
   7/232  LISTOPAD 2015

WARTO PRZECZYTAĆ:                                                                                                                         

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

ISSN 1428-2747

WYNIKI WYBORÓW
str. 4

GMINNY DZIEŃ 
SENIORA str. 9

ZMIANY W GOSP. ODPADAMI 
str. 19

11 LISTOPADA
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁEJ POLSKI



  z  ż y c i a  g m i n y  2 wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

Inwestycje zaplanowane na ten rok:

-budowa łącznika pomiędzy ulicami Szkolną 
i Główną, obok kościoła.

Zakres robót obejmował budowę drogi 
o długości ok. 145 m i szerokości 5,5 m wraz 
z budową kanalizacji deszczowej oraz nie-
zbędną wycinką drzew. Prace wykonywała 
firma FUH Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik 
z Goczałkowic-Zdroju.
– zakończył się II etap remontu budynku 
dworca kolejowego w Uzdrowisku pn. "Roz-
budowa budynku dworca kolejowego przy ul. 
Uzdrowiskowej 74 w Goczałkowicach-Zdroju 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz 
wykonaniem elementów małej architektury".

Zakres obejmował: dobudowanie klatki 
schodowej, montaż windy, zagospodarowa-
nie placu wokół dworca oraz wykonanie zada-
szenia od strony zachodniej.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budow-
lany Jacek Matyszkiewicz z Goczałkowic-
-Zdroju.

Całość prac związanych z II-gim etapem 
remontu wraz z pełnieniem nadzoru inwe-
storskiego zamyka się kwotą 1 026 691 zł. Cze-
kamy na zgodę, na użytkowanie budynku.
– przebudowa ul. Rzemieślniczej.

Posiadamy prawomocne pozwolenie 
na budowę wydane przez Starostę Pszczyń-
skiego na realizację tej inwestycji w trybie 
„specustawy” drogowej. Trwa jeszcze proce-
dura szacowania wartości działek uzyskanych 
w wyniku podziału nieruchomości przyległych 
do budowanej drogi koniecznych do wykupu 
przez Gminę. Ogłosiliśmy przetarg na reali-
zację budowy drogi. Otwarcie ofert nastąpi 
ło w dniu 30 października. Zakończenie prac 
zaplanowano na dzień 30 maja 2016r.

Zakres przebudowy obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
na długości 420 mb o szerokości jezdni 5,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 
454 mb służącej odwodnieniu jezdni,
- uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę 
kanalizacji sanitarnej
-otrzymaliśmy promesę dotyczącą usuwania 
skutków klęsk żywiołowych na wykonanie 
remontu nawierzchni ul. Bór I, na odcinku 
wzdłuż cieku Kanar. Ogłosiliśmy przetarg nie-
ograniczony na realizację prac. Otwarcie ofert 
miało miejsce w dniu 23 października, zaś ter-
min realizacji ustalono na dzień 20 listopada. 
Kwota zabezpieczona z budżetu państwa 
wynosi 144 tys. zł. Brakująca kwota zostanie 
zabezpieczona w budżecie Gminy.
-Administracja Zasobów Komunalnych 
w Goczałkowicach-Zdroju rozstrzygnęła prze-
targ na zimowe utrzymanie dróg oraz alejek 
w Parku Zdrojowym. Do przetargu przystąpiły 
2 firmy, które złożyły oferty częściowe.

Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych 
w okresie od listopada 2015r. do końca marca 
2016r. zlecono firmie: Zakład Ogólnobudow-
lany i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczał-
kowic-Zdroju.

Utrzymanie alejek w Parku Zdrojowym, 
w tym samym czasie będzie należało do firmy: 
F.U.H. M & S BRUK Michał Szczygieł, Szymon 
Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju.

Umowy z wykonawcami obejmują rów-
nież pozimowe sprzątanie i oczyszczenie 
dróg, parkingów, chodników oraz alejek par-
kowych z materiałów użytych do zwalczania 
śliskości.
-w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego złoży-
liśmy wniosek pn. „Zwiększenie dostępu oby-

wateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług 
publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój”. 
W przypadku wyboru projektu do dofinanso-
wania nastąpi uruchomienie nowych e-usług 
w obszarach: podatków lokalnych, opłat 
związanych z gospodarką komunalną oraz 
konsultacji społecznych. Aktualnie czekamy 
na ocenę formalną wniosku,
-złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach o dofinansowanie opraco-
wania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Plan pozwoli zaplanować na najbliższe lata 
działania na rzecz zrównoważonego energe-
tycznie i ekologicznie rozwoju Gminy ale też 
jest dokumentem niezbędnym o ubieganie się 
o dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego.
-w ostatnim okresie opiniowaliśmy dwa 
dodatki do planu ruchu kopalni Silesia na lata 
2014-2016. Oba zostały zaopiniowane nega-
tywnie,
-Potok Goczałkowicki.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego 
na nasze wystąpienie w temacie regulacji 
potoku goczałkowickiego i zabezpieczenia 
na ten cel środków finansowych w budżecie 
Gminy i Starostwa Powiatowego w Pszczy-
nie. W piśmie tym otrzymaliśmy zapewnienie, 
że Wydział Terenów Wiejskich dołoży wszel-
kich starań, aby utworzenie montażu finanso-
wego, na który złożą środki z budżetów gminy, 
powiatu i województwa okazało się możliwe. 
Zostaną również podjęte starania, aby pozy-
skać środki z innych źródeł, co umożliwi 
zbudowanie pełnego montażu finansowego 
i rozpoczęcie realizacji przebudowy potoku 
w przyszłym roku.

Gmina Goczałkowice-Zdrój zadeklaro-
wała kwotę 1,2 mln zł w roku 2016 zaś Powiat 
Pszczyński kwotę 0,5 mln zł,
-uczestniczyłam w akademiach z okazji Święta 
Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji przy-
znałam oraz wręczyłam nagrody Wójta dla 
wyróżniajacych się pedagogów. Otrzymało 
je 8 nauczycieli zatrudnionych w naszych pla-
cówkach oświatowych.
-odbyły się spotkania z seniorami oraz parami 
małżeńskimi obchodzącymi jubileusz 50 
i 60-lecia pożycia małżeńskiego (str. 8-9).

Odwiedziłam również najstarszych miesz-
kańców naszej Gminy Pana Jana Mazura lat 
98, Panie Marię Maśka oraz Małgorzatę Sojka 
lat 96.

Gabriela Placha
Wójt Gminy

Goczałkowice-ZdrójBudynek dworca kolejowego po zakończeniu II etapu remontu.
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SPRAWOZDANIE Z x 
SESJI RADY GMINY

Przed rozpoczęciem obrad przystąpiono do uroczystego wręcze-
nia odznaczeń „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” straża-
kom OSP Goczałkowice-Zdrój.

Z rąk radnego sejmiku, obecnie senatora elekta, a zarazem 
przewodniczącego „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego” – Andrzeja Kamińskiego, Stani-
sław Kapijas i Aleksander Malcher otrzymali srebrne odznacze-
nia, a prezes OSP Jerzy Sodzawiczny złote. Wyróżnionym dru-
hom, obecni na sesji radni wraz z Wójtem Gminy, Sekretarzem 
oraz Skarbnikiem złożyli gratulacje i podziękowania za owocną 
służbę, jaką pełnią oni na rzecz społeczeństwa.

W dalszej części posiedzenia radna Małgorzata Paszek, złożyła 
interpelacje dot.:

– budowy parkingu przy siedzibie goczałkowickiego ośrodka 
zdrowia przy ul. Wiślnej,
– wyznaczenia przez gminę nowego lokalu (umiejscowionego 
na parterze) pod biuro Zarządu Koła Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów.

Radny Zbigniew Furczyk przedstawił interpelację dotyczącą 
domniemanego oddalania przez urząd gminy terminów wyko-
nania badań jakości powietrza, wody i skały płonnej na terenach 
objętych eksploatacją górniczą.

Przechodząc do kolejnego punktu sesji, radni przystąpili 
do wyboru ławników na kadencję na lata 2016-2019. Spośród 
zgłoszonych kandydatów, w tajnym głosowaniu rada wybrała 
dwóch ławników do orzekania w sprawach karnych (zostali 
nimi: Tadeusz Czernecki i Iwona Włodarczyk) oraz jednego ław-
nika do orzekania w sprawach rodzinnych (został nim: Ryszard 
Waliczek).

Wraz z zakończeniem głosowania przystąpiono do podjęcia 
uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2014-
2023,
b) zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 
III/19/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój na 2014 r.,
c) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goczał-
kowice-Zdrój (W związku z wejściem w życie nowego Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów, które zwiększa kwotę zasiłku rodzinnego 
do 118 zł, miesięczna kwota stypendium dla ucznia powinna mie-
ścić się w przedziale od 80% do 200% powyższej kwoty, czyli min. 
94,40 zł do kwoty 236 zł. Kwota stypendium socjalnego, według 
projektu wyniesie 100 zł),
d) nadania nazwy nowo wybudowanej drodze łączącej ul. Szkolną 
z ul. Główną (Łącznik otrzymał nazwę ul. św. Jerzego),
e) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój (wprowadzenie 
do regulaminu zapisu dot. dodatkowego odbierania popiołu),
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 
tych odpadów (Zostaje zniesiony limit 50 l na śmieci zmieszane 
i wprowadzony osobny pojemnik na odprowadzanie popiołu),
g) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi,
h) ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (wysokość opłat w 2016 r. wyniesie 9,90 zł od osoby 
za odpady zbierane w sposób selektywny wraz z segregacją oraz 
20,00 zł od osoby za śmieci zbierane bez segregacji).

Dodatkowo, poinformowano radę, że w tym roku 11 osób zło-
żyło wniosek o umorzenie płatności za odprowadzanie odpadów, 
a dług z tytułu nie uiszczonych opłat od początku funkcjonowania 
systemu wynosi 28 tyś. zł.

