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wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
Inwestycje zaplanowane na ten rok:
– przebudowa ul. Rzemieślniczej
Zakończyły się prace związane z realizacją tej inwestycji.
– przebudowa ul. Melioracyjnej
Trwają prace związane z przebudową tej ulicy. Projekt obejmuje
przebudowę drogi dojazdowej o szerokości 3,5 o nawierzchni z kostki
betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi.
Całkowita długość zaprojektowanej do przebudowy drogi wynosi
113 mb. Dodatkowo zostanie wymieniony gazociąg oraz wodociąg.
Wobec tego planowany termin zakończenia remontu został przesunięty na 20.07.2016r.
- przebudowa ul. Krótkiej
Projekt obejmuje przebudowę drogi o szerokości 2,8 m o nawierzchni
z kostki betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Przetarg
ogłoszono 13 maja, otwarcie ofert miało miejsce 31 maja. Wpłynęło 8
ofert. Kwoty ofertowe wynosiły od 134 590 do 171 940 zł. Po ich przeanalizowaniu komisja przetargowa dokonała wyboru wykonawcy.
Przygotowania do przebudowy dróg:
- przebudowa ul. Bór I

Projekt obejmuje remont drogi o szerokości 4,00 i 5,00 m na długości 1 550 metrów wraz z remontem istniejących rowów i przepustów
oraz wjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej.
Na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Polnej (długości 1200 m) po obu
stronach zaprojektowano krawężnik betonowy. Złożyliśmy ponownie
wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków rezerwy
celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.
Długość wyremontowanego odcinka w 2016 r. będzie uzależniona od pozyskanych środków zewnętrznych na remont w/wdrogi.
W przypadku braku środków zewnętrznych zostanie wykonany odcinek na takiej długości, na ile pozwolą środki własne budżetu gminy.

- przebudowa ul. bocznej Szkolnej

Projekt obejmuje przebudowę ul. bocznej Szkolnej o nawierzchni
z kostki betonowej o szerokości 4,5 -5,5 metra. Droga łączyć się będzie
z aktualnie wykonaną przebudową ul. Rzemieślniczej. Całkowita długość projektowanego odcinka do przebudowy to 238 mb. W ubiegłym
tygodniu uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie odwodnienia drogi do rowu w ulicy Szkolnej. Złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę a potem ogłosimy przetarg
na realizację.

- przebudowa Potoku Goczałkowickiego

Otrzymaliśmy podpisaną z drugiej strony tj. przez Zarząd Województwa Śląskiego umowę dotacji.
Inwestor czyli Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie zadania. Rozpoczęcie
prac nastąpi w II półroczu. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego obliczono na kwotę prawie 11,9 mln zł. Zadanie będzie
realizowane w latach 2016-2018, przy czym zdecydowaną większość
robót planuje się wykonać w 2017r.

skiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 764.150 zł, z czego 15% tj. 114.623 zł
stanowi wkład finansowy gminy. Reszta będzie pochodzić ze wspomnianego Programu. Pozyskane przez Gminę środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz
wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą
administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje społeczne). Na etapie założeń portalowi temu nadano nazwę:
Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym
bezpośredni wgląd w swoje indywidualne konto podatnika, na którym będą zamieszczane na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej
osoby, w tym: informacje o stanie konta. Portal umożliwi komunikację
pomiędzy Podatnikiem (Płatnikiem) a Urzędem, drogą elektroniczną
oraz dokonywanie płatności przez platformę informatyczną.
- 25 jubileuszowy Kongres Uzdrowisk Polskich

Uczestniczyłam w jubileuszowym 25 Ogólnopolskim kongresie Uzdrowisk Polskich w Ciechocinku pod hasłem “Rehabilitacja
w uzdrowiskach skuteczna i najtańsza” zorganizowanym przez: Izba
Gospodarcza “Uzdrowiska Polskie”, Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Miasto Ciechocinek. W ramach
spotkania odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, którego Gmina jest członkiem. Oprócz sprawozdań
z działalności za ostatni rok głównie poruszano problematykę gmin
uzdrowiskowych związanych ze statusem, projektem nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych
naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu,
kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości.
– praca nad programem rewitalizacji
Trwają prace nad dokumentem strategicznym niezbędnym do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne tj.” Program Rewitalizacji dla
Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020”.
Program rewitalizacji zaś ma na celu określić proces ożywienia
wyznaczonych obszarów w zakresie jego funkcji społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.
Aktualnie przeprowadzana jest dodatkowa ankietyzacja wśród
mieszkańców. Ankietę do wypełnienia można też pobrać ze strony
internetowej gminy www.goczalkowicezdroj.pl zakładka „gminny
program rewitalizacji”
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gmina pozyskała prawie 650 tys. zł z funduszy unijnych na projekt cyfrowy pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców
do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września br.,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
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- rozwój cyfrowych usług publicznych
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Sprawozdanie z xVI Sesji
Rady Gminy

N

a sali Urzędu Gminy, 7 czerwca 2016 r. odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy. Wraz ze stwierdzeniem prawomocności obrad
Przewodniczący Rady oddał głos Prezesowi Zarządu Oddziału
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej – Bogdanowi
Ogrockiemu, który wraz z Prezesem Klubu Honorowych Krwiodawców
w Jasienicy – Janem Mrzykiem wręczył odznaczenia Honorowym Dawcom Krwi z Goczałkowic-Zdroju.

Po przerwie, podjęto protokół z poprzedniej sesji. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2015r. oraz podjęcia uchwały w tej sprawie.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok, przedstawiła Wójt
Gminy. W dalszej kolejności Skarbnik Gminy odczytała pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Gospodarki i Finansów.
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2015r. przyjęto większością głosów (11 za,
1 przeciw).
W punkcie 7 posiedzenia przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój
za 2015r. Wraz z przedstawieniem pozytywnych opinii wszystkich
komisji Rady Gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój
za 2015 rok, która została przyjęta większością głosów (11 za, 1
wstrzymujący się).
Wójt Gminy, podziękowała Radnym, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnym i pracownikom Gminy za dotychczasową
współpracę.
W dalszej kolejności radni podjęli uchwały w sprawach:
– zmiany uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22.12.2015r, w sprawnie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2023. W załączniku nr 1 do uchwały wszystkie wielkości objęte limitem w 2016 roku
zostały dostosowane do zmian w budżecie gminy w okresie od 10 maja
2016 do dnia podjęcia niniejszej uchwały, natomiast w załączniku nr 2
wykazie przedsięwzięć wieloletnich wymienionych zmianie ulegają:
1. Zmiana nazwy przedsięwzięcia nr 1.3.2.7 „Przebudowa ul. Jeziornej.” Na „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej
w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju
wraz z budową ścieżki rowerowej” – pomoc finansowa dla Powiatu
Pszczyńskiego.
2. W zadaniu pod nazwą „Budowa ul. Krótkiej” planuje się zwiększyć
łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2016r. i limit zobowiązań o 40.000 zł w związku z wyższymi od zakładanych kosztami tej
inwestycji.
– zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XII/90/2015
z dnia 22.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój
na rok 2016. Proponuje się zwiększyć dochody w działach:
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 69.300 zł
z tytułu większych wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
2. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 6.000 zł odpłatność
za półkolonie.
Planuje się zwiększenie wydatków w działach:
1. Różne rozliczenia – kwota 4.300 zł zwiększenie wydatków na utrzymywanie zieleni.
2. Oświata i wychowanie – kwota 25.000 zł na koncepcję zagospodarowania terenu i projekt przy SP1.
3. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 6.000 zł na organizację
półkolonii.
4. Transport i łączność – kwota 40.000 zł na budowę ul. Krótkiej.
– przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

3

w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że na podstawie
Uchwały Rady Ministrów nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020 uchwalamy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162020, który stanowi kontynuację programu realizowanego na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój w latach ubiegłych tj. 2011-2015. Dodała,
że Gmina posiada program Przeciwdziałania Przemocy, który został
przyjęty na lata 2011-2020 na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia
09.08.2011r., ale w związku z ogłoszeniem w 2014 roku nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należało
dostosować miejscowy program do nowych założeń, stąd projekt
powyższej uchwały. Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie skali
tego zjawiska na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, a także ochrona
ofiar przemocy w rodzinie. Program został opracowany w ramach
spotkań zespołu interdyscyplinarnego.
– zaopiniowania „Propozycji planu Aglomeracji Czechowice-Dziedzice”. Kierownik Administracji Zasobów Komunalnych poinformował, że Marszałek Województwa Śląskiego przystąpił do ponownego
wyznaczenia granic Aglomeracji Czechowice-Dziedzice w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca
2015 r. Aglomerację wyznacza sejmik województwa w drodze
uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych
gmin. Poinformowano, że niniejsza uchwała ma charakter opiniodawczy i nie wywołuje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
– terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy
określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu
czy z góry.
– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały
określa m.in. wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwalenie nowego
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynika z dostosowania go do zmienionych przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
– udzielenia poparcia dla Powiatu Pszczyńskiego.
Projekt przedstawionej uchwały został przygotowany w związku
z pismem Starosty Pszczyńskiego, w którym zwraca się z prośbą
o udzielenie wsparcia dla projektów uchwał w sprawach:
1. Wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o ogłoszenie postępowania konkursowego na terenie powiatu pszczyńskiego
umożliwiającego zawarcie kontraktu z NFZ na udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej leczenie szpitalne w zakresie – pediatria-hospitalizacja
2. Wystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o ogłoszenie postępowania konkursowego na terenie powiatu pszczyńskiego
umożliwiającego zawarcie kontraktu z NFZ na udzielenie świadczeń
DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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SPRAWOZDANIE Z xVI SESJI -CIĄG DALSZY...
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie w zakresie kardiologii inwazyjnej.
Poinformowano radę, że Szpital w Pszczynie prowadzi działania
zmierzające do otwarcia Oddziału Pediatrycznego oraz działania
zmierzające do przystąpienia i zawarcia kontraktu dla oddziału Kardiologii Inwazyjnej.
– planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem
jest określenie wizji rozwoju gminy Goczałkowice-Zdrój w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem
Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz
wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę
do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację
budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła,
instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku
2016.
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwałą nr XIV/117/2016 z dnia
29 marca 2016 r. uchwaliła „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój”. Został on przesłany do Wydziału Nadzoru
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który
dopatrzył się w w/w uchwale uchybień w zakresie realizacji delegacji
ustawowej określonej w art. 11a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o ochronie zwierząt. W związku z powyższym należało doprecyzować
w/w „Program” zgodnie z sugestiami Wydziału Nadzoru Prawnego
Woj. Śląskiego.
– przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży w Gminie Goczałkowice-Zdrój.
Projekt uchwały powstał na wniosek Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych. Celem programu jest wspieranie uczniów szczególnie

uzdolnionych, motywacja uczniów do nauki, rozwijania własnych
uzdolnień i zainteresowań, zwiększanie liczby uczestników olimpiad
i konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Beneficjentami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum
oraz szkól ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Wraz z udzieleniem przez Wójta Gminy odpowiedzi na interpelacje
zgłoszone na poprzedniej sesji, dot. wykonania barierek ochronnych,
podjęcia działań w zakresie edukacji.
Przechodząc do wolnych głosów i wniosków radni podjęli kwestie
dotyczące:
- wykonania przeglądu instalacji gazowej na terenach będących pod
wpływem eksploatacji górniczej,
- zwołania specjalnej sesji związanej z dalszą eksploatacją kopalni
PG Silesia,
- mistrzostw siatkówki, w których wzięli udział Radni Gminy, zajmując II miejsce,
- administracji i stanu technicznego hydrantów w gminie,
- wniosku Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, sporządzony podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w Gimnazjum,
- wniosku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój na II półrocze 2016 roku,
- zamontowania lustra na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej z ulicą
Szkolną,
- skargi rodziców, złożoną na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,
- zajęcie stanowiska w sprawie pisma, które wpłynęło do Wójta Gminy
i Rady Gminy w sprawie wykonania przez Urząd Gminy dokumentacji stanu faktycznego obszaru Gminy objętego eksploatacją węgla
przez PG Silesia.
- powołania komisji, która miałaby zbadać stan dębów rosnących przy
Kanarze oraz zlecić wykonanie podcięcia i uporządkowania suchych
gałęzi w tamtym miejscu.
Szczegółowy protokół z posiedzenia XVI sesji Rady Gminy
dostępny jest na stronie Urzędu Gminy, www.goczalkowicezdroj.pl,
w zakładce BIP.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk

