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

- Inwestycje zaplanowane na ten rok:
1. Zakończono realizację II etapu remontu 
ul. Jesiennej. W ramach zadania wykonano 
nawierzchnię z kostki betonowej na długości 
200 mb wraz z przebudową wjazdów oraz 
remont kanalizacji deszczowej na długości 
153 mb. Roboty wykonała firma F.H.U. TRE-
XBUD s.c. Żukowski.
 Na realizację powyższego zadania otrzyma-
liśmy dofinansowanie z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji.
2. Do końca maja zakończy się I-wszy etap 
remontu dworca kolejowego w Uzdrowi-
sku na potrzeby  bazy okołoturystycznej 
w ramach projektu pt. „Turystyczna brama 
do Goczałkowic-Zdroju „adaptacja budynku 
dworca kolejowego wraz z otoczeniem 
na bazę około turystyczną." Na realizację 
tego I- szego etapu projektu pozyskaliśmy 
środki z Unii Europejskiej w ramach kon-
kursu Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 
2013, Priorytetu III Turystyka, Poddziałanie 
Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty 
publiczne.

Inwestycję realizował Zakład Remon-
towo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz 
z Goczałkowic-Zdroju. Wartość zamówienia 
1.528.749 zł. Zakres remontu obejmował:
a) prace rozbiórkowe: rozbiórka dachu, 
remont istniejących kominów, demontaż 
instalacji odgromowej, demontaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, demontaż instalacji 
wewnętrznej, wyburzenie ścianek działo-
wych, rozbiórka pozostałości po schodach 
drewnianych, etapowa rozbiórka stropów,
b) remont dachu: tj. wymianę pokrycia 
dachowego wraz z wymianą więźby dacho-
wej. Nowe pokrycie dachu – dachówka cera-
miczna karpiówka w kolorze czerwonym,
c) wykonanie nowego opierzenia i orynno-
wania, wykonanie instalacji odgromowej,
d) remont elewacji – czyszczenie elewa-
cji oraz uzupełnienie ubytków, czyszcze-
nie cokołu budynku, wymiana parapetów, 
naprawa i wzmocnienie nadproży cegla-
nych,
e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
f) remont stropów,
g) remont posadzki na parterze,
h) instalacje: w tym: wodno-kanalizacyjna, 
p-poż, elektryczna, centralnego grzewania.

Częścią powyższego projektu jest rów-
nież zakup sprzętu na potrzeby bazy oko-
łoturystycznej (2 lunety do obserwacji pta-
ków, rowery trekkingowe- 5 szt, kije do nord-
nic walking- 15 par, stół do gry w piłkarzyki, 
leżaki 15 szt, kajaki, stojaki na rowery, altany 
(3 szt.), siłownia zewnętrzna składająca się 
z 10 urządzeń). Sprzęt ten jest aktualnie 

instalowany oraz dostarczany. Łączny koszt 
jego zakupu wynosi 175.300,83 zł
3. Trwają prace związane z przebudową 
ul.Tuwima.
-Odbyły się następujące przetargi w trybie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) dot. wykonania II etapu remontu budynku 
dworca kolejowego w Uzdrowisku pn. Roz-
budowa budynku dworca kolejowego przy 
ul. Uzdrowiskowej 74 w Goczałkowicach-
-Zdroju wraz ze zmianą sposobu użytko-
wania oraz wykonaniem elementów małej 
architektury
Termin składania ofert upłynął 13 maja 
2015r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniej-
szą ofertę przedstawił Zakład Remontowo-
-Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczał-
kowic-Zdroju za kwotę ofertową 997 789 zł
b) dot. remontu ul. Wita Stwosza w Goczał-
kowicach-Zdroju. Termin składania ofert 
upłynął 7 maja br. Wpłynęły 3 oferty. Naj-
korzystniejszą ofertę przedstawiła firma 
FUH Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik 
z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 
147 331,04 zł

Planowany termin zakończenia remontu 
– 30.06.2015r.