W ramach sprawozdania Wójta Gminy za okres międzysesyjny, 
Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że wykonanie badania 
skały płonnej w ramach opracowania ekofizjograficznego nie 
będzie możliwe (firma która przygotuje opracowanie nie chce 
podjąć się powyższego badania). W związku z powyższym gmina 
zaproponowała przeprowadzenie ekspertyzy firmie SGS z Łąki, 
która specjalizuje się w badaniach związanych z ochroną środo-
wiska. Niestety, ta ostatecznie także wycofała się z wykonania 
analizy skały płonnej. 

Powyższe badanie może zostać wykonane w Głównym Instytu-
cie Górnictwa. Jednak, zdaniem radnych, warto dokonać dodat-
kowego rozeznania w tej sprawie, w celu sprawdzenia innych, 
możliwych rozwiązań.

W punkcie, dotyczącym wolnych głosów i wniosków, radny 
Zbigniew Jacek podał do publicznej wiadomości informację 
o przegranej przez Prezesa Uzdrowiska sprawie, którą z ramienia 
powództwa cywilnego wytoczył dwóm pracownicom uzdrowiska 
za rozpowszechnianie pomówień na jego temat. Radny Jacek 
zażądał, aby powyższa wiadomość została ujęta w protokole 
i zamieszczona w sprawozdaniu z posiedzenia.

Ponadto, kierownik AZK przekazał informacją, że na osiedlu 
wodociągowym zostaną uruchomione dwa dodatkowe przystanki 
autobusowe dla dzieci.

Na zakończenie obrad radni poruszyli kwestię:
– nadania ulicy przy siedzibie GOK-u nazwy „Alei Jana Pawła II”,
– przekazania niewielkiej kwoty na potrzeby zorganizowania 
„budżetu obywatelskiego” dla gimnazjalistów,
– uporządkowania terenu wzdłuż linii torów kolejowych,
– przyśpieszenia kwestii dot. budowy przejścia dla pieszych przez 
trakcję kolejową, w sąsiedztwie budynku „starego dworca”.

Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk

We wtorek, 27 października w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się X posiedzenie Rady Gminy.

Ulica św. Jerzego - nowy łącznik pomiędzy ul. Szkolną, a ul. Główną.
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Mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju najwięcej swoich głosów oddali 
na:

1. SZWED Stanisław – 319 (PiS)
2. KOWALSKI Sławomir – 292 (PO)
3. NYKIEL Mirosława – 262 (PO)

4. WALICZEK Grażyna – 220 (PiS)
5. BOBA Bogumiła – 167 (PiS)
6. SUCHOŃ Mirosław – 116 (NOWOCZESNA)
7. JACHNIK Jerzy – 105 (KUKIZ’15)
8. KOTOWICZ Grzegorz – 101 (PO)

WYNIKI WYbORÓW PARlAMENTARNYCh
W GMINIE GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

ZARZąDZONYCh NA DZIEń 25.10.2015 
 
 
Statystyka wyborcza, stan na 25.10.2015r. 
Liczba Obwodów głosowania:                                                                    7 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:                                     5 827   
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania:                        3 462           
Frekwencja w gminie:                                                                               59,41% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kandydaci na senatorów 
Nazwisko i imię Liczba ważnie oddanych 

głosów na kandydata 
% głosów ważnych 

Kamiński Andrzej 1451 43,73 
Muchacki Rafał 1544 46,53 
Wójcik Ryszard Tadeusz 323 9,73 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Komitety Wyborcze 
Nazwa Komitetu 
Wyborczego 

Liczba głosów ważnych % głosów ważnych 

Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość 

1349 39,99 

Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska 

872 25,83 

Komitet Wyborczy Partia 
Razem 

133 3,94 

Komitet Wyborczy 
KORWiN 

167 4,95 

Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe 

91 2,69 

Komitet Wyborczy 
Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

202 5,93 

Komitet Wyborczy 
Wyborców "Kukiz'15" 

287 8,50 

Komitet Wyborczy 
Nowoczesna Ryszarda Petru 

275 8,17 

 
 
 
 
 

Zdecydowane zwycięstwo w Gminie Goczałkowice-Zdrój odniosło Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Oby-
watelska, a na trzecim „Kukiz'15”.

W wyborach do Senatu wygrał Rafał Muchacki z Platformy Obywatelskiej.



  z  ż y c i a  g m i n y   5aktualności

W piątek 25 września wrę-
czono po raz siódmy 
Złote Laury Przewodni-

czącego Rady i Starosty Pszczyń-
skiego dla Najlepszego Przedsię-
biorcy Powiatu Pszczyńskiego 
za 2014 rok.

Laureatami tegorocznej edy-
cji zostali:
1. W kategorii „USŁUGI” – firma 
Optyk Karolina S.C. Karolina 
Kryut, Rafał Kryut z Pszczyny
2. W kategorii „PRODUKCJA” – 
PPHU Legal Sp. z o.o z Woli
3. W kategorii „HANDEL” – Pie-
karnia-Cukiernia Nowaków 
z Brzeźc.

Przyznano także Laur Spe-
cjalny w kategorii „ROLNIC-
TWO” dla Państwa Marka i Beaty 
Dzidów, właścicieli Specjali-
stycznego Gospodarstwa Ogrod-
niczego z Goczałkowic-Zdroju. 
Gospodarstwo to jest f irmą 
rodzinna, która od 1987 r. zaj-
muje się produkcją kwiatów cię-
tych. W pierwszym okresie dzia-
łalności w gospodarstwie upra-
wiano gerbery, lilie, frezje i tuli-
pany. W 1994 roku firma zaczęła 
specjalizować się w uprawie róż 
ciętych. Aktualnie odbiorcami 

tych kwiatów są handlowcy 
i hurtownicy w kraju i za granicą. 
Firma posiada sieć własnych hur-
towni i oddziały m.in. w Bielsku-
-Białej oraz Katowicach.

Uroczysta gala wręczania 
„Złotych Laurów” odbyła się 
w Sali Lustrzanej Muzeum Zam-
kowego. Celem tego wyjątko-
wego konkursu jest promocja 
przedsiębiorczości oraz popula-
ryzacja gospodarczych osiągnięć 
najlepszych przedsiębiorców 
posiadających siedzibę na tere-

nie Powiatu Pszczyńskiego.
Oceny zgłoszeń dokonywała 

Kapituła Konkursowa w składzie: 
Barbara Bandoła – Przewodni-
cząca Kapituły, Zygmunt Jeleń, 
Marcela Kanafek-Lewandowska, 
Zdzisław Grygier, Waldemar 
Lipus, Bernadeta Sojka-Jany, 
Regina Króliczek, Adam Mal-
charek, Janusz Kasza oraz Paweł 
Sadza, starosta pszczyński.

Podczas tegorocznej gali 
w pszczyńskim zamku wystą-
pili uczniowie Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie oraz zespół Avo-
cado.

Maria Ożarowska

ZŁOTY lAuR DlA GOSPODARSTWA 
Z GOCZAŁKOWIC-ZDROJu

Państwo Marek i Beata Dzidowie - laur "ROLNICTWO".

27 września przypadają 
obchody Świato-
wego Dnia Turystyki, 

święta wszystkich ludzi, dla któ-

rych turystyka jest połączeniem 
pracy z pasją, zainteresowaniami, 
przygodą i sposobem na życie.

Z tej okazji odbywa się wiele 

ciekawych imprez i spotkań 
w gronie osób związanych z tury-
styką nie tylko zawodowo, rów-
nież hobbystycznie.

 W tym dniu od kilku lat 
wręczane są „Dyplomy Mar-
szałka Województwa Śląskiego 
za Zasługi dla Rozwoju Tury-
styki”. 

Dyplomy nadaje się osobom 
fizycznym oraz instytucjom pań-
stwowym, jednostkom samo-
rządu terytorialnego, przedsię-
biorcom, organizacjom społecz-
nym i zawodowym, które swoją 
działalnością w sposób szcze-
gólny przyczyniły się do rozwoju 
turystyki w Województwie Ślą-
skim.

Wśród osób nagrodzonych 
w 2015r. znaleźli się Elżbieta 
i Bronisław Kapiasowie z Goczał-

kowic-Zdroju, twórcy Ogrodów 
„KAPIAS”.

Państwa Kapiasów nie trzeba 
bliżej prezentować. Są znani 
w kraju i poza jego granicami. 
Znają ich bywalcy „Dni Otwar-
tych Ogrodu”, „Zielonych Waka-
cji” „Kolorów Września”, a także 
„Nocy w ogrodzie”. Znają telewi-
dzowie oraz radiosłuchacze.

Artystyczna dusza, inwencja 
twórcza, nowatorski charakter 
wszelkich przedsięwzięć i per-
fekcyjna realizacja pomysłów – 
tak w kilku słowach można opi-
sać zawodowe dokonania tej 
firmy, która może pochwalić się 
wieloma nagrodami i wyróżnie-
niami, m.in. tytułem „Najpięk-
niejszy Polski Park” w konkursie 
Briggs & Stratton w Polsce.

Maria Ożarowska

ZASŁużENI DlA ROZWOJu 
TuRYSTYKI

Państwo Elżbieta i Bronisław Kapiasowie.
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W dniu 1 października 
zakończono robot y 
inwestycyjne i oddano 

do użytku nową śluzę wałową 
na Rontoku. Inwestycję prowa-
dził Śląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Kato-
wicach wraz z Biurem Tereno-
wym w Pszczynie pod kierow-
nictwem Janusza Rypienia.

Robot y wykonała f ir ma: 
Budownictwo Wodno-Inży-
nieryjne i Drogowe Sp. z o.o. 
z Pszczyny według projektu 
sporządzonego przez CER-
MET-BUD Sp. z o.o. Przedsię-
biorstwo Inżynierskie z Kra-
kowa. Inwestycję nadzorowała 
Grażyna Zalewska. 