SPRAWOZDANIE Z xVII SESJI
RADY GMINY

N

a sali Urzędu Gminy, 28 czerwca 2016 r. odbyły się XVII
obrady Rady Gminy. Przewodniczący Rady, na wstępie wprowadził do porządku obrad dwa dodatkowe punkty, dotyczące: podjęcia w poniedziałek 27 czerwca przez radnych sejmiku
Województwa Śląskiego uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż
trzech uzdrowisk, m.in. uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju oraz
podjęcia uchwały w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XI/82/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (uchwała została przyjęta jednogłośnie).
Kwestia zbycia udziałów uzdrowiska, została podjęta w pierwszej kolejności, tuż po złożeniu przez Mirosława Wizę interpelacji
dotyczącej wycinki drzew na wałach stawu Rontok.
Były Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej z poprzedniej
kadencji Rady Gminy poinformował, że wraz z przedstawicielami
związków zawodowych i rady pracowniczej brał udział w poniedziałkowym proteście przed Urzędem Marszałkowskim w Katowicach sprzeciwiając się decyzji sejmiku. Dodał, że jego zdaniem
nikt (ani władze gminy, ani rada) nie zajęła się tym problemem

należycie. Była podjęta z pracownikami umowa społeczna z której
teraz wszyscy się wycofali. Na posiedzeniu sejmiku wspomniano
o wdrożeniu programu naprawczego Uzdrowiska i o tym, że zakład
przynosi jeszcze straty, ale znacznie mniejsze. Niestety nie zrobiło
to na nikim wrażenia – stwierdził. Zgodnie z programem naprawczym Uzdrowisko zostało oddłużone, otrzymało dotację z Unii
Europejskiej w wysokości 40 mln zł i miało wyjść na prostą w 2018 r.,
a teraz wartość zakładu szacuje się na nieco powyżej 10 mln zł
(wartość wyposażenia i sprzętu oraz pracowników, ich wiedzy
i umiejętności) – wyjaśniła Ewa Spek, przewodnicząca Związków
Zawodowych.
Sekretarz Gminy – odnosząc się do powyższych wypowiedzi
stwierdziła, że podjęcie przez sejmik uchwały ze względu na sposób
i czas budzi szereg zastrzeżeń. Zauważyła, że na dniach zostanie
podpisana nowelizacja do ustawy o działalności leczniczej, która
wprowadza istotne ograniczenia w prywatyzacji zakładów leczDOKOŃCZENIE NA STR. 5 

aktualności
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Sprawozdanie z xVII Sesji -CIĄG DALSZY...
że organizacja wypoczynku letniego w gminie dofinansowana jest
kwotą 30 tyś. zł ze środków pochodzących z funduszu alkoholowego.
Przechodząc do wolnych głosów i wniosków ze strony radnych
padła prośba o udzielenie odpowiedzi na interpelacją złożoną
na początku posiedzenia Sekretarz oraz pracownik Urzędu Gminy
wyjaśniły, że sprawa wycinki drzew przy stawie Rontok związana
była z nadbudową wału. Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek PG
Silesia o wycinkę, która była podyktowana bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Po dokonaniu oględzin terenu wydano na nią
zgodę. Sekretarz dodała, że każda wycinka drzew wpływa negatywnie na środowisko, dlatego nikt nie podejmuje takich decyzji bez
konieczności. Wyjaśniono, że Regionalny Inspektor Ochrony Środowiska nie dopatrzył się żadnych uchybień w tej decyzji i stwierdził,
że została ona wydana zgodnie z przepisami.
Ponadto, w 2010 r. została opracowana strategia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój, w ramach
której określono kilka zadań, m.in. konieczność nadbudowy północnego wału Rontok, a to wiązało się bezpośrednio z wycięciem drzew.
Przechodząc do innych tematów w ramach wolnych głosów radni
poruszyli kwestie dotyczące:

– polityki kadrowej w Gimnazjum (propozycja sporządzenia projektu
organizacyjnego),
– kwestii utworzenia oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej,
– połączenia goczałkowickiego uzdrowiska ścieżką rowerową z planowaną budową trasy rowerowej wzdłuż jeziora goczałkowickiego,
– publikacji pełnego protokoły z sesji Rady Gminy w „Wiadomościach
Goczałkowickich”.

W ramach uzupełnienia, Sekretarz Gminy poinformowała,
że na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Gminy został przekazany raport z badania radioaktywności skały płonej użytej do nadbudowy wałów Rontoka.
Kierownik Instytutu, który nadzorował prowadzenie badań będzie
obecny na jednym z posiedzeń Rady Gminy w celu szczegółowego
omówienia wyników. Przekazała również radnym, że do Urzędu
Gminy wpłynęła odpowiedź Polskiej Spółki Gazownictwa na pismo
w sprawie zabezpieczeń i usuwania awarii sieci gazowej na terenach
podlegających eksploatacji górniczej (stan techniczny instalacji nie
budzi zastrzeżeń).
Na koniec podała do wiadomości Radnych, że decyzja środowiskowa w sprawie przedłużenia koncesji na eksploatację górniczą
pod gminą Goczałkowice-Zdrój zostanie wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 30 września 2016 r.
Szczegółowy protokół z posiedzenia XVI sesji Rady Gminy
dostępny jest na stronie Urzędu Gminy, www.goczalkowicezdroj.
pl, w zakładce BIP.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
Szymon Jarczok

f o t . a n d r z e j paw ł o w i c z

niczych. Po wejściu w życie tej nowelizacji zbycie udziałów będzie
mogło dotyczyć nie więcej niż 49%. Nadmieniła również, że tego
samego dnia, na tej samej sesji Radni Sejmiku przyjęli i skierowali
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej apel dotyczący niepodpisywanie powyższej ustawy.
W trakcie dyskusji, poinformowano, że 27 kwietnia 2016 r.
w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Wicemarszałek Województwa – Aleksandrą Skowronek (protokół z tego spotkania był
publikowany w poprzednim nr Wiadomości Goczałkowickich),
w którym wzięła udział: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz
Gminy, Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej. W ramach spotkania były
poruszane 2 kwestie: starania gminy o przedłużenie status gminy
uzdrowiskowej oraz sytuacja Uzdrowiska w aspekcie zamierzeń
dotyczących oszacowania wartości przedsiębiorstwa w celu zbycia udziałów oraz jego dalszego funkcjonowania. Jednakże nie był
na nim podejmowany temat samej sprzedaży uzdrowiska z uwagi
na toczące się prace przygotowawcze.
Wracając do tematu przedłużenia statusu Uzdrowiska, Sekretarz
poinformowała, że Gmina posiada status Gminy Uzdrowiskowej
do końca grudnia 2016 r. W styczniu 2016r. skierowano wystąpienie
do Ministerstwa Zdrowia przedstawiając sprawozdanie z podjętych
działań, które zmierzały do usunięcia tych nieprawidłowości, które
były podstawą przyznania tego statusu na czas określony. Aktualnie
trwa wymiana korespondencji pomiędzy Gminą a Ministerstwem
Zdrowia – dodała.
Odnosząc się do wypowiedzi jednego z obecnych na posiedzeniu sejmiku mieszkańców, który stwierdził, że z ust Wicemarszałek,
na spotkaniu w Urzędzie Gminy padła propozycji zakupu przez
Gminę udziałów Uzdrowiska, Sekretarz Gminy stwierdziła, że nigdy
do Urzędu nie wpłynęło żadne pismo, ani wniosek dotyczący nabycia udziałów Uzdrowiska. Wyjaśniła, że jedynym organem kompetentnym w tej kwestii jest Rada Gminy, a podczas spotkania z Panią
Wicemarszałek nie było mowy o projekcie uchwały w sprawie zbycia
udziałów, ani o tym kiedy to nastąpi. Powiedziała ponadto, że jest
to zbyt poważna kwestia, aby dyskutować o niej w trakcie luźnej rozmowy, a jej zdaniem, jest to sprawa całej Rady i wiąże się z wieloma
milionami złotych, które ewentualnie trzeba by w przyszłości zainwestować. Podkreśliła także, że w czasie rozmowy, została przedstawiona jedynie argumentacja władz Województwa Śląskiego, tj.
niska wycena świadczeń zdrowotnych przez NFZ oraz konieczność
doinwestowania.
Obecna na posiedzeniu sesji Dyrektor Sanatorium Gwarek,
stwierdziła, że sytuacja z jaką mamy do czynienia jest bulwersująca,
a obwinianie poszczególnych stron nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ tak naprawdę nikt, ani władze gminy, ani rada, czy
też związki zawodowe nie miały możliwości wpłynąć na podjętą
decyzję. Uzupełniła ponadto, że Wójt Gminy dokłada wszelkich,
możliwych starań, aby utrzymać statut gminy uzdrowiskowej, czego
niejednokrotnie była osobistym świadkiem – wytłumaczyła.
Podsumowując burzliwą dyskusję, Przewodniczący Rady zaproponował, aby wypracować oficjalne stanowisko Rady Gminy i zwołać w tej sprawie sesję.
Przechodząc do kolejnego punkty posiedzenia Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty przedstawił informację o planowanej strukturze szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 oraz informację o przewidzianych pracach remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacji (Największy remont zaplanowany jest
w siedzibie Przedszkola nr 1. Na ten czas, wszyscy podopieczni,
zostali przeniesieni do Przedszkola nr 2).
W dalszej części obrad, Sekretarz Gminy poprosiła dyrektorów
oraz kierowników gminnych jednostek o przedstawienie propozycji organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji. (Szczegółowe inf. dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej). Dodała,
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wiadomości goczałkowickie

