folklorystycznego Gocza³kowice, 
17.30 Zabawa taneczna z zespo³em “3 i pó³”.

GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
27 SIERPNIA /SOBOTA/
PRZY BARZE U MAKUSIA

GMINNE
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Kolejny Obóz piłkarski BVB 
Evonik Fussballschule 
dobiegł końca. Po pięcio-

dniowym szlifowaniu formy 
młodych adeptów piłki nożnej, 
przyszedł czas na podsumowa-
nia, podziękowania, wręczenie 
dyplomów, nagród oraz medali.    
Na wstępie organizator ze strony 
polskiej Paweł Kanik pogratulo-
wał uczestnikom, podziękował 
trenerom i wręczył im małe upo-
minki.

 Następnie koordynator kur-
sów Michał Zioło, także w paru 
słowach podziękował wszystkim 
osobom zaangażowanym w orga-
nizację i przeprowadzenie obozu, 
rodzicom, babciom, dziadkom 
oraz opiekunom za codzienne 
dowożenie i odbieranie swoich 
pociech, oraz ocenił pracę swo-
ich podopiecznych. Zaznaczył, 
że tegoroczne pięciodniowe szko-
lenie było poświęcone nauczaniu 
i doskonaleniu podania oraz przy-
jęciu i zabraniu się z piłką, na tym 
koncentrował się cały sztab tre-
nerski. Uczestnikom obozu zostały 
zaprezentowane i wdrożone ćwi-
czenia od prostych form zabawo-
wych, do bardziej złożonych i trud-
niejszych ćwiczeń wymagających 
od zawodnika zdecydowanie więk-
szej koncentracji. 

Przypuszczamy, że największą 
tegoroczną atrakcją było spotka-
nie uczestników z naszym repre-
zentantem Łukaszem Piszczkiem, 
któr y niespodziewanie poja-
wił się na niedzielnym treningu. 
Na zakończenie wszystkie dzieci 
z dumą i z uśmiechem na twarzy 
pozowały do grupowych zdjęć 
wraz ze swoimi trenerami, na tle 

baneru przedstawiającego foto-
grafię stadionu Borussi Dortmund 
„Signal Iduna Park”.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do pomocników ze strony 
polskiej, którzy wcielili się w rolę 
trenerów asystentów/tłumaczy, 
a byli nimi: Gosia Nowok, Karo-
lina Piesiur, Marcin Trzebuniak, 
Paweł Przybyła, Łukasz Kanik 

oraz Paweł Juchniewicz.
Podziękowania kierujemy 

także do Tadeusza Przybyły, 
gospodarza LKS za pomoc 
w codziennym przygotowaniu 
boisk do jednostek treningowych.

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji Goczałkowice – Zdrój
BVB Evonik Fußball Schule

koLejny obóz bVb przeSzedł 
do hiStorii…

Zeszłoroczni  zwycięzcy 
ponownie wygrali w Tur-
nieju Plażówki o Puchar 

M e n a d ż e r a  G O S i R ,  k t ó r y 
odbył się w ubiegłą sobotę 
23.07.2016r. Para Gepfert/
Mach wzięła rewanż za prze-
graną w grupie z braćmi Janus 
i zwyciężyła w całym turnieju. 

W meczu o trzecią lokatę 
ze zwycięstwa cieszyła się para 
Turski/Franek, która pokonała 
krakowską parę Flaszowski/
Dziadoń. Turniej rozgrywany 
był systemem brazylijskim na 12 
zespołów, jeden set do 21 pkt. 
Na zakończenie siatkarskich zma-
gań na piasku organizator Paweł 
Kanik wręczył zwycięzcą oko-
licznościowe koszulki, puchary 

oraz okazałe nagrody. Organiza-
torem oraz fundatorem nagród 
był  Gminny Ośrodek Spor tu 

i Rekreacji w Goczałkowicach – 
Zdroju. Klasyfikacja końcowa 1. 
Przemysław Gepfert/Jan Mach, 

2. Mateusz Janus/Łukasz Janus, 
3. Krzysztof Franek/Jakub Tur-
ski, 4. Michał Flaszowski/Jakub 
Dziadoń.

Zgłoszone pary:
1. Jakub Białas/Kamil Pławecki 2. 
Przemysław Gepfert/Jan Mach 3. 
Adrianna Gaś/Krzysztof Franek 
4. Mateusz Janus/Łukasz Janus 
5. Szymon Pałyż/Patryk Zomerlik 
6. Michał Buryan/Piotr Paprocki 
7. Działlowski Marek/Pławecki 
Krzysztof 8. Robert Białas/Maciej 
Musioł 9. Konrad Wydra/Adam 
Koczorek 10. Kamil Królikowski/
Karol Szumowski 11. Jakub Dzia-
doń/Michał Flaszowski 12. Paweł 
Podlewski/Joachim Włodarski

GOSiR

turniej pLaŻówki - finaLiŚci 
jak przed rokiem

f
o

t
.a

r
c

h
. 

g
o

s
ir

f
o

t
.a

r
c

h
. 