Obowiązki koordynatora 
projektu powierzono Janowi 
Grygierowi. Funkcję kierow-
nika budowy pełnił Andrzej 
Korus; kierownikiem robót 

był Adam Kruczek. W odbio-
rze robót z ramienia ŚZMIUW 
uczestniczył Zastępca Dyrek-
tora ds. Zamówień Publicznych 
i Umow Mariusz Olszówka. Pra-
com komisji odbiorowej towa-
rzyszyli Starosta Pszczyński 
Paweł Sadza oraz Wójt Gminy 
Gabriela Placha.

Śluza jest jednym z więk-
szych obiektów tego t ypu 
w regionie. Jest urządzeniem 
bezobsługowym. 

Roboty ukończono na mie-
siąc przed planowanym ter-
minem. Niewątpliwie wpływ 
na to miała sprzyjająca aura. 
Obiekt robi wrażenie na obser-
watorze ale wszyscy życzyliby-
śmy sobie, by nie była zbyt czę-
sto wykorzystywana.

Końcowy etap spotkania 
na wale Rontoka zdominowała 
tematyka realizacji pozosta-

łych zadań z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego w gminie. Na pierw-
szy plan wysunęła się sprawa 
regulacji Potoku Goczałkowic-

kiego, o której zgodnym gło-
sem i z determinacją wypo-
wiadają się wszyscy odpowie-
dzialni.

Maria Ożarowska

ZAKOńCZONO buDOWę śluZY

W ramach podziału środ-
ków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych, 

w dniu 9 października br. Minister 
Administracji i Cyfryzacji przy-
znał Gminie Goczałkowice-Zdrój 
w formie promesy dofinansowa-
nie w kwocie 144 tys. zł. Środki te 
mogą być przeznaczone wyłącznie 
na zadanie ujęte w protokole strat 
powstałych w wyniku powodzi, 
która wystąpiła na terenie gminy 
w dniach 24-25 czerwca 2013r., 
zweryfikowanych przez Komisję 
Wojewódzką powołaną Zarządze-
niem Wojewody Śląskiego.

Oprócz informacji o wyso-
kości dofinansowania promesa 
określa przeznaczenie środków 
i maksymalny procentowy ich 

udział w wartości zadania. Przy-
znana promesa dotyczy remontu 
zniszczonej nawierzchni ul. 
Bór I na odcinku od 1+550 – 
do 1+800, tj. drogi dojazdowej 
wzdłuż Kanaru, od skrzyżowa-
nia do końca zabudowań. Wyso-
kość dotacji wyniesie podaną 
wyżej kwotę (144 tys. zł), nie 
więcej jednak niż 80% wartości 
zadania po udzieleniu zamówie-
nia publicznego. Chcąc wyko-
rzystać przyznane środki Urząd 
Gminy jest zobligowany przed-
łożyć w Urzędzie Wojewódzkim, 
w terminie do 20 listopada 2015r. 
komplet dokumentów wskaza-
nych w Wytycznych uruchamia-
nia środków z rezerwy celowej 
budżetu państwa na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, 
w tym m.in. dokumentację 
zamówień publicznych, umowę 
z wykonawcą, kosztorysy, zgło-

szenie robót lub pozwolenie 
na budowę, potwierdzenie zabez-
pieczenia wkładu własnego.

Maria Ożarowska

PROMESA NA REMONT ul. bÓR I

W dniu 8 października 
Urząd Gminy ogłosił 
przetarg na remont ul. 

Bór I na odcinku 250 m. Remont 
obejmuje wykonanie nawierzchni 
drogi dojazdowej wzdłuż Kanaru, 
od skrzyżowania do końca zabu-
dowań.

Do przetargu przystąpiły 2 
firmy. Komisja przetargowa doko-
nała sprawdzenia i oceny złożo-
nych ofert pod względem zgodno-
ści z warunkami przetargu. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma 
FUH M&S BRUK Michał Szczygieł 
Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-

-Zdroju, za kwotę ofertową 186 
752 zł brutto. W dniu 2 listopada 
podpisano umową na realizację 
w/w prac, zaś plac budowy prze-
kazano w kolejnym dniu.

Zakończenie plac zaplanowano 
na 30 listopada.

Remont   będzie dofinanso- 

wany częściowo ze środków 
budżetu państwa ze środków 
rezerwy celowej na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. Wysokość 
dotacji wynosić będzie nie więcej 
niż 80% wartości zadania po udzie-
leniu zamówienia publicznego.

Urząd Gminy

REMONT ul. bÓR I  
- ROZPOCZęTO PRACE
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Miesiąc temu byliśmy 
ś w i a d k a m i  o d d a n i a 
do użytku śluzy wało-

wej, jednej z dwóch potężnych, 
a zarazem kluczowych dla gminy 
inwestycji z zakresu bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego. 
Od tamtej pory na pierwszym 
planie pozostaje nadal sprawa 
regulacji Potoku Goczałkowic-
kiego. I jest to inwestycja, o którą 
walczą wspólnie władze gminy, 
mieszkańcy i starostwo powia-
towe w Pszczynie.

We wrześniu, na wniosek 
Wójta Gminy Radni podjęli 
uchwałę o udzieleniu pomocy 
finansowej Województwu Ślą-
skiemu w kwocie 1,2 mln zł, 
w 2016r. wskazując jednoznacz-
nie cel tej pomocy. Deklaracja 
ze strony władz gminy, której 
wyrazem jest taka, a nie inna 
treść uchwały i olbrzymia kwota 
z budżetu przyszłorocznego 
to na dzień dzisiejszy jedyny spo-
sób by doprowadzić do realizacji 
inwestycji, a zarazem przejaw 
ogromnej determinacji. W dniu 

22 września br. uchwałę prze-
kazano Zarządowi Wojewódz-
twa Śląskiego, administratorowi 
Potoku czyli Śląskiemu Zarzą-
dowi Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Katowicach, Starostwu 
Powiatowemu w Pszczynie oraz 
Dyrektorowi Wydziału Terenów 
Wiejskich w Urzędzie Marszał-
kowskim.

Kilka dni temu otrzymali-
śmy pismo z Urzędu Marszał-
kowskiego, w którym Dyrektor 
Wydziału Terenów Wiejskich 
informuje, że we wrześniu Woje-
woda Śląski przyznał Wojewódz-
twu Śląskiemu ponad 210 tys. zł 
na dokończenie dokumentacji 
technicznej na regulację cieku 
co pozwoli na zakończenie prac 
projektowych w 2015r.

Dyrektor Wydziału Tere-
n ów  W i ej sk i c h  i n f o r m uj e 
także, że Urząd Marszałkow-
ski we współpracy ze Śląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach podej-
mie działania mające na celu 
uzyskanie stosownej dotacji 

budżetu państwa, dzięki któ-
rej możliwe będzie rozpoczęcie 
robót budowlanych. W dalszej 
części pisma czytamy:

„ponieważ jednak pozyska-
nie środków z tego źródła jest 
niepewne, Wydział Terenów 
Wiejskich rozważa dofinanso-
wanie zadania z budżetu woje-
wództwa. Zostaną też podjęte 
starania, by pozyskać środki 
z innych źródeł, co powinno 
umożliwić montaż finansowy.”

Dyrektor Wydziału Terenów 

Wiejskich zapewnia, że dołoży 
wszelkich starań, by utworzenie 
wspomnianego montażu finan-
sowego okazało się możliwe 
i kończąc pismo dodaje: „Jestem 
przekonany, że dzięki współ-
pracy samorządów w 2016 r. roz-
poczniemy roboty budowlane 
polegające na regulacji cieku 
Goczałkowickiego, co radykal-
nie podniesie poziom bezpie-
czeństwa powodziowego miesz-
kańców Goczałkowic-Zdroju”.

Maria Ożarowska

JEST uChWAŁA. I CO DAlEJ 
Z POTOKIEM?

Przetarg na przebudowę ul. 
Rzemieślniczej oraz budowę 
nowego jej odcinka tj. przedłu-

żenie do ul. Szkolnej bocznej wraz 
budową kanalizacji deszczowej 
i uzbrojeniem terenu w wodociąg 
i kanalizację sanitarną ogłoszono 
w dniu 15 października 2015r.

Ogłoszenie ukazało się na stro-
nie internetowej gminy oraz w Biu-
letynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 274916 – 2015. Termin 
składania ofert upłynął 30 paździer-
nika br.

Warunki udziału w postępowa-
niu:
- wykonawcy muszą spełniać 
warunki określone w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych, 
w tym:
- wykonawca musi wykazać się wie-
dzą i doświadczeniem – w ciągu 
ostatnich pięciu lat licząc od daty 

przewidzianej na składanie ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy to w tym okresie, 
następujących robót budowlanych: 
– co najmniej dwóch robót budow-
lanych, odpowiadającej przedmio-
towi zamówienia tj. udokumentuje, 
że wykonał: remont lub przebu-
dowę lub budowę drogi publicznej 
wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej lub sanitarnej, o wartości robót 
co najmniej 300 000,00 zł,
- wykonawca musi dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – przynajmniej jedną 
osobą posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budow-
lanymi o specjalności drogowej 
i wodociągowej,
- wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium w wysokości 15 
tys. zł.

Zakres przebudowy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej na długości 420 mb 
o szerokości jezdni 5,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej 
na długości 454 mb służącej odwod-
nieniu jezdni,
- uzbrojenie terenu w wodociąg 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

Kryteria oceny ofert: cena – 

95%, okres gwarancji i rękojmi – 
5%. Planowany termin rozpoczę-
cia robót – 14 dni po podpisaniu 
umowy. Planowany termin zakoń-
czenia remontu – 30.05.2016r.