AbSOLuTORIuM
DLA WÓJTA GMINY
W

dniu 7 czerwca odbyła
się sesja Rady Gminy
poświęcona m.in. rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Giny
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok oraz
udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Radni udzielili Wójtowi Gminy Gabrieli
Placha absolutorium za 2015
rok. Za udzieleniem absoluto-

rium głosowało 11 Radnych, 1
osoba wstrzymała się od głosu,
nie było głosów przeciwnych.
Głosowanie nad absolutorium
poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdań oraz odczytaniem opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach.
Za przyjęciem sprawozdań głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw. W głosowaniu
wzięło udział 12 Radnych.
Stanowisko Regionalnej Izby
Obrachunkowej (pozytywne

opinie) zostało wyrażone w formie uchwał:
1. uchwała Nr 4200/II/45/2016
z dnia 31 marca 2016 roku II
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015r. wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
2. uchwała Nr 4200/II/71/2016

to wiele spółek,
z których
każda dysponuje określonymi nier uchomościami, urządzeniami
i majątkiem ruchomym. Dotarcie do właściwego zarządcy
wymaga sporo zachodu
i wytrwałości, a pisemne interwencje i monity gminy, jak ten
w sprawie uporządkowania
terenu często kończą się odpowiedzią, iż w/w działki nie
stanowią własności tutejszego
zakładu i pozostają pod zarządem innej spółki. Rozbudowane
i skomplikowane organizacyjnie i własnościowo zarzadzanie
mieniem kolejowym powoduje
też, że na odpowiedź czeka się

fot. fotolia

PKP NIE uSuNIE PNI
PKP

bardzo długo. Tak było m.in.
z pismem dotyczącym wykonania prac pielęgnacyjnych oraz

usunięcia pni na nasypie kolejowym biegnącym wzdłuż łącznika pomiędzy ulicami Szkolną

II Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 13 maja
2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Sprawozdanie finansowe
gminy oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
za 2015r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy. Link do BIP >
Maria Ożarowska

a Główną. Pierwsze pismo w tej
sprawie zostało wysłane w dniu
27 st ycznia br. Potem były
monity. Była też interwencja
Radnych. W dniu 11 lipca przyszła odpowiedź, w której Dyrektor PKP Polskie Linie Krajowe
SA informuje Urząd Gminy, iż
„usuniecie pni spowodowałoby
naruszenie stabilności skarpy,
co w konsekwencji doprowadziłoby do obsuwania się nasypu
kolejowego zagrażającego
bezpieczeństwu ruchu drogowego.” Stanowisko to, jak napisano, wynika z zapisów procedury SMS PW-1 –Utrzymanie
linii kolejowej w sprawności
technicznej i organizacyjnej.
Maria Ożarowska

RAPORT DO WGLĄDu,
RDOŚ WYZNACZYŁ TERMINY

W

dniu 12 lipca br. do Urzędu
G m i ny w p ł y n ę ł o ko l ej n e
obwieszczenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat
koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego

„SILESIA”. W obwieszczeniu RDOŚ informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wyznaczeniu terminu, w którym każdy
może zapoznać się w raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
oraz innymi dokumentami zebranymi
w przedmiotowej sprawie.
Tak więc każdy może zapoznać się
z wnioskiem, raportem oraz wszelkimi

dokumentami zebranymi w sprawie
w dniach od 18 lipca 2016r. do 8 sierpnia 2016r. W tym samym terminie można
również składać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku. Uwagi mogą być
wnoszone w formie pisemnej na adres siedziby RDOŚ w Katowicach, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Maria Ożarowska

aktualności
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RDOŚ wyznaczył
termin wydania decyzji
środowiskowej

W obwieszczeniu RDOŚ informuje o wyznaczeniu terminu
rozpatrzenia wniosku na dzień 30 września 2016r. wskazując
w uzasadnieniu na konieczność przeanalizowania dodatkowych
materiałów oraz przeprowadzenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22
pok. 404, w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 42 06 813.
Materiały, stanowiące dokumenty w sprawie, a będące w posiadaniu Urzędu Gminy będą dostępne również na gminnej stronie
internetowej, w podanych wyżej zakładkach.
Sprawa wydania tej decyzji środowiskowej toczy się od lutego
2015r. dlatego dla pełnego zobrazowania sprawy poniżej podaje
się do wiadomości zainteresowanych chronologiczne zestawienie
czynności administracyjnych i działań podejmowanych w toku
załatwiania tej sprawy.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydłużeniu
o okres 5 lat koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego
„SILESIA”:
17 lutego 2015 roku - wniosek PG „Silesia” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego
na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji udzielonej na wydobywanie
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”.
10 marca 2015 roku - Postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat
koncesji udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego i metanu
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego
„Silesia”
01 kwietnia 2015 roku - zażalenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach z dnia 10 marca 2015 roku. Zażalenie złożyły także
3 organizacje pozarządowe oraz kilkunastu Mieszkańców.
18 czerwca 2015 roku - pismo pełnomocnika Gminy Goczał-

kowice-Zdrój do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z wnioskiem o doręczenie zawiadomienia o terminie załatwienia
sprawy oraz dalszych pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
28 września 2015 roku - zawiadomienie Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 30 października
2015 roku.
10 listopada 2015 roku - Postanowienie Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska o uchyleniu Postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 marca
2015 roku (o odmowie wszczęcia postepowania) oraz przekazaniu
sprawy do ponownego rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Katowicach.
22 grudnia 2015 roku - Wezwanie PG „Silesia” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do usunięcia
braków wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
styczeń 2016r. - Uzupełnienie dokumentacji przez przedsiębiorcę
górniczego.
22 stycznia 2016r. - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.
02 lutego 2016 roku - wezwanie PG „Silesia” przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do uzupełnienia
wniosku z dnia 17 lutego 2016 roku oraz poczynienia wyjaśnień
w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
9 lutego 2016r. - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach o dopuszczeniu Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „INICJATYWA” do udziału w postepowaniu
w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.
01 marca 2016 roku - wniosek PG „Silesia” o przedłużenie do dnia
17 marca 2016 roku terminu na uzupełnienie wniosku z dnia 17
lutego 2016 roku oraz poczynienia wyjaśnień.
4 marca 2016 roku - wniosek PG „Silesia” o przedłużenie do dnia
29 kwietnia 2016 roku terminu na uzupełnienie wniosku z dnia 17
lutego 2016 roku oraz poczynienia wyjaśnień.
kwiecień 2016 roku - wniosek PG „Silesia” o przedłużenie do dnia
31 maja 2016 roku terminu na uzupełnienie wniosku z dnia 17
lutego 2016 roku oraz złożenie wyjaśnień.
13 czerwca 2016 roku - uzupełnienie przez PG „Silesia” wniosku
z dnia 17 lutego 2016 roku.
14 czerwca 2016 roku - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach – wyznaczenie na dzień 30
września 2016r. terminu rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy
górniczego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat
koncesji udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego i metanu
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego
„Silesia”.
Maria Ożarowska

fot. fotolia

P

od koniec stycznia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji na wydobywanie
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
Kopalni Węgla Kamiennego „SILESIA”. W toku postępowania
przedsiębiorca górniczy został wezwany do uzupełnienia wniosku oraz do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących m.in.
raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin
na złożenie uzupełnień był kilkakrotnie przesuwany. W czerwcu
RDOŚ przesłał do gminy obwieszczenie o wyznaczeniu terminu
rozpatrzenia wniosku wraz z prośbą o wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz podanie do publicznej wiadomości. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej
gminy w zakładce „Szkody górnicze” oraz w BIP gminy w zakładce
„Decyzje środowiskowe 2015”.
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Rada Gminy uchwaliła Plan
gospodarki niskoemisyjnej

N

a czerwcowej sesji Rada Gminy uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan ten jest kluczowym dokumentem przy ubieganiu
się o środki finansowe w perspektywie lat 2014-2020. Określa cele
strategiczne i szczegółowy sposób dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Zawiera m.in. wykaz planowanych działań
krótko- i długoterminowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ochrony klimatu, zmniejszenia emisji CO2, wykorzystania energii
odnawialnej oraz poprawy jakości powietrza.

W

fot. fotolia

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach jest
związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Brak tych planów uniemożliwia skuteczne
aplikowanie przez gminę o dotacje m.in. ze środków RPO.
Na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gmina pozyskała kwotę 22.582 zł z WFOŚiGW w Katowicach, co stanowi 80%
całkowitych kosztów jego wykonania. Pozostałe 20% sfinansowano
z budżetu gminy.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dostępny jest na stronie Urzędu
Gminy www.goczalkowicezdroj.pl
Maria Ożarowska

Dotacje na przeciwdziałanie
niskiej emisji

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił pilotażowy Program: „Dofinansowanie zadań
realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz
ograniczenia niskiej emisji”.
Osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych lub modernizację systemów grzewczych.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca
2016 r. w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej
19 w godzinach od 7.30 do 15.30 można je również przesłać pocztą.
Więcej informacji dotyczących tego pilotażowego programu można
uzyskać na stronie WFOŚiGW w Katowicach, bezpośrednio w siedzibie
Funduszu lub pod nr telefonu 32/251 80 71.
Krystyna Gimel

DAR KRWI - honorowe krwiodastwo

Dar krwi, to jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Bez krwi
nie ma życia, o czym szeroko
informują akcje społeczne
zachęcające zdrowych ludzi
do oddawania jednego z najwartościowszych składników
naszego organizmu.

fot. fotolia

K

rwiodawstwo jest oparte
na zasadzie dobrowolnego
i bezpłatnego oddawania
krwi. Tytuł „Honorowy Dawca
Krwi” przysługuje osobie, która
została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej
służby krwi i oddała bezpłatnie
krew. Krwiodawca nie otrzymuje
za oddaną krew i jej składniki
pieniędzy. Jednak aby docenić
poświęcenie tych osób państwo
lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywilejów
i wyróżnień.