g
o

s
ir



  z  ż y c i a  g m i n y   15SPort   z  ż y c i a  g m i n y   15

28.08.2016start godz. 14.00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Goczałkowice-Zdrój 
Gmina Goczałkowice-Zdrój

Rajd Rowerowy

START/META
Grill/Grochówka

dystans 23 km

Parking przy hali sportowej
Goczałkowice - Zdrój Ul. Powstańców Śl.3

TRASA PRZEBIEGA PRZEZ:GOCZAŁKOWICE / KORONĘ ZAPORY CZARNOLESIE

ZAPISY:
BIURO GOSIRTEL. 32 212-74-24

Sponsorzy

Organizatorzy

dla pierwszych 150 zapisanych uczestników
koszulka okolicznościowa

niedziela

K O R O N Ą  Z A P O R Y

W niedzielę 28 sierpnia 2016r. z parkingu przy hali sportowej o godzi-
nie 14.00 już po raz siódmy wystartuje „Rajd Rowerowy Koroną 
Zapory”. Trasa podobnie jak w ubiegłych latach, będzie prowadzić 

przez piękne goczałkowickie szlaki rowerowe, koronę zapory jak i przez 
lasy w Czarnolesiu, a jej długość to 23 km. Organizatorem imprezy jest 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju, we współ-
pracy z Gminą Goczałkowice – Zdrój i Ochotniczą Strażą Pożarną.

 Przed startem dla pierwszych 150 zapisanych uczestników zostaną rozdane 

okolicznościowe koszulki, a na mecie będzie czekać kiełbaska z grilla oraz gro-
chówka. Oczywiście nie zabraknie konkursów z nagrodami, których fundato-
rami są przedstawiciele goczałkowickich firm.

 Zapisów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 
w biurze GOSiR lub telefonicznie 32 212-74-24. Rejestracja uczestników roz-
pocznie się w dniu rajdu o godzinie 13.30, start o 14.00, a zakończenie imprezy 
przewiduje się na godzinę 17.00. Serdecznie zapraszamy!

GOSiR

rajd rowerowy "koronĄ zapory"

  z  ż y c i a  g m i n y  inFormacJe i ogłoSzenia   z  ż y c i a  g m i n y  

1. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Pszczynie pod nr KA1P/00031945/9.
2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość tę stanowi działka 
oznaczona
nr 4507/190 o pow. 0,0399 ha (R IVa – 0,0357 ha, B-R IVa – 0,0042 ha).
3. Cena wywoławcza dla działki wynosi 31000,- zł brutto.
4. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności do tej działki. W prze-
targu na zbycie w/w działki mogą brać udział właściciele sąsiednich nieru-
chomości obejmujących działki oznaczone nr 3740/187, nr 4207/187 oraz 
nr 4043/185, którzy zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez 
złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nierucho-
mości do dnia 2 września 2016r. w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. 
Szkolna 13.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2016r. w Sali 101 Urzędu Gminy

Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, o godzinie 1000.
6. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3100,- zł. (słownie: trzy 
tysiące sto złotych) należy wpłacić do dnia 2 września 2016r. przelewem 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzony przez 
Bank Spółdzielczy w Pszczynie 94 8448 0004 0033 6691 2000 0006. Liczy 
się data wpływu na konto tut. Urzędu.
7. Treść ogłoszenia o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w tut. Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz na tablicach ogłoszeń 
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, a także publikuje się na stronach 
internetowych Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój www.goczalkowicezdroj.
pl i www.bip.goczalkowicezdroj.pl.
8. Wszelkich informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 pok 213 lub pod nr tel. 032 
736-24-53 z Panią Gabrielą Zipser.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości 

stanowiącej działkę gruntu położoną w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Św. Jerzego

SzLaki rowerowe na orSip

W ORSIP – oficjalnym portalu mapowym województwa śląskiego została opublikowana mapa szlaków rowerowych i turystycznych. 
Szlaki opublikowane są w module Turystyka i kultura i aby otrzymać szczegółowe informacje o szlaku, należy wybrać narzędzie 
identyfikujące obiekt na mapie „i” a następnie kliknąć na wybrany szlak. 

            Link do mapy ze szlakami http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=64963.



  z  ż y c i a  g m i n y  16 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y   wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 
Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39, 
tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek 7.-15.00; wtorek-środa; 9.00 -18.00, czwartek 7.00 -18.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 
i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

DYŻURY DZIELNICOWEGO

Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier

przyjmują interesantów w budynku, 
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.

Wtorek – od 16.00 do 18.00
Piątek – od 10.00 do 12.00

Kontakt telefoniczny – 32/212 70 55.

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.

Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30

Kontakt telefoniczny
– 661 270 473

siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”, 
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

PUNKT  INFORMACJI  TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

"dział dziecięcy"  Gminnej Biblioteki Publicznej.

centrum obSłuGi ruchu 
turyStyczneGo 
"Stary dworzec"

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00 – 18.00
SOBOTA-NIEDZIELA 9.00-19.00

Tel. 603-330-240