Więcej informacji na stronie 
internetowej gminy w zakładce 
„Zamówienia publiczne”.

Urząd Gminy

PRZEbuDOWA 
ul. RZEMIEślNICZEJ  
– OGŁOSZONO PRZETARG
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Medal za Długolet-
nie Pożycie Mał-
żeńskie, to hono-
rowe odznacze-
n i e  n a d a w a n e 

z ramienia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej parom, które przeżyły 
co najmniej 50 lat w związku 
małżeńskim. Zwyczaj ten został 
zapoczątkowany w 1960 r.

W tym roku do grona sza-
cownych jubilatów dołączyło 11 
par, które pół wieku temu wypo-
wiedziało sobie sakramentalne 
„tak” i  zgodnie ze słowami 
przysięgi, przez lata darzyło się 
miłością, wzajemnym szacun-
kiem, wiernością i uczciwością.

Uroczyste spotkanie, w trak-
cie którego wręczono małżon-
kom medale „z różyczką” oraz 
pamiątkowe dyplomy odbyło się 
29 października 2015 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy. Zapro-
szonych gości,  pośród któ-
rych znalazły się także dwie 
pary świętujące 60-rocznicę 
ślubu przywitała Wójt Gminy – 
Gabriela Placha, która podkre-
śliła, że dzisiejsze spotkanie jest 
sposobnością do pochylenia się 
nad ludzkim życiem, małżeń-
stwem, jego wagą i rolą jakie 
odgrywa w społeczeństwie.

Z a  p i ę k n ą  u r o c z y s t o ś ć 
i pamięć jaką okazuje gmina 
względem najstarszych miesz-
kańców gospodarzowi jubile-
uszu, w swoim imieniu podzię-
kował Pan Stanisław Wojtyła, 
który wraz z żoną świętuje 
w tym roku diamentowe gody.

Pośród odznaczonych par 
znalazł się także Honorowy 
Obywatel Goczałkowic-Zdroju, 
a zarazem prezes goczałkowic-
kiej OSP – Jerzy Sodzawiczny, 

który wraz z żoną Anną stwier-
dził, że najlepszym przepisem 
na długie i udane małżeństwo 
jest wzajemna uczciwość, wyro-
zumiałość względem drugiej 
osoby, ale przede wszystkim 
zaufanie.

Zgodnie dodają, że patrząc 
wstecz na wspólnie spędzone 
lata z największym sentymen-
tem i czułością wspominają 
narodziny dwóch synów, a póź-
niej wnuków. Teraz cieszy ich 
przede wszystkim zdrowie dru-
giego współmałżonka. Młodym, 
dopiero wchodzącym w doro-
słość życzą więcej cierpliwości, 
bo jak sami przyznają życie nie 
jest pasmem samych dobrych 
chwil. Najważniejsze jest, aby te 
złe przetrwać razem, nie marzyć 
o wszystkim „od razu”, a cieszyć 
się drobnymi rzeczami.

Podobne zdanie na ten temat 
wyrazi ła  Ot yl ia  Trojanow-
ska, Ślązaczka 2009 r., która 
od kilku lat jest specjalnym 
gościem goczałkowickiej uro-
czystości. Witając się z jubila-
tami wyraziła swoje ogromne 
wzruszenie, jakie odczuwa 
widząc osoby z tak długim sta-
żem małżeńskim. „Każdy z Pań-
stwa jest księgą, bogatą w wie-
dzę i zdobyte doświadczenia” 
– dodała. Ponadto, podkre-
śliła, że to rodzina jest miej-
scem w którym człowiek uczy 
się kochać.

Z przybyłymi gośćmi podzie-
liła się swymi wspomnieniami 
z dzieciństwa i domu rodzin-
nego. Wyraziła swą dumę, jaką 
odczuwa myśląc o Śląsku i jego 
tradycjach, a zarazem smutek, 
który nachodzi ją w momen-
tach kiedy dawne wartości 

zabija nowoczesność. Podkre-
śliła także znaczącą rolę, jaką 
osoby starsze pełnią w społe-
czeństwie. W jej przekonaniu 
są one nośnikiem swoistego 
kodu kulturowego, który należy 
przekazać młodemu pokoleniu.

Na zakończenie spotkania, 

w ramach którego nie zabrakło 
życzeń przy lampce szampana, 
poczęstunku oraz pamiątko-
wych zdjęć Wójt Gminy przeka-
zała na ręce szacownych jubila-
tów upominkowe kosze.

Ewelina Sowa-Mrzyk

Pary obchodzące jubileusz 
60-lecie pożycia małżeńskiego:

- Stanisława i Stanisław Wojtyła
- Łucja i Antoni Żmij

Pary obchodzące jubileusz  
50 –lecie pożycia małżeńskiego:

- Chudek Krystyna i Konrad
- Gryksa Wiesława i Ryszard
- Kubica Barbara i Stefan
- Lapczyk Marta i Wincenty
- Mendrys Aniela i Walter
- Smolorz Łucja i Konrad
- Sojka Małgorzata i Gerard
- Sodzawiczny Anna i Jerzy
- Szema Urszula i Henryk
- Wiktorek Maria i Henryk
- Zientek Jadwiga i Henryk

JubIlEuSZ PAR MAŁżEńSKICh

Państwo Anna i Jerzy Sodzawiczni z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy.
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Dzień Seniora, ogólnoświa-
towe święto, ustanowione 
1 października przez Orga-

nizację Narodów Zjednoczonych, 
jako międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych zajmuje ważne miejsce 
w goczałkowickim kalendarzu 
gminnych wydarzeń. Co roku, 
w naszej miejscowości wysyłanych 
jest kilkaset zaproszeń do osób, 
które ukończyły 75 rok życia.

Większość z nich spotyka się 
z bardzo pozytywnym odzewem, 
dzięki czemu na przestrzeni ostat-
nich lat mieliśmy zaszczyt gościć 
na organizowanych spotkaniach 
coraz to większe grono szacow-
nych seniorów.

Na tegoroczną uroczystość, 
22 października w karczmie 
„u Kubana” przybyło ponad 220 
gości, którzy mieli okazję spędzić 
kilka godzin w gronie rówieśni-
ków i przyjaciół. Przed rozpo-
częciem obchodów, najstarszych 
mieszkańców Goczałkowic przy-
witała Wójt Gminy, Gabriela Pla-
cha, która wyraziła swój podziw 
i wdzięczność za trudy ich życia, 
mądrość oraz doświadczenie 
jakie wnoszą oni do lokalnego 
społeczeństwa. Następnie, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – Joanna Kotas zaprosiła 
wszystkich zainteresowanych 

do udziału w warsztatach dla 
dorosłych (organizowanych w sie-
dzibie GOK-u) w ramach których 
uczestnicy mogą w ciekawy spo-
sób zagospodarować czas wolny, 
wziąć udział w kulturoznawczych 
wyjazdach i okolicznościowych 
spotkaniach.

Wraz z zakończeniem części 
oficjalnej, przed seniorami tra-
dycyjnie wystąpił Zespół Folklo-
rystyczny Goczałkowice, który 
zaprezentował najpiękniejsze pie-
śni Ziemi Pszczyńskiej. Wspólny 
posiłek poprzedziła modlitwa, któ-
rej przewodniczył ks. Proboszcz – 
Lesław Przepłata, a na podsumo-
wanie uroczystości w artystycz-
nym programie rodem z Bawarii 
zaprezentował się rodzinny zespół 
Marka Lucjana.

Na pożegnanie, dla przybyłych 
gości przygotowano słodkie poda-
runki, które zostały wręczone wraz 
z życzeniami szczęścia i zdrowia.

Podsumowując, w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój mieszka 
ponad 470 osób, które ukończyły 
75 rok życia. Spośród nich aż 83 
osoby skończyły 85 lat. Trzech naj-
starszych mieszkańców urodziło 
się w kolejno w roku 1917 i 1919. 
W gronie tym znalazły się dwie 
panie. Życzymy stu lat!

Ewelina Sowa-Mrzyk

GMINNY DZIEń  SENIORA

Dzień Edukacji Narodo-
wej jest świętem polskiej 
oświat y i  szkolnictwa 

wyższego. Został ustanowiony 
w 1972r. jako Dzień Nauczy-
ciela, a 10 lat później prze-
mianowany na Dzień Edukacji 
Narodowej.

Ś w i ę t o  t o  u p a m i ę t n i a 
powstanie Komisji Edukacji 
Narodowej, która była pierw-
szym ministerstwem oświaty 
publicznej w Polsce. Komisja 
ta została powołana z inicja-
tywy króla polskiego Stani-
sława Augusta Poniatowskiego 
na mocy uchwały Sejmu Roz-
biorowego z dnia 14 paździer-
nika 1773 r.

W tym świątecznym dniu, 
w  r a m a c h  p o d z i ę kow a n i a 

za trud włożony w edukację 
i wychowanie uczniowie trady-
cyjnie składają swoim wycho-
wawcom i nauczycielom oraz 
pracownikom obsługi i admini-
stracji podziękowania i życze-
nia. Tradycyjnie, corocznie 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej przyznawane są nagrody 
Wójta Gminy dla nauczycieli 
za ich osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze. W tym roku 
nagrody te otrzymało 8 nauczy-
cieli tj. Danuta Kołacińska – 
nauczycielka biologii w Gim-
nazjum, Renata Matuszczak-
-Machała – nauczycielka języka 
angielskiego w Gimnazjum, 
Joanna Furczyk – nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej w SP 
nr 1, Ilona Szweda – nauczyciel 

bibliotekarz w SP nr 1, Bożena 
Rak – nauczycielka Przed-
szkola nr 2, Ewa Chojkowska 
– Dyrektor Przedszkola nr 1, 

Beata Migacz – Dyrektor Przed-
szkola nr 2 oraz Beata Smola-
rek – Dyrektor Gimnazjum.