Jedną z form „wynagradzania” dawców jest przyznawanie
im odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaczenie
nadawane przez Polski Czerwony

Krzyż, mogą otrzymać osoby, które
w dowolnym czasie oddały odpowiednią ilość krwi. Aby otrzymać
odznaczenie III stopnia kobiety
muszą oddać 5 litrów krwi, a męż-

czyźni 6. W przypadku odznaczenia stopnia II ilość pobranej krwi
wzrasta do 10 i 12 litrów.
Uroczyste wręczenie odznaczeń odbywa się przy okazji różnorodnych wydarzeń. Goczałkowiccy dawcy zostali uhonorowani 7 czerwca 2016 r., w ramach
XVI posiedzenia Rady Gminy,
gdzie dziewięć osób, pośród których znaleźli się: Beata Helik,
Gabriela Mendrok, Krzysztof Lapczyk, Łukasz Wojciech, Ryszard
Rajda, Józef Gaszczyk, Adam
Skipioł, Henryk Retek, Łukasz
Strządała z rąk Prezesa Zarządu
Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej – Bogdana Ogrockiego
oraz Prezesa Klubu Honorowych
Krwiodawców z Jasienicy – Jana
Mrzyka otrzymało legitymacje
i medale Honorowych Dawców
Krwi.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
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17 FIRM ZAINTERESOWANYCh
WYKONANIEM REGuLACJI
POTOKu GOCZAŁKOWICKIEGO

D

o przetarguwykonanie
regulacji Potoku Goczałkowickiego przystąpiło
aż 17 oferentów. Większość firm
pochodzi w Polski południowej.
Aktualnie trwa ocena ofert.
Inwestor czyli Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach dokłada wszelkich starań, by możliwe jak
najszybciej rozstrzygnąć przetarg. Oferty ocenia 8-osobowy
zespół. Kryteria ocen: cena –
90%, okres gwarancji – 10%.
Rozpiętość oferowanych cen

jest duża i wynosi od 8.617 tys.
do 13.836 tys. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. wykonanie pełnej regulacji
dna i brzegów cieku z wykorzystaniem, w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych,
koszy oraz materacy siatkowo
– kamiennych, płyt ażurowych
2. wymianę istniejących przepustów
3. przebudowę sieci energetycznej zgodnie z branżowym
opracowaniem
4. włączenie do cieku istnieją-

cych urządzeń wodnych (wlotów) – zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz
dokumentacją projektową.
Planowany termin zakończenia robót – 15 czerwca 2018r.,
przy czym na 2016r. zgodnie
z harmonogramem przewiduje
się wykonanie prac na kwotę
2.164 tys. Na wykonanie całej
inwestycji inwestor zamierza
przeznaczyć 11.857.392 zł,
z czego 1,2 mln zł stanowić
będzie pomoc finansowa Gminy
Goczałkowice-Zdrój. Środki

te zostały zabezpieczone
w budżecie gminy na rok 2016.
Stosowną umowę z Województwem Śląskim zawarto w dniu
25 maja br.
Równolegle z przetargiem
na wybór wykonawcy robót
budowlanych trwa postepowanie przetargowe na pełnienie
nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowo-mostowej
oraz instalacyjnej w zakresie
sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Maria Ożarowska

PROJEKT REMONTu uL. bRZOZOWEJ

U

lica Brzozowa jest drogą powiatową,
w zarządzie Powiatowego Zarządu
Dróg w Pszczynie. Jest to istotne
z punktu widzenia planowania wydatków
z budżetu samorządu, ponoszenia nakładów i odpowiedzialności za utrzymanie,
za stan nawierzchni, za remonty i inwestycje czyli realizacji zadań nałożonych
na samorząd. Tym niemniej gospodarze
gminy, którzy chcą i powinni patrzeć szerzej na swoją „małą ojczyznę, nie tylko
poprzez pryzmat własności, co roku ustalają z samorządem powiatowym przedmiot
współpracy, zakres współpracy i zasady tej
współpracy. Tak właśnie czynią od lat wójtowie gmin powiatu pszczyńskiego.
Od kilku t ygodni „oczkiem w głowie” Urzędu Gminy jest m.in. sporządzenie projektu remontu ulicy Brzozowej,
która na odcinku Rudołtowic nosi nazwę
ul. Wycecha. Nawierzchnia tej drogi jest
w złym stanie technicznym: spękania, łaty
po remontach cząstkowych, nierówności,
zapadnięte studzienki, szczeliny, wgłębienia itd. Droga ta nie spełnia wymogów dla
ruchu kategorii KR3. W przeszłości była

kilkakrotnie naprawiana.
Ostatni remont miał miejsce po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, kiedy
to na drogę położono dywanik asfaltowy.
Stan techniczny drogi uległ znacznemu
pogorszeniu po powodzi w czerwcu 2013r.
Wówczas to, zarówno Wójt Gminy jak
i Dyrektor PZD wpisali tę drogę do protokołu szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w tamtym czasie.
Teraz pojawiła się szansa na pozyskanie
pieniędzy na remont tej drogi, ze środków
powodziowych. Żadne decyzje jeszcze nie
zostały podjęte lecz z myślą o przyszłości, na zlecenie Starostwa Powiatowego
opracowywany jest projekt budowlany

remontu tej drogi. W ostatnich miesiącach
w Urzędzie Gminy toczyło się postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla
tego przedsięwzięcia.
W dniu 29 czerwca br. Wójt Gminy,
w uzgodnieniu z Burmistrzem Pszczyny
wydał decyzję środowiskową w tej sprawie. Przed wydaniem decyzji zasięgnięto
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Ponadto w Urzędzie zorganizowano dwa spotkania z udziałem projektantów, radnego powiatowego Pana Józefa
Pabina, przedstawicieli PZD, AZK oraz
Spółki Wodnej. Celem tych spotkań było
omówienie założeń do projektu i wprowadzenie na wniosek gminy rozwiązań
projektowych umożliwiających skuteczne
odwodnienie terenów w najbardziej newralgicznych miejscach tj. w rejonie lasku
Brzezina, w rejonie potoku bez nazwy
(obok posesji nr 60) oraz ul. Granicznej.
Po dokonaniu analiz stanu faktycznego,
po wizji terenowej i zinwentaryzowaniu
urządzeń wodnych projektant uwzględnił
wnioski gminy.
Maria Ożarowska

PRZETARG NA PRZEbuDOWĘ
DROGI - ODNOGI uLICY SZKOLNEJ

W

dniu 5 lipca br. ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej
stanowiącej odnogę ulicy Szkolnej, w rejonie parkingu przy
Kościele Parafialnym. Inwestycja obejmuje odcinek o długości

ok. 240m, łączący ul. Szkolną
z nowo wybudowaną ul. Rzemieślniczą.
Ter min składania ofer t
upływa 21 lipca 2016r. o godz.
8.30. Ogłoszenie o zamówieniu
ukazało się w Biuletynie Zamó-

wień Publicznych pod numerem 120577- 2016 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej
gminy w zakładce „Zamówienia
publiczne”.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000 zł.

Planowany termin zakończenia robót – do 70 dni od przekazania placu budowy. Kryteria
oceny złożonych ofert: cena –
95%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 5%.
Maria Ożarowska
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WYPRAWKA SZKOLNA

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. –
„Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie www. legislacja.rcl.gov.pl/
Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie przysługiwało w roku szkolnym 2016/2017 tylko uczniom niepełnosprawnym.

Z

godnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym
2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II
stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX
ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci
i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum,
lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup
materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.
Szczegółowa wysokość dofinansowania zakupu podręczników,
a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.goczalkowicezdroj.pl.
Ponadto, informujemy rodziców, że wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać do dyrektorów szkół – Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum na początku września na wnioskach które zostaną opublikowane na stronie internetowej. O terminie składania wniosków poinformujemy końcem sierpnia 2016r.
Informacji o wyprawce udziela Gminny Zespół Oświaty Goczałkowice-Zdrój tel. 322127055.(Pon. – Piątek w godz. 7-14).
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

„KONCERT DLA RODZINY”

fot. arch. pp2

D

om rodzinny wyposaża
dziecko w ufność do innych
ludzi. Przekazuje wartości
moralne, społeczne, zaspakaja
wszystkie potrzeby psychiczne
dziecka.
Wypowiadając słowo
„rodzina”, mamy na myśli nie
tylko dzieci, współmałżonków,
ale również osoby w dalszym
stopniu spokrewnione. W zależności od tego, czy więź rodzinna
jest spójna, czy nie dana rodzina
może właściwie się rozwijać lub
przeżywać kryzys. Dlatego też
warto przypomnieć sobie jak
tworzymy i umacniamy więzi
rodzinne w odniesieniu nie tylko
do najbliższych, ale i dalszych
krewnych. Więź rodzinna jest
tym, co łączy, jednoczy, zespala
ludzi ze sobą, buduje związek. Dla
budowania więzi rodzinnych bardzo istotna jest pamięć o domowych uroczystościach. Dzieci,
które zawsze przygotowane
są do okazywania miłości swoim
rodzicom, chętnie przygotowują

niespodzianki z okazji urodzin,
imienin swoich rodziców, pamiętają o Dniu Matki i Ojca, Babci
i Dziadka. Rodzice z kolei powinni
pamiętać o imieninach, urodzinach swoich pociech oraz o Dniu
Dziecka. Z tak rozumianą rodziną
spotykamy się przy wielu okazjach. Trudno bowiem wyobrazić sobie szczęśliwą rodzinę, której członkowie nie przebywają
ze sobą, nie prowadzą rozmów,
nie pomagają sobie w pracy,
w nauce, nie spędzają wspólnego

czasu. Taka rodzina miałaby nikłe
szanse na przetrwanie trudów
codziennego życia.
Są takie dni w przedszkolnym
kalendarzu, do których wszystkie
dzieci przygotowują się bardzo
solidnie, na które czekają z wypiekami na twarzy i chciałyby bardzo, aby były najpiękniejszymi
dniami w całym przedszkolnym
roku, to Święto Mamy i Taty.
„Dzień rodziny” to wspaniały czas
zarówno dla rodziców jak i dzieci
pełen wzruszeń, radości i uśmie-

chu, a przede wszystkim jest
to czas, który mogą spędzić tylko
ze sobą bez pośpiechu i z dala
od codziennych zmartwień.
Z tej okazji 12 czerwca przedszkolaki zaprosiły swoich najbliższych na uroczysty koncert który
odbył się w kościele pod wezwaniem Św. Jerzego, na który przygotowały występy recytatorskie
i wokalne chcąc w ten sposób
wyrazić swoim najbliższym ich
miłość i wdzięczność. Wszystkich zebranych serdecznie powitała dyrektor przedszkola, która
podkreśliła, jak ważną rolę
w naszym życiu pełni rodzina –
zarówno rodzice jak i dziadkowie.
Nasz rodzinny koncert uświetniła
również pani Monika Mendrok
– Mika, wykonując m.in. utwór
Violetty Villas „Mamo”. Był
to czas miłości, radości i wzruszeń, a także radosne i słoneczne
popołudnie spędzone w wielkiej
przedszkolnej rodzinie.
Zredagowała:
Agata Bajbuła

oświata
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O

jczyzna to pojęcie abstrakcyjne dla małego dziecka,
gdyż nie rozumie ono
do końca jego znaczenia. Aby
dziecko rozumiało znaczenie
słów: Polska – Ojczyzna, Polak
– Patriota, należy od najmłodszych lat rozpocząć pracę nad
kształtowaniem miłości do swojej
rodzinnej miejscowości, regionu,
kraju. Działania przedszkola dają
dobry początek przygotowania
dziecka do roli twórczego, otwartego i pewnie poruszającego się
po świecie obywatela. Uświadomienie dzieciom, że wspólnoty,
takie jak: rodzina, środowisko lokalne, ojczyzna, stanowią
wielką wartość w życiu każdego
człowieka, i że każdy ma wobec
tych wspólnot obowiązki. Poznając swoją miejscowość dziecko
czuje się z nią związane – jest
to jego miejsce na Ziemi „Mała
Ojczyzna”. Uważa się, że jeśli
ktoś pokocha „Małą Ojczyznę”,
to pokocha też „Dużą Ojczyznę”
– kraj, w którym żyje.
Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze zrozumieć wielu spraw, ale może
wiele przeżyć, a pierwsze przeżycia są trwałe i pozostają na całe
życie. Obserwując nasze przedszkolaki zauważamy ich zdolności plastyczne, jak i predyspozycje muzyczne. Ważne jest promowanie takich talentów. Dlatego corocznie od 12 już lat, aby
wspierać najzdolniejsze dzieci,
nasze przedszkole organizuje