Inwestycja będzie dofinansowana czę-
ściowo ze środków budżetu państwa ze środ-
ków rezerwy celowej na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wyno-
sić będzie nie więcej niż 80% wartości zada-
nia po udzieleniu zamówienia publicznego.
c) dot.  wykonania termomodernizacji 
budynku przedszkola nr 2 w Goczałkowi-
cach-Zdroju. Termin składania ofert upły-
nął 19 maja 2015r. Na przetarg wpłynęły 4 
oferty. Planowany termin zakończenia robót 
– 14 sierpnia 2015r.
W trakcie przygotowania przebudowa ul. 
Rzemieślniczej oraz budowa łącznika pomię-
dzy ul.Szkolną i Główną w okolicy parkingu 
na Szkolnej 70
– Ogłosiłam otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych w 2015r., w zakre-
sie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. Wysokość środków przezna-
czonych na realizację tych zadań wynosi 
20.000 zł. O dotację mogą ubiegać się orga-
nizacje pozarządowe oraz podmioty wymie-
nione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.
Termin składania ofert upłynął 25 maja 
2015r. Wpłynęły 2 oferty. Aktualnie trwa 
ich ocena.
-Trwają konsultacje społeczne 2 uchwał:
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szko-
łach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Goczałkowice-Zdrój oraz przyznania 
zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć 
(do 28 maja)
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/186/2005 dotyczącej określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycieli. (do 29 maja),
– Uczestniczyłam w konwencie Starosty, 
Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego.       

W trakcie spotkania poruszono m.in.  
a) stworzenia grupy zakupowej i przystąpie-
nia do wspólnego zakupu gazu do urzędów, 
jednostek i placówek oświatowych. (Wspólna 
grupa zakupowa umożliwi zmniejszenie kosz-
tów zakupu paliwa gazowego).
b) kwestię realizacji zadań w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Podczas spotkania poruszono 
również temat stanu infrastruktury telein-
formatycznej na terenie powiatu pszczyń-
skiego,
– W sprawie finansowania przebudowy 
potoku goczałkowickiego odbyłam szereg 
spotkań: z Panem Starostą Pszczyńskim Paw-
łem Sadzą, dyrektorem Śląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach Panią Joanną Ślosarczyk, Kierownikiem 
biura Terenowego Januszem Rypieniem, 
dyrektorem Wydziału Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Panem Jerzym 
Motłochem, odbyłam również rozmowę 
z z-cą dyrektora Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach Andrzejem Szczeponkiem. Więcej 
inf. na str. 5.
-Sprawy dot. przedsiębiorstwa górniczego 
(szczegóły , str. 5-7).
-Wydałam postanowienie, którym negatyw-
nie opiniuję w/w dodatek do planu ruchu.
-W sprawie odmowy wszczęcia postępowa-
nia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla zamie-
rzenia polegającego na wydłużeniu o okres 5 
lat koncesji na wydobywanie węgla kamien-
nego i metanu jako kopaliny towarzyszącej 
ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”

Gmina  wniosła zażalenie do Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza-
wie nie zgadzając się z Postanowieniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska z dnia 10 marca 2015r (szczegóły, str. 
5-6).

Wójt Gminy
Gabriela Placha
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sPRAWOZDANIE Z VI sEsJI RADY GMINY 

Na Sali Urzędu Gminy, 21 
kwietnia 2015 r. odbyło się 
VI posiedzenie Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój. Przy okazji 
zgłaszania pisemnych interpela-
cji, radny Furczyk poprosił o prze-
kazanie szczegółowych inf. dot. 
zasad sprzedaży gminnych nie-
ruchomości oraz zaplanowanych 
na najbliższy okres inwestycji.

W dalszej kolejności przystą-
piono do podjęcia uchwał w spra-
wach:
– zmiany uchwały Nr III/18/2014 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 30.12.2014 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Goczał-
kowice-Zdrój na lata 2015-2023,
–  z m i a n y  U c h w a ł y  R a d y 
Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 
III/19/2014 z dnia 30.12.2014 r. 
w   sprawie     budżetu   Gminy       
Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok,
– wyrażenia zgody na oddanie 
w wieczyste użytkowanie nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami i klubami dziecięcymi.