Maria Ożarowska

NAGRODY Z OKAZJI DNIA 
EDuKACJI NARODOWEJ

  z  ż y c i a  g m i n y  OŚWIATA   z  ż y c i a  g m i n y  
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8 października 2015 r. w Gim-
nazjum w Goczałkowicach-
-Zdroju zorganizowany został 

„Dzień z Technologią”. Koordyna-
torami tego wydarzenia była Pani 
dyrektor Beata Smolarek oraz 
nauczyciele – Agnieszka Niwińska, 
Jolanta Sobkowiak oraz Wacław 
Korzeniowski.

Uczniowie w tym dniu uczestni-
czyli w zajęciach- nie jak to zazwy-
czaj bywa z zeszytem i podręczni-
kiem- lecz wyłącznie przy pomocy 
mobilnych narzędzi – tabletu, 
smartfona, laptopa. Oczywiście nie 
byłoby to wszystko możliwe, gdyby 
nie nowa infrastruktura informa-
tyczna naszego gimnazjum, którą 
dysponujemy od 1 września 2015 r. 
– platforma edukacyjna, biblioteka 
multimedialna, wydajne wifi dla 
całej społeczności szkolnej.

Młodzież entuzjastycznie 
podjęła wyzwanie e-naucza-
nia, o czym świadczy fakt iż 97% 
uczniów naszego gimnazjum przy-
niosło mobilne urządzenia oraz 
potrzebne akcesoria, na wypadek 
rozładowania sprzętu.

Nauczyciele wszystkich przed-
miotów – zarówno humanistycz-
nych, języków obcych, wychowa-
nia fizycznego, jak i matematyczno-
-przyrodniczych, aktywnie włączyli 
się w realizację zadań w tym dniu. 
Dzięki temu cała społeczność gim-
nazjum przetestowała nowe narzę-
dzia e-nauczania – od zalogowa-
nia się do sieci wewnątrzszkolnej, 
poprzez prezentację i instruktaż 

na temat platformy edukacyjnej, 
a kończąc na praktycznych działa-
niach, w tym głównie odrabianie 
prac domowych oraz rozwiązywa-
nie quizów na wewnętrznej platfor-
mie edukacyjnej.

Dla uczniów, którzy nie dys-
ponowali sprzętem, szkoła 
zapewniła stanowiska kompute-
rowe m.in. w pracowni informa-
tycznej. Aktywne uczestnictwo 
każdego ucznia było ważnym 
ogniwem tego przedsięwzięcia, 
bowiem kolejną niespodzianką 
przygotowaną w tym dniu było roz-
wiązywanie na platformie eduka-
cyjnej quizu na temat naszej szkoły, 
a dla najlepszego ucznia z klasy I, 
II i III zostały ufundowane tablety. 
Zwycięzcami zostali: z klas I – M. 
Firganek, z klas II – M. Michniok 
oraz z klas III – Z. Pitlok.

Dodatkowo młodzież została 
zaktywizowana jeszcze w dwóch 
obszarach związanych z technolo-
giami informatycznymi.

Po pierwsze 08.10 uczniowie 
wraz z wychowawcą tworzyli 
spot na temat szeroko rozumia-
nego „Bezpieczeństwa w Inter-
necie”. Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu w pracę nad „filmem” 
– charakteryzacja bohaterów, 
wybór miejsca akcji, kolejne uję-
cia oraz współdziałaniu w ramach 
klasy pod okiem wychowawców- 
powstało 11 ciekawych realizacji. 
Obszar „produkcji filmowej” prze-
rósł nasze oczekiwania, bowiem 
młodzież z własnej inicjatywy 

kontynuowała zadania związane 
z filmem również po zajęciach lek-
cyjnych. Wszystkie spoty umiesz-
czone zostały w szkolnej bibliotece 
multimedialnej celem prezenta-
cji na godzinie z wychowawcą. 
Najlepszy spot -klasy III a- został 
także zaprezentowany na akade-
mii z okazji KEN.

Po drugie w dniach 30.09. 
do 8.10. ogłoszony został także 
konkurs plastyczny. Jedenastu 
chętnych uczniów przygotowało 
pracę plastyczną w programie 
graficznym – grafikę, rysunek, 
zdjęcie – przedstawiające możli-
wości wykorzystania urządzeń 
mobilnych w różnych sytuacjach 
– do zabaw, nauki i rozwoju. Naj-
lepsze prace N. Rajdy, M. Jurczyk, 
M. Firganek zostały nagrodzone 

i przedstawione podczas akademii 
14.10.

Wszystkie nasze działania 
zrealizowane w ramach „Dnia 
z Technologią” oraz towarzyszące 
im również inne informatyczne 
przedsięwzięcia, m.in. wycieczka 
do fabryki komputerów Dell będą 
przesłane na ogólnopolski kon-
kurs „Jestem SMART” organizo-
wany przez IT w Edukacji. Tym 
samym, chcemy jeszcze mocniej 
pokazać, iż społeczność Gimna-
zjum w Goczałkowicach-Zdroju 
z chęcią podejmuje e-wyzwania 
w nadchodzącej erze e-edukacji, 
a realizowane zadania są warto-
ściowe i uczące świadomego oraz 
praktycznego wykorzystywania 
Internetu i urządzeń mobilnych.

AN

DZIEń MObIlNEGO 
NAuCZANIA W GIMNAZJuM 
W GOCZAŁKOWICACh-ZDROJu

Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o przy-
znanie stypendium w roku szkolnym 2015/2016, w ramach pro-
jektu „Śląskie – Inwestujemy w talenty”.

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie 
przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych 
lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia w wysokości 500 zł 
miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych tj. przez okres 10 miesięcy. Warunkiem uzyskania 
stypendium jest zamieszkanie na terenie woj. śląskiego oraz osią-
gniecie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub 
egzaminu gimnazjalnego. Stypendia przyznane zostaną 500 naj-
zdolniejszym uczniom/uczennicom, których wnioski uzyskają naj-

wyższą liczbę punktów. Wnioski można składać do dnia 10 listopada 
br. w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także 
w Bielsku-Białej, w Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zada-
niowego przy ul. Piastowskiej 40.

Dla aplikujących o stypendium niezmiernie istotne są kryte-
ria, które trzeba spełniać. Poza wynikami w nauce, jednym z obo-
wiązkowych warunków uzyskania stypendium jest niepobieranie 
w tym samym czasie innego stypendium finansowanego ze środ-
ków publicznych w zakresie zbliżonym do stypendium możliwego 
do uzyskania w ramach ogłoszonego naboru. Wszelkie informacje 
związane z naborem wniosków są dostępne na stronie internetowej 
www.efs-stypendia.slaskie.pl

Maria Ożarowska

RuSZA PROGRAM 
STYPENDIAlNY
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Jako kolejne ogniwo działań 
związanych z IT podejmo-
wanych w naszym gimna-

zjum była wycieczka edukacyjna 
do łódzkiej fabryki komputerów 
Dell- jedynej w Europie- zorgani-
zowana w dniu 19 października 
2015 r. przez nauczyciela infor-
matyki Panią Agnieszkę Niwiń-
ską.

Celem wycieczki było zoba-
czenie, jak wygląda od podstaw 
montaż komputerów na zaawan-
sowanych technologicznie liniach 
produkcyjnych oraz zapozna-
nie z organizacją, warunkami 
i sposobem pracy na tzw. „linii”, 
co jest ważnym doświadczeniem 
i rzeczywistym przykładem dla 
uczniów na drodze doradztwa 
zawodowego.

Grupa uczniów z klasy 2c, 3a 
i 3b podczas zwiedzania zapo-
znała się z głównymi kierunkami 

działalności firmy oraz uczestni-
czyła w zwiedzaniu części produk-
cyjnej fabryki.

Już w recepcji mogli spojrzeć 
do imponującej serwerowi, a póź-
niej w centrum wystawienniczym 
fabryki zobaczyli różnorodne pro-
dukty z oferty DELL'a.

Następnie, już w nieco mniej-
szych grupach, młodzież wizy-
towała  halę  produkcy jną. 
W związku z hałasem, który 
występuje w fabryce, zwiedzający 
zostali wyposażeni w bezprze-
wodowe zestawy słuchawkowe, 
przez które osoba oprowadzająca 
opowiadała na temat fabryki. 
Dzięki temu uczniowie mieli oka-
zję poznać przebieg procesu pro-
dukcyjno-logistycznego firmy 
– montaż sprzętu od momentu 
jak do fabryki trafiają części, aż 
do chwili jak ciężarówki wypeł-
nione pudełkami z laptopami 

opuszczają fabrykę.
Finalną niespodzianką przy-

gotowaną przez firmę było otrzy-
manie przez każdego uczestnika 
wycieczki gadżetu firmowego – 

piłeczki Dell.
S e r d e c z n i e  d z i ę k uj e my 

za zaangażowanie i serdeczność 
pracowników firmy DELL.

AN

uCZNIOWIE GIMNAZJuM 
W GOCZAŁKOWICACh-ZDROJu 
W fAbRYCE KOMPuTERÓW 
fIRMY DEll

„Społeczniaki” to grupa 
uczniów w gimnazjum 
w  G o c z a ł k o w i c a c h - 

Zdroju,  niewyróżniająca się 
niczym szczególnym, jedynie chę-
cią do tworzenia czegoś pozornie 
nieistotnego, a mianowicie dzia-
łania na wspólną korzyść naszego 
otoczenia.