Przegląd Piosenki.
W tym roku Przegląd Młodych
Artystów odbył się pod hasłem
„Kto Ty jesteś? – Polak mały”.
Zaproszenie do udziału w Przeglądzie przyjęły placówki oświatowe naszej gminy: Szkoła Podstawowa nr 1 (klasy II i III), Niepubliczne Przedszkole i Szkoła
Podstawowa z CETiR-u oraz
Publiczne Przedszkola nr 1 i nr
2. Ogółem wystąpiło 36 wykonawców.
Dla wielu uczestników był
to debiut solowy na scenie, pierwszy śpiew do mikrofonu i pierwsze w życiu gromkie brawa.
W tematykę Przeglądu wykonawców i publiczność wprowadziły dzieci z grupy „Wiewiórki”
i „Sowy” wierszem:
Patataj, patataj,
pojedziemy w cudny kraj.
Tam, gdzie Wisła modra płynie,
szumią zboża na równinie.
Patataj, patataj,
a jak zowie się ten kraj?
POLSKA!
Popisy naszych młodych artystów oceniało JURY w składzie:
pani Ewa Chojkowska – dyrektor Publicznego Przedszkola nr
1, pani Ewelina Sowa - Mrzyk –
przedstawiciel GOK-u, a także
pani Magdalena Skipioł – rodzic
z Publicznego Przedszkola nr 2.
Po zakończeniu prezentacji wszystkich piosenek, dzieci
z grupy „Sowy” z Publicznego
Przedszkola nr 2 zatańczyły
„kujawiaka”. Był to ostatni

fot. arch. pp2

„KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY”
xII PRZEGLĄD MŁODYCh ARTYSTÓW

występ, po którym została ogłoszona krótka przerwa na poczęstunek i obrady JURY.
Po tej przerwie głos zabrała
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2, pani Beata Migacz,
która podziękowała za wspaniałe
występy i oznajmiła, iż wszystkim wykonawcom przyznano
I miejsce. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę książkową. Opiekunom, którzy przygotowali dzieci
do występu, wręczono podziękowania w formie dyplomu.
Od 4 już lat każdemu przeglądowi towarzyszy wystawa prac
plastycznych naszych wychowanków, co świadczy o tym,
że nasze przedszkolaki są utalentowane nie tylko muzycznie ale
i plastycznie. Wystawa prac prezentowanych w zróżnicowanych
technikach plastycznych, w tym

"ShREK ZAPRASZA"

W

dniach 13 – 16 czerwca
2016r. uczniowie gimnazjum w Goczałkowicach –
Zdroju siedmiokrotnie zaprezentowali na terenie swojej szkoły przedstawienie pt. „Shrek”.

Tę zabawną, ale i wzruszającą historię o przyjaźni, bezinteresownej pomocy i akceptacji siebie obejrzało około 600
osób: uczniowie, nauczyciele,
a także absolwenci w/w szkoły,
S z ko ł y Po d s t awowej n r 1
w Goczałkowicach – Zdroju
oraz Sanatorium „Stokrotka”.
Tr wające ponad godzinę
widowisko jest efektem pracy
grupy teatralnej „Talencik”

działającej od października
2015 roku na terenie gimnazjum w Goczałkowicach –
Zdroju. Tworzą ją uczniowie
klas pierwszych, drugich i trzecich, w sumie 20 osób. Przykładem lat ubiegłych grupa dzieli
się na sekcję aktorską i dekoracyjną.
Młodzi aktorzy przez cały
rok spotykali się regularnie
na swych zajęciach, na których
wspólnie ze swoją instruktorką,
panią Bogną Kroker, tworzyli
scenariusz, choreografię i scenografię do swojego przedstawienia.
Spektakl nie jest wiernym

o d w z o r ow a n i e m f i l m owej
wersji „Shreka”. Niektóre kwestie skrócono, inne rozbudowano, a jeszcze inne dodano.
Każdy uczestnik grupy otrzymał swoją rolę, którą następnie
pod okiem opiekunki szlifował
cały rok.
Cała scenografia oraz
kostiumy, w których wystąpili uczniowie tworzone były
zarówno przez nich samych,
sekcję dekoracy jną, rodziców oraz babcie. Widowisko
wzbogacono o efekty świetlne
i dźwiękowe, co dodatkowo
wpłynęło na jego atrakcyjność.
Po przedstawieniu grupa

roku zatytułowana była „Polska
to moja ojczyzna”. Dzieci, poznając różnorodne aspekty słowa
Ojczyzna, przelewały na papier,
jak umiały, zarówno swoją wiedzę jak i uczucia.
Organizatorzy XII Przeglądu
Młodych Artystów, Anna Czernecka – Mac i Bożena Rak dziękują wszystkim uczestnikom
za wspaniałe prezentacje i dobrą
zabawę, publiczności za miłą
atmosferę, nauczycielom za przygotowanie dzieci do występów
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Przeglądu.
Mamy nadzieję, iż wszyscy
miło spędzili poniedziałkowe
przedpołudnie i chętnie spotkają
się z nami za rok na XIII Przeglądzie Młodych Artystów.
Bożena Rak
Anna Czernecka – Mac

zapraszała do wspólnej
zabawy, rozdawała karteczki
ze swoim pamiątkowym zdjęciem oraz obsadą aktorską.
Widowisko wszystkim bardzo
się podobało, o czym świadczyły zarówno brawa, jak
i kolejka po autografy.
Młodzi artyści mają
nadzieję, że wszyscy zrozumieli przesłanie ich spektaklu.
A brzmi ono tak: „Nie szata
zdobi człowieka, ale jego wnętrze. Każdy na swój sposób jest
piękny i ma prawo do szczęścia
oraz miłości”.
Gimnazjum
Goczałkowice-Zdrój
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCh
uCZNIÓW

Ania Jankowska - ukończyła
szkołę ze średnią ocen 5,83 i jak
czytamy w uzasadnieniu „zawsze
i w każdej sytuacji służy pomocą
swoim koleżankom i kolegom”,
a jej kultura osobista, postawa,
wiedza i samodyscyplina są wzorem do naśladowania. Rada Pedagogiczna występując o nagrodę
dla Ani podkreśliła samodzielność uczennicy w poszukiwaniu
wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, szczególnie
z przedmiotów humanistycznych.
Przejawem tego jest długa lista

fot. fotolia

D

orocznym zwyczajem
na zakończenie roku
szkolnego w ramach promocji Młodych Talentów Wójt
Gminy Gabriela Placha przyznała nagrody uczniom wskazanym przez rady pedagogiczne
gminnych szkół. Tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły
Podstawowej nr 1 w roku
szkolnym 2015/2016 uzyskała
uczennica klasy VIb Anna Jankowska. Tytułem Najlepszego
Absolwenta Gimnazjum mogą
poszczycić się: Magdalena Jurczyk – uczennica klasy IIIa oraz
Zofia Pitlok – uczennica klasy
IIIa.

osiągnięć i udział z wielu konkursach, przeglądach i olimpiadach.
W roku szkolnym 2015/2016 Ania
zdobyła m.in. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego, II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Mitologicznym.
Magda Jurczyk - jest wyjątkową
uczennicą. Średnia jej ocen w Gimnazjum wyniosła 5,61. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskała 95%,
co jest najwyższym wynikiem nie
tylko w skali szkoły. Magda jest
wszechstronnie uzdolniona i całym

sercem zaangażowana w to co robi.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje modelarstwo, geografia, zajęcia teatralne, wokalne oraz pływanie. Jako wolontariuszka brała
udział w finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz Pikniku
Integracyjnym „Tacy sami”. Jest
laureatką ogólnopolskiego konkursu ALBUS z matematyki, finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Geografii oraz
Mistrzem Gramatyki Niemieckiej.
Dwukrotnie zajmowała II miejsca
w Powiatowym Konkursie Polonistycznym „Z językiem polskim
za pan brat” kategoria krasomów-

cza.
Zosia Pitlok - ukończyła Gimnazjum ze średnią ocen 5,11; uzyskała jeden z najwyższych wyników z egzaminu gimnazjalnego.
W okresie nauki w Gimnazjum
wielokrotnie zdobywała czołowe
miejsca w konkursach i olimpiadach polonistycznych. Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz ogólnopolskiego
konkursu ALBUS z matematyki.
W swoim dorobku ma wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie Galileo z języka polskiego. Dwukrotnie zajęła I miejsca w Powiatowym
Konkursie Polonistycznym „Z językiem polskim za pan brat”. Na kartach historii szkoły Zosia zapisała
się jako odtwórczyni głównych ról
w szkolnych przedstawieniach.

Uroczystość zakończenia roku
szkolnego w Gimnazjum była
okazją do wręczenia specjalnych wyróżnień dla Beaty Kopali
– uczennicy klasy IIIb oraz Izabeli Kapicy – uczennicy klasy IIIa
za 100% frekwencję przez wszystkie lata nauki w Gimnazjum.
Maria Ożarowska

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCh
SPORTOWCÓW

Tytuł Najlepszego
Sportowca
Absolwenta uzyskali:

1. w kategorii dziewczyna:
Maja Wojtylak – uczennica klasy
IIIa Gimnazjum oraz Zuzanna
Famulok – uczennica klasy VIb
Szkoły Podstawowej Nr 1,
2. w kategorii chłopak:
Szymon Wojtylak – uczeń klasy
IIIa Gimnazjum oraz Grzegorz
Machoń – uczeń klasy VIa Szkoły
Podstawowej Nr 1.

Wyróżnieni uczniowie reprezentowali swoje szkoły w wielu
zawodach i turniejach osiągając wysokie lokaty. Brali udział
w różnych dyscyplinach sportowych, zarówno w grach zespołowych jak i konkurencjach indywidualnych. Są osobami ambitnymi, wszechstronnie uzdolnionymi i bardzo sprawnymi. Ich
wspólną cechą jest duch walki,
właściwa postawa na boisku
i pozytywny wpływ na kolegów i koleżanki. Mocnymi stronami każdego z wyróżnionych
uczniów są: sprawność, talent
i bardzo duże umiejętności pływackie, dzięki którym uczniowie ci zdobywają czołowe lokaty
w zawodach sportowych na różnym szczeblu. Rodzeństwo Maja

i Szymon Wojtylak na swym koncie mają po kilka złotych medali
zdobytych m.in. na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich ZHP
rozgrywanych w Bydgoszczy. Ich
młodsza koleżanka ze Szkoły
Podstawowej Zuzanna Famulok
może pochwalić się 3 miejscem

w zawodach pływackich, w województwie śląskim. Z kolei Grzegorz Machoń z powodzeniem
bierze udział w zawodach rozgrywanych w ramach „Czwartków Lekkoatletycznych” oraz
turniejach piłki nożnej.
Maria Ożarowska

fot. arcH. UrzĘdU GMinY

Z

okazji zakończenia roku
szkolnego Przewodniczący Rady Gminy przyznał
nagrody za osiągnięcia sportowe
uczniom wytypowanym przez
rady pedagogiczne gminnych
szkół.

Oświata
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W

dniach od 4.07
do 8.07.2016 r. zorganizowany został I turnus półkolonii dla dzieci Szkoły
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju. Organizatorzy oraz wychowawcy grup
z ogromnym zaangażowaniem
przygotowali i realizowali
atrakcyjny i urozmaicony program.
Już pierwszego dnia dzieci
odwiedziły miasto Pszczyna,
gdzie podziwiały i zwiedzały perłę naszej Ziemi Śląskiej- Muzeum Zamkowe wraz
ze Stajniami Książęcymi.
Drugiego dnia piesze
wędrówki zaprowadziły
do części zdrojowej naszej
miejscowości, gdzie najpierw
koloniści wzięli udział w zajęciach zumby, zorganizowanych
przez GOK, a potem odwiedzały najciekawsze miejsca
parku, części wodno – rekreKULTURA

acyjnej oraz odrestaurowany
dworzec kolejowy.
Następny dzień przyniósł
autokarową wycieczkę na Jurę
Krakowsko – Częstochowską, gdzie największą atrakcję stanowił IV wieczny zamek
w Ogrodzieńcu. Dzieci zwiedziły również Gród na Górze
Birów oraz podziwiały architekturę ruin zamku w Mirowie oraz odbudowany zamek
w Bobolicach.
Kolejny dzień to podchody
połączone z pieczeniem kiełbasek. Długa trasa z zadaniami
zaostrzyła apetyt, a posiłek
w otoczeniu przyrody i śpiewu
ptaków smakował wyjątkowo.
Ostatni dzień to wyłącznie
rekreacja i spotkanie z kinem.
Koloniści w bielskim kinie
zobaczyli film „Szajbus i pingwiny” o przyjaźni i wartości
wzajemnej pomocy.
W ciągu całego turnusu nie

fot. arch. sp1

I turnus półkolonii
w Goczałkowicach – Zdroju

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

brakowało również akt ywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu i wielu zabaw i gier
sportowych.
Półkolonie dla dzieci będą

jeszcze trwały do końca miesiąca, w tygodniowych turnusach II, III i IV nie zabraknie
fajnej zabawy i atrakcji.
Beata Migacz
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XXI DNI GOCZAŁKOWIC

S

łoneczna pogoda, imponujących rozmiarów scena, stoiska gastronomiczne, a w tle sprawiający duże wrażenie lunapark. Tak przed
rozpoczęciem obchodów Dni Goczałkowic prezentowało się
boisko LKS, które po rocznej przerwie na powrót stało się miejscem
organizacji święta naszej gminy. 11 i 12 czerwca 2016 r. już po raz
dwudziesty pierwszy w imieniu władz gminy zaprosiliśmy wszystkich
mieszkańców i przyjezdnych gości do wspólnej, plenerowej zabawy.
W sobotnie popołudnie, punktualnie o godz. 15.00 na scenie pojawiła się dyrektor GOK-u Zofia Szołdra, która w towarzystwie znanego od lat goczałkowickiej publiczności konferansjera Wojciecha Lali
dokonała oficjalnego otwarcia imprezy oraz zapowiedziała pierwszy
z zaplanowanych na ten dzień koncertów, w wykonaniu zespołu Paragraf 64. Muzycy, na co dzień osadzeni w zakładzie karnym w Strzelcach
Opolskich, zaprezentowali utwory będące połączeniem rocka z hip-hopem. Autorskie teksty grupy, których źródeł można doszukiwać się
w osobistych przeżyciach jej członków zostały odebrane entuzjastycznie przez publiczność, która doceniła charyzmę i niezwykłe zaangażowanie z jakim Paragraf 64 wyraża swoje emocje.
Wraz z zakończeniem występu rockmenów, przyszedł czas na nieco
spokojniejsze klimaty. O godz. 16.30 rozpoczął się blok artystyczny
w wykonaniu dzieci i młodzieży z goczałkowickich placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum oraz podopiecznych
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Pszczyny. Tuż za nimi,
został zapowiedziany zespół muzyczny „Cała Góra Barwinków”. Reggae i spa to klimaty, w których najlepiej czują się członkowie grupy,
szerszej publiczności znanej z udziału w popularnym muzycznym
show X Factor. Każdy, kto miał okazję zobaczyć na żywo występ ośmiu
muzyków, wchodzących w skład zespołu może potwierdzić, że razem
tworzą oni energetyczną mieszankę wybuchową, a ich znak rozpo-

znawczy, w postaci rozbudowanej sekcji dętej porywa, jak żadne inne
dźwięki.
Na podsumowanie sobotniego programu, z myślą o nieco młodszej
widowni tradycyjnie został zaplanowany szczególny koncert. W tym
roku, do współpracy zaprosiliśmy niezwykłego wokalistę, zwycięzcę III
edycji programu The Voice of Poland, który w występach „w ciemno”
piosenką „When a man loves the women” wprawił w zachwyt pięcioosobowe grono jurorów. Mateusz Ziółko, bo o nim mowa na XXI
Dniach Goczałkowic, zaprezentował światowy poziom umiejętności,
który można było usłyszeć zwłaszcza w utworach legendarnej grupy
Queen (tak na marginesie, naszym zdaniem nikt tak jak on nie potrafi
zmierzyć się z repertuarem, który śpiewał Freddie Mercury) czy też
w wylansowanym wraz z Liberem przeboju „Siedem rzeczy”. Artyście,
w trakcie sobotniego występu towarzyszyła dwójka innych uczestników programu The voice… Byli to: Michał Grobelny oraz Natalia
Świerczyńska.
Niedzielne obchody święta naszej gminy rozpoczęliśmy koncertem
Goczałkowickiej Orkiestry Dętej przy szachach plenerowych w Parku
Zdrojowym. Następnie, przyszedł czas na kolejne Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem. Prezentację muzycznej kultury Ziemi Pszczyńskiej,
słowami pieśni „Gdy słyszysz śpiew” otworzył Zespół Folklorystyczny
Goczałkowice. Tuż za nimi zaprezentowało się dziecięce Koło Regionalne działające przy SP 1, a na podsumowanie, wystąpił Zespół Folklorystyczny Ćwiklice, który w swoim repertuarze posiada tańce, pieśni
ludowe, obrzędy weselne, zabawy widowiskowe związane z weselem,
kolędy i śląskie pieśni powstańcze.
Wraz z zamknięciem części folklorystycznej programu przyszedł
DOKOŃCZENIE NA STR. 14 
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fot. arch. gok-u

Występ Damiana Holeckiego.

Koncert Mateusza Ziółki.

fot. arch. gok-u

czas na najważniejszy punkt w obchodach Dni Goczałkowic – występ
kabaretu Młodych Panów. Prezentacja skeczów kabaretu rodem z Rybnika zgromadziła na boisku LKS ogromną liczbę wiernych fanów, którzy pomimo rozpoczęcia się rozgrywek Euro 2016 nie zawiedli swych
idoli. Niestety, koncert zespołu Redlin, zaplanowany na godz. 18.00
nie zgromadził przed sceną tak licznej widowni i przegrał z meczem
Polska – Irlandia Północna (na szczęście nasza reprezentacja wygrała
co z wielkim zaangażowaniem ze sceny relacjonował nasz prowadzący,
a prywatnie wielki fan piłki nożnej – Wojciech Lala), a szkoda, bo rockowo-folkowy zespół z Jastrzębia-Zdroju słynie z klimatycznych utworów prezentujących nurty muzyczne z całego świata.
Ostatnim punktem programu XXI Dni Goczałkowic był koncert
Damiana Holeckiego – gwiazdy TV Silesii, na antenie której od 2014 r.
prowadzi on swój autorski program „Muzyczny Kącik Damiana Holeckiego”. Piosenkarz, występujący na terenie całego kraju znany jest
z charakterystycznych utworów wydanych m.in. w 2012 i 2014 r.
na dwóch płytach opatrzonych tytułem „Złote Przeboje”.
Oczywiście, Dni Goczałkowic, to nie tylko program artystyczny,
prezentowany na scenie głównej. Obchodom święta gminy zwyczajowo partnerują imprezy towarzyszące. Pośród nich główne miejsce
zajmują Goczałkowickie Potyczki Rodzin, gra terenowa prezentująca
najciekawsze walory turystyczne naszej miejscowości. W tegorocznej,
dziewiątej już edycji udział wzięło 13 drużyn spośród których tytuł
Super Rodziny, za największą liczbę zdobytych punktów otrzymała
rodzina Hanke.
Idąc dalej, w budynku „Starego Dworca” zorganizowano dwie
wystawy: pierwsza przygotowana przez Śląską Grupę TT prezentowała makiety kolejowe w skali 1:120, druga, poświęcona była artystycznej działalności fotograficznej Anny Bieniek, która wraz z mężem
Jackiem tworzy fotograficzny duet „Magia Obrazu”.
Zapaleni miłośnicy jednej z najstarszych gier świata mogli wziąć
udział w zorganizowanym w niedzielę Turnieju Szachowym o puchar
Wójta, który był również główną nagrodą w spławikowych zawodach
wędkarskich zaproszonych drużyn rozegranych 12 czerwca na stawie
„Rontok Mały”. Z kolei osoby mniej sprecyzowane miały okazję skorzystać z oferty sportowej przygotowanej przez GOSiR, kiermaszu taniej
książki gminnej biblioteki, stoisk gastronomicznych, handlowych,
atrakcji jakimi dysponował Lunapark Olech z Gliwic oraz wziąść udział
w pokazach strażackich zorganizowanym przez goczałkowicką OSP.
Podsumowując. Z punktu widzenia organizatorów cieszymy się,
że wszystko zostało zorganizowane sprawnie i bez żadnych przeszkód. Co możemy dodać. Żałujemy, że pomimo kilkumiesięcznych
przygotowań nie udało nam się zorganizować dla Państwa strefy
kibica (zwłaszcza, że z naszej miejscowości pochodzi Łukasz Piszczek
– reprezentant polskiej drużyny narodowej). Żałujemy, że jedyna stacja telewizyjna za pośrednictwem, której można było wykupić legalną
licencję na publiczne odtwarzanie meczy (dodam, że w naszym przypadku chodziło o licencję na imprezę masową) do niemalże ostatniej
chwili trzymała wszystkich w niepewności, aby w ostateczności zażądać ponad kilkuset tysięcy złotych za wykup zezwolenia.

fot. arch. gok-u

XXI DNI GOCZAŁKOWIC-CIĄG DALSZY...

Kabaret Młodych Panów.