„Lokalni architekci  
– zmień swoją okolicę”

Dziś, pierwsza grupa uczniów 
– w współpracy z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej – realizuje projekt 
„Funkcjonalność i bezpieczeństwo 
przestrzeni publicznej”

Projekt ten, polega na ulepsze-
niu wspólnego środowiska. Nasza 
grupa w tej chwili pracuje nad 
umieszczeniem w gminie koszy 
na psie odchody. W ostatnim czasie, 
została przeprowadzona ankieta 
przedstawiająca zdanie mieszkań-
ców na temat tego problemu. Udało 
się nam napisać wniosek o dofinan-

sowanie naszych działań
w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich Śląskie Lokalnie, 
prowadzanych przez Centrum Roz-
woju Inicjatyw Społecznych. Nasz 
projekt otrzymał akceptację for-
malną i merytoryczną oraz dofinan-
sowanie! Dzięki temu zakupiliśmy 
dwadzieścia nowych zasobników 
z torebkami na psie odchody, opra-
cowaliśmy plakaty i ulotki. Teraz 
realizujemy ostateczny punkt pro-
jektu. Praca wre, zasobniki mon-
towane. Happening i kampania 
edukacyjno-informujaca za nami, 
jednak należy pamiętać o jednym, 
aby osiągnąć sukces potrzebna jest 
mobilizacja i akceptacja naszych 
działań jak i pomoc w realizacji 
projektu.

Jesteśmy najlepszym dowodem 
na to, że dzisiejsza młodzież, to spo-
łeczność ambitnych ludzi troszczą-
cych się o dobro swojej „Małej Ojczy-
zny”, w której żyją.

TWÓJ PIES? TWOJA KuPA!
Z takim hasłem „Społeczniaki” realizują kolejny projekt
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Nauka o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym zajmuje 
stałe miejsce w naszych 

codziennych działaniach. Celem 
edukowania przedszkolaków jest 
nie tylko nauka o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym, ale także 
uświadomienie różnych zagrożeń 
i popularyzacja tej tematyki. Pod-
czas codziennych zajęć jest miej-
sce na zabawę, przez którą dzieci 
uczą się znaczenia i rozumienia 
znaków drogowych, zagrożenia 
w ruchu pieszych, podróży na rowe-
rze (zakładanie kasku) oraz samo-
chodem (uświadomienie dzieci, 
jak ważne jest zapinanie pasów) 
– „Mamo, tato – fiku miku, zapnij 
mnie w foteliku”.

Stale zwiększające się zagroże-
nie bezpieczeństwa wymaga kon-
kretnych działań zapobiegających 
podejmowanych przez nauczycieli 
poczynając już od przedszkola. 
Działania te powinny się skupić 
na pokazaniu potencjalnych zagro-
żeń czyhających na dzieci oraz 
wyrabianiu umiejętności radzenia 
sobie

w sytuacjach trudnych, rozwija-
niu wyobraźni i umiejętności prze-
widywania. Staramy się uświado-
mić dzieciom jak ważną sprawą 
jest zdrowy tryb życia, aktywność 
ruchowa, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa w życiu codziennym, 
a także przyswajanie wiedzy o tym, 
co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. 

Musimy przygotować przedszko-
laka do uczestnictwa w ruchu dro-
gowym i do bezpiecznego życia 
w najbliższym środowisku. Sta-
ramy się uczyć dzieci przewidywa-
nia i kreatywności w rozwiązywa-
niu problemów.

W pracy z dziećmi wykorzy-
stujemy na zajęciach pogadanki, 
pokazy, wiersze, inscenizacje, 
scenki sytuacyjne. Celem tych dzia-
łań jest:
poszerzanie wiedzy na temat zasad 
i przepisów ruchu drogowego;
wpajanie umiejętności nawyków 
właściwego zachowania się na dro-
gach;
rozwijanie spostrzegawczości oraz 
orientacji czasowo – przestrzennej 
pozwalającej na właściwą ocenę 
sytuacji.

W realizacji zajęć o bezpieczeń-
stwie, działania nauczycieli corocz-
nie wspierają przedstawiciele poli-
cji. W tym roku byli to asp. Bogusław 
Michalik i sierż. szt. Tomasz Matlak 
(tata Filipka – naszego przedszko-
laka) z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie.

Na spotkaniu 8.10.2015 r., nie 
obyło się bez części artystycznej, 
w której to dzieci popisały się przy-
gotowanymi wierszami, scenkami, 
oraz piosenkami o ruchu drogo-
wym. Nasi goście wysłuchali odpo-
wiedzi dzieci w konkursie o „Indeks 
Bezpiecznego Przedszkolaka” 
z zakresu zadań stojących przed 
policją. Uznali wysoki poziom 
wiedzy naszych pociech. Wręczyli 
pamiątkowe dyplomy i odblaski.

A następnie przedszkolaki 
wspólnie z panami policjantami 
utrwalały swoją wiedzę w zakresie 
podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się po ulicy, zachowa-
nia się wobec nieznajomych, zasady 
bezpiecznego podróżowania samo-
chodem, a także przypomniały tele-
fony alarmowe.

Nasz gość, w swojej prelekcji, 
zwrócił uwagę dzieci na koniecz-
ność znajomości swojego adresu, 
przypomniał dzieciom, aby unikały 
miejsc odosobnionych, nie udzie-
lały ważnych informacji przez tele-
fon, nie przyjmowały prezentów 
i nie wsiadały do samochodu z nie-
znajomym. Bardzo mocno zaak-
centował, iż w razie niebezpieczeń-
stwa mają głośno krzyczeć i wzy-
wać pomocy. A przede wszystkim, 
będąc w przedszkolu, muszą o tym 
powiedzieć swojej pani; a będąc 
z rodzicami – rodzicom.

Zanim dzieci przeszły do dzia-
łań praktycznych w przymierza-
niu czapki, kajdanek, zwiedzania 
policyjnego samochodu, w którym 
mogła zmieścić się cała grupa, poże-
gnały się także upominkiem.

Dla wszystkich było to nie-
wątpliwie wielkie przeżycie. Cóż, 
miłe chwile mijają bardzo szybko. 
Na następne spotkanie z policjan-
tami zapraszamy już za rok.

 Przygotowały:
 Bożena Rak

Anna Czernecka – Mac

„PRZEDSZKOlAKu – bąDź 
bEZPIECZNY!”

W t ym roku szkolnym 
k ł a d z i e m y  s z c z e -
gólny nacisk na tema-

tykę promującą zdrowy styl 
życia. Nasze przedszkolaki, 
na zajęciach, uczą się o tym, 
jak zdrowo się odżywiać, jakie 
posiłki należy codziennie spo-
żywać, przezwyciężają uprze-
dzenia do niektórych potraw. 
Dzieci uczą się, jak samodziel-

nie przygotować zdrowe prze-
kąski.

Na warsztatach we wrześniu, 
dowiedziały się, jak powstaje 
miód, a dzisiaj miały możliwość 
samodzielnego przygotowania 
i upieczenia chleba.

6 października przedszko-
laki wzięły udział w warszta-
tach etnologicznych pt. „Objaz-
dowa piekarnia”. W czasie zajęć 
poznały dzieje chleba od naj-
starszych czasów po współcze-
sność. Prowadzący opowiadali 
dzieciom o wartości chleba 
dawniej i jego znaczeniu obec-
nie.

N i e k t ó r z y  s z c z ę ś l i w c y 
pamiętają r umiane bochny 
wypiekane w babcinym piecu. 
Większość zna chleb kupowany 

w piekarni. Podczas warsz-
tatów można było przywo-
łać wspomnienia i posiedzieć 
w aurze niezapomnianego 
zapachu…a przy okazji zjeść 
własnoręcznie zrobiony chle-
bek………

Podczas warsztatów, przed-
szkolaki z zapałem wcieliły się 
w rolę „piekarzy”. Własnoręcz-
nie mieszały składniki, wyra-
biały ciasto, formowały bułki 
i rogaliki, posypywały pieczywo 
makiem, układały na blasze.

Gdy bułeczki piekły się w elek-
trycznym piekarniku, dzieci 
dowiedziały się jak wygląda 
chleb w Rumunii,  Indiach, 
Japonii. Obejrzały także film 
o pieczeniu chleba w tradycyj-
nej tureckiej piekarni.

Podczas zajęć, dzieci uzupeł-
niły swoje wiadomości o zbo-
żach i pozyskiwaniu z nich mąki 
na chleb. Podziwiały również 
stare narzędzia tj. cep, łopatę 
chlebową, słomianki.

Na zakończenie zdawały 
„egzamin na piekarza”, pole-
gający na wkładaniu „na niby” 
chleba do pieca, który pozy-
tywnie zaliczyły, wykazując się 
dużą sprawnością potrzebną 
w pracy piekarza.

W końcu długo oczekiwany 
moment- wyciągnięcie z pieca 
pachnącego pieczywa.

Punktem kulminacy jnym 
warsztatów było oglądanie 
gotowych wypieków, które 
dzieci zabrały do domu.

Małgorzata Władarz

„ObJAZDOWA PIEKARNIA” W PRZEDSZKOlu NR 2
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W poniedziałek, 26.10.2015r. 
na zaproszenie Gminnej 

Biblioteki Publicznej, goczałkowic-
kie przedszkola odwiedził pisarz, 
dziennikarz i publicysta, autor 
wielu popularnych książek o Ślą-
sku, tutejszej gwarze, kulturze i oby-
czajach – Marek Szołtysek. Nasz 
gość, w trakcie swej wizyty barwnie 
opowiadał najmłodszym o tym jak 

to dawniej na Śląsku bywało, jakie 
obowiązywały zwyczaje i tradycje, 
ale co najważniejsze, jakie graczki, 
czyli zabawy i zabawki towarzy-
szyły przed laty dzieciom na Śląsku.

Pan Marek pokazywał i opo-
wiadał o tym jak i w co dawniej 
najchętniej się bawiono. Dzięki 
jego wiedzy przedszkolaki po raz 
pierwszy zobaczyły co to jest klipa 

i szmacioki. Nauczyły się jak zro-
bić mysz z taszyntucha (chusteczki 
do nosa), która wyskakuje z dłoni. 
Ponadto, mali podopieczni wysłu-
chali kilku wierszy Tuwima, przeło-
żonych przez zaproszonego gościa 
na gwarę oraz poznały wiele ślą-
skich słówek i zwrotów.