Jednakże dziękujemy wszystkim, którzy pomimo tak ważnego
wydarzenia sportowego wybrali udział w Dniach Goczałkowic. W przyszłym roku 25-lecie gminy. Mamy nadzieję, że z tej okazji uda nam się
dla Państwa przygotować wyjątkową niespodziankę.
Dziękujemy współorganizatorom XXI Dni Goczałkowic, którymi
byli:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Gimnazjum,
- Ludowy Klub Sportowy,
- Stowarzyszenie Wędkarskie Rontok,
- Ochotnicza Straż Pożarna.
oraz wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowana
tegorocznego święta:
- Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągowemu,
- Kawiarni MALWA,
- Kopalni piasku JARUB,
- Hurtowni TESSA,
- Gospodarstwu Szkółkarskiemu KAPIAS Bronisław Kapias,
- Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój,
- Zespołowi Sanatoryjno-Szpitalnemu Rehabilitacji Narządu Ruchu
„GWAREK”,
- Zakładowi Ogólnobudowlanemu i Czyszczeniowemu Marcin Chudek,
- Bankowi Spółdzielczemu w Pszczynie,
- F-NET Bartosz Kaliński,
- F.H.U. NOVATOR Adam Mrzyk.
Ewelina Sowa-Mrzyk

Kultura

 z życia gminy 

15

IV GOCZAŁKOWICKI FESTIWAL RÓŻ

fot. arch. gok-u

C

fot. arch. gok-u

Pokazy florystyczne na wystawie kwiatów.

Ogród Różany przed kawiarnią Uzdrowiskową.

fot. arch. gok-u

cyjnych norm. Dzięki zaangażowaniu i zapałowi chórzystów
oraz uprzejmości zaproszonej
na święto róż gwiazdy – Macieja
Miecznikowskiego, udało się
stworzyć wyjątkowy projekt
muzyczny, który zebrał wiele
pochwał i całą masę oklasków
ze strony licznie zgromadzonych widzów.
Wisienką na torcie popisów
scenicznych był solowy występ
piosenkarza, który w lirycznym repertuarze zaprezentował swe wyjątkowe umiejętności wokalne.
Warto wspomnieć, że po raz
kolejny jedną z atrakcji Festiwalu Róż były przejażdżki
Ciuchcią Beskidzką: w sobotę
na tamę jeziora goczałkowickiego, a w niedzielę do Ogrodów Pokazowych Kapias, które
zapewniły gościom festiwalu
dodatkowe doznania wizualne,
aranżując w sąsiedztwie fontanny zdrojowej piękny ogród
różany.
Gminny Ośrodek Kultury
za wkład i pomoc przy organizacji IV Festiwalu Róż szczególne
słowa uznania kieruje w stronę:
– Hurtowni Kwiatów Róża,
– Specjalistycznego Gospodarstwa Ogrodniczego Dzida,
– Zakładu Ogrodniczego
Muszyński,
– Zakładu Ogrodniczego Spychała.
– Ogrodów Pokazowych Kapias,
Współorganizatorami IV
Goczałkowickiego Festiwalu
Róż byli:
– Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój,
– Zespół Sanatoryjno-Szpitalny
Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Gwarek”.
Ewelina Sowa-Mrzyk

Występ chóru parafialnego Semper Communio.

Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Pszczynie przygotowani przez
Ewę Chlebek, a następnie zespół
„Fleciki” pracujący pod opieką
Edyty Wrony. Wraz z zakończeniem ich popisów scenicznych zostały wręczone nagrody
i wyróżnienia w pierwszym konkursie plastycznym „W różanym
ogrodzie” (wystawa nadesłanych prac była prezentowana
w trakcie trwania imprezy w sie-

dzibie GOK-u).
Punktualnie o 18.00 przyszedł czas na rozpoczęcie stałego punktu festiwalowego
programu – przeglądu chórów
amatorskich, który zakończył
występ goczałkowickiego chóru
parafialnego Semper Communio.
Warto wspomnieć, że koncert naszych lokalnych artystów
w tym roku odbiegł od trady-

fot. arch. gok-u

ztery lata temu, analizując największe walory
n a s z ej m i ej s c owo ś c i ,
Gminny Ośrodek Kultury wpadł
na pomysł organizacji imprezy,
która promowałaby najciekawsze produkty, z których słyną
Goczałkowice. Wybór padł
na kwiaty. Róże i anturia, których produkcja w kilku gospodarstwach ogrodniczych prowadzona jest na ogromną, międzynarodową skalę.
Tym
sposobem,
w każdy pierwszy weekend
lipca w samym sercu gminy,
a zarazem jednym z najciekawszych pod względem turystycznym i krajobrazowym miejsc –
goczałkowickim uzdrowisku,
organizowane jest święto róż
w ramach którego odbywa się
szereg atrakcji, nawiązujących
do tematu przewodniego festiwalu.
Podobnie było i w t ym
roku. Organizatorzy w trakcie
trwania dwudniowej imprezy
w sali konferencyjnej sanatorium Gwarek, dzięki uprzejmości Gospodarstw Ogrodniczych
Państwa Dzidów, Muszyńskich i Spychałów zaprezentowali wystawę kwiatów ciętych,
na której znalazło się ponad 30
odmian róż i 16 gatunków anturiów. Ponadto, w pierwszy dzień
festiwalu zainteresowane osoby
mogły wziąść udział w darmowych warsztatach florystycznych, przygotowanych dla
dzieci i dorosłych w pawilonie
„Wrzos”. Dodatkowo, w sobotnie popołudnie, w Parku Zdrojowym, w bezpośrednim sąsiedztwie szachów plenerowych swój
kunszt muzyczny zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Ligoty, a wieczorem,
o godz. 20.00 na wystawie kwiatowej Pani Slawiana Holc z bułgarskiej Doliny Różanej przygotowała wykład tematyczny
poświęcony „Aromaterapii dla
całej rodziny.
Z kolei, w niedzielę pomiędzy
godziną 15.00 a 17.00 atelier florystyczne Alessandro – Aleksandry Bilik na wystawie kwiatowej
zaprezentowało pokaz sztuki
florystycznej. W tym samy czasie, na scenie głównej, umiejscowionej na deptaku zdrojowym
rozpoczęły się występy artystyczne. Jako pierwsi, przed
zgromadzoną widownią wystąpili podopieczni Powiatowego

Koncert Macieja Miecznikowskiego.
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów
i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

wiadomości goczałkowickie

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju
zaprasza na

organizuje 1-dniową wycieczkę

Emerycką Biesiadę
przy ognisku

„Perełki Śląska”
Wisła, Istebna, Koniaków

w dniu 08-09-2016 (czwartek)
miejsce imprezy:

Koło
Łowieckie„Cyranka”
w Porębie
Odpłatność:
członkowie 5 zł
sympatycy 50 zł

dnia 11.08.2016 (czwartek)
odpłatność od osoby wynosi:
członkowie 30 zł
sympatycy 40 zł

Organizator zapewnia:
-transport na miejsce imprezy
-poczęstunek, oprawa muzyczna

Program wycieczki:
- zwiedzanie „Muzeum Koronki” w Koniakowie,
- „Chata Kawuloka” w Istebnej,
- poczęstunek w Karczmie „Pod Ochodzitą”,

muzyka biesiadna i śpiew zapewni miły nastrój
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła.

SPORT

zbiórka godz. 14.00 UG

 z życia gminy 

Łukasz Piszczek
niespodzianką na obozie!

fot. arch. gosir

Każdy mógł przybić z „Piszczem” piątkę i z nim porozmawiać. Najczęściej
dzieci pytały jak się czuje po Mistrzostwach Europy i o jego wrażenia po tak

wspaniałym występie naszej reprezentacji.
Na zakończenie spotkania były zdjęcia i autografy. Myślę, że małym piłkarzom, następcom naszego reprezentanta, ten dzień długo zostanie w pamięci.
Dziękujemy Łukaszowi za tak wspaniały gest i życzymy dalszych sukcesów
z drużyną Borussii Dortmund oraz z reprezentacją Polski.

Paweł Kanik

fot. arch. gosir

T

rzeci dzień obozu BVB i taka niespodzianka! Dokładnie przed
godziną 15.00, kiedy trening dobiegał już końca na boiskach LKS-u,
pojawił się niezapowiedziany wcześniej Łukasz Piszczek. Dla większości tych młodych adeptów piłki nożnej był to szok i niedowierzanie.

SPoRt
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KOLEJNY MARSZ
NORDICWALKING ZA NAMI

J

osobowa grupa miłośników tej
dyscypliny sportu. Trasa wynosiła niecałe 12 km i przebiegała
przez malownicze rejony naszej
miejscowości. Przed startem
instruktor Tomasz przeprowadził solidną rozgrzewkę,
a początkującym udzielił parę
wskazówek co do prawidłowego poruszania się z dwoma

fot. arch. gosir

fot. arch. gosir

uż po raz piąty w ubiegłą sobotę tj.11.06.2016r.
w gminie Goczałkowice
– Zdrój, z parkingu przy hali
sportowej wystartował marsz
po zdrowie „Nordic Walking”.
Jak co roku impreza ta odbywa
sie w ramach obchodów dni
Goczałkowic tym razem 21-ych.
Na miejsce startu przybyła 38

kijkami. Pogoda w tym roku
była idealna, tak więc wszyscy uśmiechnięci i lekko zmęczeni i przepoceni wróciliśmy
na metę, gdzie czekał poczęstunek no i oczywiście kiełbaska z grilla. Na zakończenie

każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy certyfikat ukończenia marszu. Organizatorem
imprezy był Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju.
GOSiR

SZÓSTY MEMORIAŁ
PŁYWACKI KANIKA ZA NAMI
oraz Szkoła Pływania Butterfly.

Otwarcia zawodów dokonała wójt gminy Goczałkowice
– Zdrój Pani Gabriela Placha,
wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy Panem Piotrem
Jackiem i Kierownikiem GOSiR
Janem Bukowczanem. Rozdano
54 komplety medali, statuetki
oraz nagrody pieniężne dla najlepszych. Najważniejszym wydarzeniem oczywiście był bieg
memoriałowy, w którym udział

fot. arch. gosir

W

niedzielę 12 czerwca
krytą pływalnię
„Goczuś” w Goczałkowicach – Zdroju opanowali
pływacy z okolic całej Polski,
a także drużyna z Rosji, więc
można napisać, że na „Goczusiu” zrobiło się międzynarodowo. Ponad 290 uczestników
rywalizowało w „VI Memoriale
Pływackim Im. Krzy sztofa
Kanika” którego organizatorami jak co roku byli Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji

wzięło sześciu zawodników oraz
zawodniczek z najlepszymi czasami, a na trzech pierwszych
czekały bony pieniężne. Zawodników w profesjonalny sposób
zapowiadał jak zawsze niezastąpiony Piotr Dąbkowski.
W finale na dystansie 100 m
stylem dowolnym wśród kobiet
zwyciężyła brązowa medalistka
mistrzostw Polski, wielokrotna
medalistka mistrzostw okręgowych, zawodniczka KS Górnik
Radlin Świstuń Julia, z czasem
1:01.29s. Drugie miejsce z czasem 1:02.01s zajęła finalistka
mistrzostw Polski kadry B, brązowa medalistka mistrzostw
śląska Mańdok Klaudia, zawodniczka Nowy KP Bielsko – Biała.
Trzecia lokata z czasem 1:03.27s
trafiło na barki Natalii Rzadek,
finalistki mistrzostw Polski jak
i mistrzyni mistrzostw śląska,
na co dzień prezentująca także
barwy KP Bielsko – Biała. Wśród
panów pierwsze miejsce z czasem 52.46s zajął wychowanek
szkółki Butterf ly, a od paru
lat zawodnik AZS AWF Katowice, mistrz i rekordzista Pol-

ski w sztafecie seniorów, wielokrotny mistrz śląska Bartosz
Famulok . Na dr ugiej pozycji z czasem 53.92s uplasował
się Biecki Szymon wielokrotny
medalista mistrzostw Polski,
medalista mistrzostw śląska
i małopolski, także zawodnik
AWF Katowice. Trzecią pozycję
na „pudle” wypływał sobie rekordzista Polski 12-latków, wielokrotny medalista mistrzostw śląska juniorów zawodnik KS Górnik Radlin Sawicki Bartosz z czasem 54.26s. W sztafecie 4x50
st ylem dowolnym popisowy
pokaz siły dali zawodnicy UMKS
Goczałkowice – Zdrój w składzie
Ogierman Jakub, Wiktor Iwan,
Kapera Jakub, Skabrat Jakub
pokonując dystans 200m w czasie 1:48.05s. i to oni mogli cieszyć się z pierwszego miejsca.
Wśród kobiet zwyciężyła szkółka
UKS Aquatica Pawłowice pokonując ten sam dystans w czasie
2:01.98s.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli tegoroczne zawody pływackie.
GOSiR