Na zakończenie, przedszkolaki 
ubrane w piękne śląskie stroje 
zaśpiewały piosenkę ludową, 
dziękując tym samym Panu 
Markowi Szołtyskowi za cie-
kawe i pouczające spotkanie.

Gminna 
Biblioteka Publiczna

SPOTKANIE AuTORSKIE 
Z MARKIEM SZOŁTYSKIEM
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Już za kilka dni w całej Polsce 
będziemy obchodzić święto 
niepodległości, upamiętnia-

jące odzyskanie przez naszą ojczy-
znę suwerenności. Dokładnie 220 
lat temu trzech zaborców Rosja, 
Austria i Prusy wymazały Rzeczy-
pospolitą z mapy geograficznej 
Europy. Przyczyn tego tragicz-
nego wydarzenia można doszuki-
wać się na wielu płaszczyznach, 
które z czasem doprowadziły 
do upadku kraju. Początek końca 
nastąpił w 1772 r., kiedy to z inicja-
tywy naszego zachodniego sąsiada 
dokonał się pierwszy rozbiór Pol-
ski. Pomimo utraty 1/3 terytorium 
i ludności nic nie wróżyło jeszcze 
ostatecznego upadku. Przepro-
wadzenie zasadniczych reform 
wewnętrznych, wzmocnienie 
armii i wdrożenie zmian w ustroju 
mogły zmienić bieg historii.

Niestety, stało się inaczej. 

Dwadzieścia jeden lat później 
na Polskę spadł kolejny cios, 
w postaci drugiego rozbioru. 
W wyniku podziału utracili-
śmy Gdańsk oraz Toruń, Wiel-
kopolskę, Kujawy i Mazowsze. 
Nastąpiła katastrofa polityczna 
i gospodarcza. W kraju pano-
wał chaos, nawarstwiały się 
zachowania rewolucyjne, które 

doprowadziły  do wybuchu 
Powstania Kościuszkowskiego.

Pomimo kilku spektakular-
nych zwycięstw powstańców 
(m.in. w bitwie pod Racławi-
cami) ostateczny upadek był 
kwestią czasu. 18 listopada 
1794 r. powstanie ostatecz-
nie skapitulowało. Rozpoczął 
się proces likwidacji ostatnich 
instytucji państwowych.

W niecały rok po zakończe-
niu insurekcji, 24 października 
1795 r. monarchowie Rosji, 
Austrii i Prus zawarli konwen-
cję w sprawie ostatniego roz-
bior u Polski .  Swą decyzję 
oparli na potencjalnym zagro-
żeniu, jakie Rzeczypospolita 
(ze względu na niestabilny cha-
rakter państwa i rozkład apara-
tów władzy) może stanowić dla 
państw ościennych. Po długich 
i burzliwych sporach mocar-
stwa ustaliły granice zaborów, 
nie kierując się przy tym żad-
nymi przesłankami narodowo-
ściowymi, czy gospodarczymi.

Prusy zajęły Mazowsze, aż 
po Niemen oraz zachodnie 
krańce okrojonej wcześniej Pol-
ski po Pilicę, Wisłę i Bug, łączne 
z Warszawą. Całe terytorium 
objęło 141 tysiące kilometrów 
kwadratowych wraz z 2,6 mln 
mieszkańców.

Austria otrzymała Małopol-
skę z Krakowem i Lublinem 
oraz część Podlasia i Mazowsza. 
Łącznie 130 tysięcy kilometrów 
kwadratowych z 4 mln osób.

Ziemie na wschód od Bugu 
i Niemna zajęła Rosja, która 
włączyła je do wielkiego Cesar-
stwa i nazwała zachodnimi 
guberniami. Polacy - ziemiami 
zabranymi. Zabór Rosyjski objął 
swym zasięgiem 463 tysiące 
kilometrów i 5,5 mln ludzi.

Tajna klauzula, podpisa-

nego ostatecznie 26 stycznia 
1797 r. w Petersburgu porozu-
mienia mówiła o „wieczystej 
likwidacji Polski jako podmiotu 
prawa narodów”. Król, Stani-
sław August Poniatowski opu-
ścił stolicę i w asyście rosyjskich 
dragonów wyjechał do Grodna, 
gdzie abdykował.

Tym to sposobem, na skutek 
kilku podpisów po ponad 800 
latach istnienia jedno z nie-
gdyś najpotężniejszych państw 
starego kontynentu przestało 
istnieć. Był to czyn nieprawdo-
podobny. Nikt w nowożytnych 
dziejach ludzkości nie dopuścił 
się do tak wielkiego aktu prze-
mocy, którego jedynym uspra-
wiedliwieniem miała być bliżej 
nieokreślona racja stanu sil-
niejszego sąsiada. Zabór Rze-
czypospolitej zachwiał wszel-
kie, dotychczas obowiązujące 
podstawy współżycia między-
narodowego. Rzeczypospolita, 
jako państwo przestała istnieć, 
jednak pozostał naród, ze swym 
językiem i tradycją. Pomimo 
usilnych starań zaborców, aby 
wymazać z pamięci ludzkiej 
swe pochodzenie nie udało im 
się wykorzenić polskości, która 
po 123 latach zniewolenia 
wykorzystał szansę i za pośred-
nictwem narodowych patriotów 
sprawiła, że Polska odzyskała 
niepodległość.

Pamiątką, po tym wiekopom-
nym wydarzeniu jest święto 11 
listopada, które corocznie przy-
pomina nam co straciliśmy 
i co na powrót udało się nam 
odzyskać. Z tej okazji warto wziąć 
czynny udział w narodowych 
obchodach. Wywiesić flagę i uho-
norować pamięć tych, co oddali 
życie za suwerenną ojczyznę.

Obchody święta niepod-
ległości w Goczałkowicach:

10 listopada 2015 r., godz. 19.00 
– koncert patriotyczny w siedzibie 
GOK-u,
11 listopada 2015 r., godz. 12.00 
– uroczyste złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „ku czci poległych 
za ojczyznę” (obok Przedszkola nr 
1),
30 listopada 2015 r. – wyjazd 
na operę narodową „Straszny 
Dwór” do Teatru Śląskiego w Kato-
wicach.

Ewelina Sowa-Mrzyk

uTRATA NIEPODlEGŁOśCI
- III ROZbIÓR POlSKI
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GMINNY OŒRODEK KULTURY
W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

30 LISTOPADA 2015
KOSZT: 50 z³

WYJAZD GODZ. 16.30

Teatr Œl¹ski w Katowicach
- spektakl wyjazdowy

 Opery Œl¹skiej w Bytomiu

Zapisy i szczegó³owe inf. w biurze 
Gminnego Oœrodka Kultury,

ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 70 88.
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Gm i n n a  B i b l i o t e k a 
Publiczna w Goczałkowi-
cach-Zdroju znalazła się 

wśród 900 bibliotek szkolnych 
i publicznych, które zakwalifiko-
wały się do udziału w akcji „Czy-
tam sobie w bibliotece”. Celem 
akcji jest promocja czytelnictwa 
wśród dzieci w wieku 5-8 lat. 
Biblioteka otrzymała z wydaw-
nictwa Egmont komplet ksią-
żek z serii „Czytam sobie” oraz 
materiały i filmy instruktażowe 
do przeprowadzenia zajęć.

We wtorek, 13 października 
2015 roku odbyły się pierw-
sze warsztaty w ramach pro-
gramu edukacyjnego „Czytam 
sobie w bibliotece”. W zajęciach 
uczestniczyły dzieci z grupy 
„Krasnali” z Przedszkola nr 
1 w Goczałkowicach-Zdroju. 
Do przeprowadzenia zajęć 
wykorzystano książkę „Marta 
i ufoludek”. Tematyką spotka-
nia był recykling i segregowa-
nie odpadów. Dzieci poznały 
zasady segregowania odpadów 
po czym z nakrętek po butel-
kach stworzyły swojego ufo-
ludka, któremu nadały imię. 
Na koniec na „Krasnali” cze-
kał słodki poczęstunek oraz 
teczki, kolorowanki i kolorowe 
zawieszki na drzwi.

Gminna 
Biblioteka Publiczna

„CZYTAM SObIE W bIblIOTECE”
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Po raz siódmy odbyły się 
M i s t r z o s t w a  P o w i a t u 
Pszczyńskiego w Pływaniu. 

O medale zawodnicy ścigali się 
na pływalni „Goczuś” w Goczał-
kowicach-Zdroju.

W  z awo d a c h  r y w a l i z o -
wali reprezentanci szkół, klu-
bów sportowych, szkółek pły-
wackich działających na tere-
nie powiatu pszczyńskiego – 
w sumie zgłoszonych do udziału 
zostało ponad 140 zawodni-
ków i zawodniczek. Rywaliza-
cja toczyła się na dystansie 50 
metrów w czterech konkuren-
cjach – styl dowolny, styl kla-
syczny, styl grzbietowy i styl 
motylkowy. Każdy z uczestni-
ków mógł uczestniczyć w dwóch 
konkurencjach.

P o d wó j ny m i  M i s t r z a m i 
Powiatu Pszczyńskiego zostali: 
Zuzanna Famulok (UKS Aqu-
atica Pawłowice),  Mart yna 

Kisielewska (UKS Aquatica 
Pawłowice),  Amelia  Lazar 
(Yoursport), Katarzyna Michal-
ska (MUKS Gilus Gilowice), 
Balbina Sikora (UKS Aquatica 
Pawłowice), Jakub Bizoń (Your-
sport), Paweł Król (UKS Aqu-
atica Pawłowice), Michał Mrzy-
głód (MUKS Gilus Gilowice), 
Kacper Murański (MUKS Gilus 
Gilowice).