18
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CZYSTY ANIOŁEK

fot. googlE

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przyłączył się do Ogólnopolskiej AKCJI CZYSTY ANIOŁEK 2016, która
polega na zbiórce środków czystości dla dzieci z najuboższych
rodzin.Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Piękne Anioły. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
W związku z pracą jaką wykonuje pracownik socjalny często odwiedza ubogie rodziny i dzieci, w których brakuje podstawowych środków czystości, tj. mydła czy szamponu. Dzieci nie mają szczoteczek
do zębów ani pasty, niejednokrotnie brakuje nawet ręczników... Dlatego postanowiliśmy przyłączyć się do ogólnopolskiej Akcji Czysty
Aniołek.
W okresie od 21.04.2016r do 10.06.2016r trwała zbiórka środków
czystości i produktów chemicznych.
W akcji wzięli udział:
- Indywidualni sponsorzy,
- Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące,
- Przedszkole Niepubliczne Pociecha w Pszczynie,

- Przedszkole Nr 2 w Pszczynie,
- Centrum Edukacji Terapii i Rozwoju w Goczałkowicach-Zdroju,
którym składamy serdeczne podziękowania za zainteresowanie się
Akcją i zebranie w.w produktów.
Dzięki Waszemu wsparciu, zaangażowaniu i sercu pracownicy
Ośrodka przygotowali 40 paczek ze środkami czystości, które zostały
przekazane rodzinom z dziećmi.

W

związku z interwencjami Mieszkańców
w sprawie wiarygodności działań osób podających się
za przedstawicieli operatora telekomunikacyjnego, którzy odwiedzają poszczególnych Mieszkańców i oferują im konkurencyjne
stawki opłat za usługi telefonii stacjonarnej, telefony oraz
korzystne pakiety taryfowe powołując się przy tym na współpracę

z Gminą informuję, że Gmina
Goczałkowice-Zdrój nie występowała o żadne dotacje na modernizację sieci telefonii stacjonarnej, nie współpracuje z żadnym
operatorem świadczącym usługi
telefonii stacjonarnej i nie udzielała żadnemu z nich rekomendacji. Powoływanie się przez
kogokolwiek na zgodę i wsparcie
ze strony władz gminy jest całkowicie bezpodstawne.

W tej sytuacji należy zachować
wyjątkową ostrożność w kontaktach z przedstawicielami handlowymi, którzy w sposób nieuprawniony powołują się na współpracę
z gminą.
Osoby, które w wyniku powoływania się na współpracę z gminą
zostały wprowadzone w błąd,
czego skutkiem było podpisanie
umowy i inne przykrości, powinny
skontaktować się w tej sprawie

fot. fotolia

KOMuNIKAT W SPRAWIE OFERT
NA ŚWIADCZENIE uSŁuG
TELEKOMuNIKACYJNYCh
z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Pszczynie, tel. 32
449-23-28 lub e-mailowo: konsument@powiat.pszczyna.pl.
z upoważnienia Wójta Gminy
Maria Ożarowska
Sekretarz Gminy

ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RuChu
NA uL.: ŹRÓDLANEJ, JESIENNEJ I RÓŻ

A

Układ ulic osiedla został objęty strefą
ograniczonej prędkości do 30 km/h,
a dla uzyskania efektu uspokojenia ruchu
została wprowadzona zasada skrzyżowań równorzędnych. W związku z tym
na osiedlu obowiązuje reguła prawej ręki,
co oznacza, że pierwszeństwo przejazdu
mają samochody nadjeżdżające z prawej
strony.

f o t . ta r g E o

dministracja Zasobów Komunalnych
w Goczałkowicach-Zdroju informuje,
że w drugiej połowie czerwca zmieniła
się organizacja ruchu na osiedlu obejmującym
ulice: Źródlana, Jesienna i Róż.

Zmiana organizacji r uchu została
podyktowana przede wszystkim poprawą
bezpieczeństwa poprzez uspokojenie
ruchu oraz kompleksowe uporządkowanie i uzupełnienie oznakowania na wyżej
wymienionym osiedlu.
Projekt docelowej organizacji ruchu
pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu
na ulicach: Źródlanej, Jesiennej i Róż” jest
do wglądu w siedzibie AZK Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13.
Administracja
Zasobów Komunalnych
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WŁAŚCICIEL I JEGO PIES

O

fot. fotolia

T

emat wolno biegających ulicami Goczałkowic psów powraca niczym bumerang.
Pomimo licznych apeli Władz Gminy,
Radnych i artykułów publikowanych na gminnych stronach i w lokalnej gazecie, przytaczających zasady i obowiązki jakimi powinni kierować się właściciele czworonogów nic się nie
zmienia. Otwarte bramy i furtki, źle zabezpieczone ogrodzenia powodują, że psy bez
kontroli i niejednokrotnie wiedzy właścicieli
urządzają sobie beztroskie spacery.
W pierwszej ocenie, powyższy problem
wydaje się nie mieć, aż tak wielkiego znaczenia. Większość psów (zwłaszcza zdaniem
ich posiadaczy) jest przyjaźnie nastawiona
do ludzi. Jednak nie wszystkie. Co jeśli natrafimy na agresywnego osobnika, który nie
przejdzie obojętnie, tylko zaatakuje?
Tego typu zdarzenia miały miejsce

w naszej gminie kilka tygodni temu (o czym
poinformowali Urząd Gminy poszkodowani
i policja). W pierwszym przypadku dwa psy
w okolicach osiedla Bór II dokonały krwawego ataku na zwierzęta domowe i leśne
(ofiarami padło kilkadziesiąt sztuk drobiu
oraz dwie sarny). W drugim, matka z dwójką
dzieci została zaatakowana przez rosłego
czworonoga, który wybiegł z prywatnej posesji. Na szczęście szybka interwencja pozo-

stałych członków rodziny nie doprowadziła
do tragedii. Właściciele zwierząt, niestety nie
poczuwają się do odpowiedzialności i wyrażają stanowisko, że pies ma prawo biegać
gdzie chce.
Nic bardziej mylnego. Po raz kolejny informujemy wszystkich właścicieli psów (bez
względu na rasę, czy wielkość), że posiadanie domowego pupila generuje szereg obowiązków do których należy m.in. przetrzymywanie psa w miejscu uniemożliwiającym mu
ucieczkę, a w przypadku spacerów wymusza
zakładanie czworonogom smyczy i kagańców.
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze
odpowiedzialny jest jego właściciel. Szkody,
które czynią psy wynikają z błędów popełnianych przez ludzi, a barak wyobraźni może
doprowadzić do nieszczęścia.
Ewelina Sowa-Mrzyk

NOWY WZÓR DEKLARACJI

d 1 sierpnia 2016r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. Tak stanowi uchwała nr XVI/139/2016 Rady
Gminy z dnia 7 czerwca br. Wprowadzenie nowego wzoru
deklaracji było podyktowane zmianami w przepisach zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

jak również obostrzeniami dotyczącymi gromadzenia danych
osobowych.
Deklaracje składane dotychczas zachowują ważność. Obowiązek składania deklaracji według nowego wzoru dotyczy
korekty deklaracji złożonych wcześniej oraz deklaracji składanych po raz pierwszy.
Maria Ożarowska

D

zięki wsparciu fianansowemu sponsorów i ofiarodawców w dniu 22 czerwca
2016 r. udało się zorganizować
wyjazd dla uczestników Klubu
dla dorosłych do Chorzowskiego
Planetarium. Wycieczka rozpoczęła się zbiórką o godz. 7:15 pod
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju, skąd
uczestnicy zajęć Klubu dla Dorosłych wraz z opiekunami wyruszyli busem do Chorzowskiego
Planetarium. Seans zatytułowany
„Kometa nad Szwajcarską Doliną”
rozpoczął się o godz.9:00. Pozwolił on jego uczestnikom przenieść
się na pokład statku kosmicznego, którym wraz z Bereniką
i Jurekiem udali się w fascynującą podróż w Kosmos. Ich pilotem i przewodnikiem po Układzie Słonecznym był sam Mikołaj
Kopernik – twórca teorii heliocentrycznej. Z okien statku kosmicz-

nego można było oglądać: Księżyc, Marsam i Jowisza. Uczestnicy
wyprawy doświadczyli zderzenia
z planetoidą.... Po długiej podróży
dotarli do tytułowej komety gdzie
mogli zobaczyć jej piękny warkocz! W trakcie pobytu w planetarium uczestnicy naszej wycieczki
wysłuchali również krótkiej prelekcji na temat obserwacji gwiazd
oraz wyjaśnienia działania teleskopu.
Korzystając z pięknej pogody
spacer po chorzowskim parku
wraz ze słodkim poczęstunkiem
zakończył naszą wizytę w Planetarium.
Kolejnym etapem wycieczki był
przejazd do Katowic Panewnik,
gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św.
Ludwika Króla i Wniebowzięca
Najświętszej Maryi Panny. Korzystając z okazji pobytu w miejscu
sakralnym wspólnie przeszliśmy
ścieżkami Drogi krzyżowej.

fot. arch. ops

CZŁONKOWIE KLubu DLA DOROSŁYCh
ChORZOWSKIM PLANETARIuM

Wycieczkę zakończył przejazd
do Jankowic, w pobliże rezerwatu żubrów. Niestety nie udało
nam się zobaczyć tych przepięknych i dostojnych zwierząt, które
skryły się w zaciszu swojej zagrody
w lesie. Zmęczeni, ale zadowoleni
i z dobrymi humorami regenwerowaliśmy siły przy wspaniałym
obiedzie w Karczmie Wiejskiej.
Dzień wycieczki szybko minął,

do Goczałkowic-Zdoju wróciliśmy
w godzinanch popołudniowych.
Uczestnicy wycieczki wraz z
Kierownikiem i pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goczałkowicach-Zdroju składają
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz ofiarodawcom za możliwość zorganiozwania tego wyjazdu łączącego edukację z rozrywką.
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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

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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”,
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
"dział dziecięcy" Gminnej Biblioteki Publicznej.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

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

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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