Po raz kolejny zastosowano 
elektroniczny pomiar czasu. 
Dzięki temu wyniki pojawiały 
się na tablicy bezpośrednio 
po zakończeniu wyścigu, a kibice 
mogli śledzić wyniki na bie-
żąco klikając na stronę mega-
timing.pl. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali również pamiątkowe 
koszulki oraz soczki. Najlepsi 
pływacy nagradzani byli meda-
lami i dyplomami, które wrę-
czali wicestarosta pszczyński 
Krystian Szostak, Maciej Stie-

ber dyrektor POSiR Pszczyna 
oraz Paweł Kanik menadżer 
GOSiR Goczałkowice-Zdrój.

VII Mistrzostwa Powiatu 
Pszczyńskiego w Pływaniu 
organizowane były przez Powia-
towy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pszczynie, Szkołę Pływania 

Delfin oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju.

Szczegółowe wyniki oraz 
zdjęcia dostępne są na stro-
nie internetowej www.gosir.
goczalkowicezdroj.pl

PŁYWAlI W MISTRZOSTWACh 
POWIATu PSZCZYńSKIEGO

Już kolejny raz uczestniczy-
liśmy w zawodach pływac-
kich organizowanych w Cie-

szynie. Sa to zawody, w których 

uczestniczą i rywalizują kluby 
z Polski i Czech.

Zawody odbyły się 3 paź-
dziernika 2015r. Uczestniczyło 
w nich 20 klubów. Poziom 
zawodów jest wysoki, startują 
w nich zawodnicy z wielkimi 
umiejętnościami i wynikami.

W tegorocznej edycji dziel-
nie reprezentowali nas zawod-
nicy z grupy średniozaawanso-
wanej i zaawansowanej trenerki 
Moniki Tymury oraz trenera 
Jakuba Hałasa.

W zawodach zdobyliśmy 
złoty medal w kategorii męż-
czyzn na dystansie 50m stylem 
dowolnym – zdobył go Jakub 
Ogierman z czasem: 27,61s.

Po raz pierwszy w zawodach 
międzynarodowych wystawi-
liśmy 9- letnią naszą najmłod-
szą debiutantkę Jowitę Szwedę, 
która rewelacyjnie popłynęła 

i  poradziła sobie z innymi 
zawodniczkami.

W zawodach dzielnie wal-
czyli  pozostali  zawodnicy: 
Maja Wojtylak, Szymon Woj-
tylak, Mikołaj Kisiała, Mikołaj 

Górny, Rafał Englisz, Wiktor 
Iwan, Borys Pyclik, Pasternak 
Zofia, Aleksandra Hyła, Alek-
sandra Gola.

Wszystkim gratulujemy!
UMKS

uMKS GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
NA ZAWODACh PŁYWACKICh 
ISM SObOTA W CIESZYNIE - 
RuNDA I

Na zdj. Jowita Szweda.
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Administracja Zasobów 
Komunalnych w Goczał-
kowicach-Zdroju rozstrzy-

gnęła przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg oraz alejek w Parku 
Zdrojowym. Do przetargu przy-
stąpiły 2 firmy, które złożyły 
oferty częściowe.

Utrzymanie dróg gminnych 
i powiatowych w okresie od listo-
pada 2015r. do 15 kwietnia 2016r. 
zlecono firmie: Zakład Ogól-
nobudowlany i Czyszczeniowy 
Marcin Chudek z Goczałkowic-
-Zdroju. Całodobowy punkt dys-
pozytorski znajduje się przy ul. 
Bór I/1, tel. 603 779 645; fax. 32 

210 77 71.
Utrzymanie alejek w Parku 

Zdrojowym, w tym samym czasie 
będzie należało do firmy: F.U.H. 
M & S BRUK Michał Szczygieł, 
Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałko-
wic-Zdroju. Całodobowy dyżur 
dyspozytorski znajduje się pod 
adresem: Łąka, ul. Dąbrowskiego 
20, tel. 692 211 198.

Umowy z wykonawcami obej-
mują również pozimowe sprzą-
tanie i oczyszczenie dróg, par-
kingów, chodników oraz alejek 
parkowych z materiałów użytych 
do zwalczania śliskości.

Urząd Gminy

uTRZYMANIE DRÓG  
W OKRESIE ZIMOWYM

Zgodnie z tą ustawą bezpłatna pomoc przysługuje:

1. osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie 
się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej;
2. posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny;
3. osobom, które nie ukończyły 26 lat;
4. osobom powyżej 65 roku życia;
5. osobom, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof natural-
nych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub 
poniosły straty;

6. kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojny 
i okresu powojennego.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających obo-
wiązkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego 
postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo- administracyjne;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Bezpłatna pomoc nie obejmuje spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa 
celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej 
rozpoczęcia.

Bezpłatnej pomocy będą udzielać adwokaci lub radcowie prawni 
na podstawie umowy zawartej z powiatem. Rola gminy, zgod-
nie z podpisanym porozumieniem polega na nieodpłatnym udo-
stępnieniu lokalu biurowego wraz z wyposażeniem, na potrzeby 
prowadzenia punktu porad prawnym. Punkt ten będzie czynny 
w budynku Urzędu Gminy, od stycznia 2016r., dwa razy w tygodniu 
tj. w środy i piątki, w godzinach od 11.00 do 15.00.

Maria Ożarowska

OD STYCZNIA 2016 ROKu 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
DlA MIESZKAńCÓW
W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą a powiatem pszczyńskim w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla 
mieszkańców Goczałkowic-Zdroju, w 2016r.

Porozumienie zawarto na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 1255).
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Od dnia 1 stycznia 2016r. usługi w zakresie odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieru-
chomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, 

będzie świadczyć firma SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Gór-
nego, podwykonawcą usługi będzie firma: Zakład Ogólnobudowlany 
i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju.

Od nowego roku zmienią się także niektóre zasady gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, w związku z czym, Rada Gminy 
Goczałkowice-Zdrój podjęła nowe uchwały w sprawie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. 

Treść nowych uchwał obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016r. 
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu: www.goczalkowi-
cezdroj.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Najważniejsze zmiany w systemie od nowego roku:

SEGREGACJA POPIOŁU
Od stycznia, oprócz plastiku, szkła i papieru będziemy segrego-

wać także POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH.
Popiół należy gromadzić w ODRĘBNYM POJEMNIKU o pojem-

ności 120 l lub 240 l, przeznaczonym na zbieranie odpadów – 
takim jak na odpady zmieszane. Pojemnik powinien być przystoso-
wany do odbioru przez specjalistyczne pojazdy typu „śmieciarka”.

Selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu 
w pojemniku z innymi odpadami!

W okresie zimowym, tj. od października do kwietnia popiół 
będzie odbierany spod posesji dwa razy w miesiącu, natomiast 
w okresie od maja do września – jeden raz w miesiącu.

DODATKOWE PUNKTY ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH
W okresie od kwietnia do listopada punkt odbioru odpadów zie-

lonych i biodegradowalnych będzie organizowany w czterech miej-
scach na terenie gminy, tj.: ul. Powstańców Śl. (teren SP 1), Osiedle 
Wodociągowe, ul. Brzozowa (lasek Brzezina), ul. Uzdrowiskowa 
61 (przy GOK). Szczegółowe informacje dotyczące godzin organi-
zacji punktów będą podane w ulotce oraz na stronie internetowej.

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW, KONTENERÓW NA ODPADY
Od stycznia 2016r. będzie możliwość dzierżawy pojemników 

o pojemności 120 l lub 240 l przeznaczonych na odpady zmieszane 
lub popiół. Będzie także możliwość jednorazowego wyposażenia 
w pojemnik, kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe (pojem-
ność dostosowana do potrzeb mieszkańca).

BRAK LIMITU ILOŚCIOWEGO NA ODPADY ZMIESZANE
Od nowego roku zniknie limit produkcji odpadów zmieszanych 

przyjęty dla mieszkańca na miesiąc. W zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę odpady komunalne zmieszane 
będą odbierane w nieograniczonej ilości, jednak nadal będzie obo-
wiązek segregacji odpadów.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów zostanie 
wszczęte postępowanie, w celu wydania decyzji określającej wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak dla 
odpadów nie zbieranych selektywnie czyli 20 złotych miesięcznie 
na osobę zamieszkującą nieruchomość.

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY
Z nowym rokiem zmieni się stawka opłaty za odpady komu-

nalne. Będzie wynosić:
– jeżeli mieszkaniec BĘDZIE segregował odpady – 9,90 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej nieruchomość;
– jeżeli mieszkaniec NIE BĘDZIE segregował odpadów – 20 zł mie-
sięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Wójt Gminy Goczałko-
wice-Zdrój będzie zawiadamiał mieszkańców stosownym pismem.

OD 1 STYCZNIA 2016 ROKu
ZMIANY W SYSTEMIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Osoby zainteresowane dzierżawą pojemników lub kontenerów na odpady proszone są o złożenie zapotrzebowania na druku dostęp-
nym na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 3.

Koszt dzierżawy pojemników 120 l lub 240 l przeznaczonych na odpady zmieszane lub popiół wynosi 3,32 zł mie-
sięcznie.

Koszt jednorazowego wyposażenia w pojemnik, kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz o pojemności dosto-
sowanej do potrzeb mieszkańca wynosi 129,60 zł za tonę odpadów.

Więcej informacji można uzyskać w referacie ds. gospodarki odpadami, pod nr tel. 32 736 24 12.

DZIERżAWA POJEMNIKÓW, 
KONTENERÓW NA ODPADY
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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 7.00-15.00; 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 NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO"
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8,  tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

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.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

KOŁO EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW

siedziba biuro koła mieści  
się w budynku 
"Górnik", przy 

ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

 ul. Uzdrowiskowa 61
(siedziba GOK-u)

 CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

11.00 - 15.00