W ramach omówienia projektu 
uchwały przedstawiono szczegó-
łowy zakres przeprowadzanych 
kontroli.
– udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu,
–  z m i a n y  u c h w a ł y  n r 
XXIII/161/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 
04.11.2008 r. w sprawie przy-
stąpienia Gminy Goczałkowice-
-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Pszczyń-
ska”,
– zaopiniowania propozycji planu 

Aglomeracji Czechowice-Dzie-
dzice.

Przechodząc do dyskusji 
w ramach sprawozdania z pracy 
Wójta Gminy kierownik GZO 
przedstawił przebieg tegorocznej 
rekrutacji dzieci do publicznych 
przedszkoli (wszystkim dzieciom, 
które skończyły 3 rok życia przy-
znano miejsce w placówkach). 
Ponadto, w odniesieniu do wcze-
śniejszej relacji Pani Wójt (patrz. 
sprawozdanie z pracy Wójta 
Gminy str. 2) radni poprosili, aby  
ze względu na niską cenę, którą 
zaproponował wykonawca wyło-
niony za pośrednictwem prze-
targu, przypilnować inwestycje 
dot. remontu ul. Tuwima. Wójt 
Gminy, w odniesieniu do powyż-
szych obaw wyjaśniła, że począt-
kiem każdego roku, wśród firm 
budowlanych jest duża konkuren-
cja, stąd taka cena.

Przechodząc do wolnych gło-
sów i wniosków radna Małgo-
rzata Paszek poruszyła niezwykle 
istotną dla całej gminy, a zwłasz-
cza mieszkańców ul. Głównej 
kwestię dot. remontu Potoku 
Goczałkowickiego. Z ust radnej 
padło pytanie: Jakie kroki podjęła 
gmina w tej sprawie?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, 
że gmina podejmuje wszelkie 
możliwe działania względem 
pozyskania środków na przebu-
dowę potoku. Podkreśliła jednak, 
że potok jest własnością Skarbu 
Państwa. Gmina może jedynie 
(niestety) śledzić działania wła-
ściciela. Całe przedsięwzięcie 
– dodała – jest bardzo trudne. 
Wymaga uzyskania szeregu 
pozwoleń i uzgodnień. Na ten 

moment trwają prace związane 
z zakończeniem projektu budow-
lanego, który zostanie oddany 
najpóźniej do końca października 
br. Podkreśliła, że Śląski Urząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
z siedzibą w Katowicach będzie 
dokładał wszelkich starań, aby 
pierwsze prace remontowe roz-
poczęły się w przyszłym roku.

W odniesieniu do tematu, 
Wójt Gminy podkreśliła, że Potok 
Goczałkowicki jest równie ważny 
dla gminy, jak i dla mieszkańców. 
Podsumowując, Sekretarz Gminy, 
wyjaśniła, że przebudowa potoku 
jest częścią projektu związanego 
z zabezpieczeniem przeciwpo-
wodziowym dla Goczałkowic-
-Zdroju. Na całą strategię (oprócz 
potoku) składa się m.in.: budowa 
śluzy na stawie „Rontok”, podnie-
sienie wałów, remont potoku oraz 
budowa dwóch zbiorników reten-
cyjnych przy ul. Zimowej. Reali-
zacja wszystkich powyższych 
przedsięwzięć wymaga zgrania 
w czasie. Gmina na ten moment 
stara się realizować te działania 
na które potrafi wygospodarować 
środki – wytłumaczyła.

Radna M. Paszek podsumo-
wała dyskusję dot. przebudowy 
potoku prośbą, aby w maju zor-
ganizować specjalne spotka-
nie z przedstawicielami Śl.U.M. 
i U.W. oraz z firmy projektowej.

W dalszej części  punktu  7 
poruszono temat goczałkowic-
kiego uzdrowiska. Przybyła 
na sesję przewodnicząca związ-
ków zawodowych – E. Spek wystą-
piła z wnioskiem do radnych 
o pomoc i wsparcie w trudnej 
sytuacji w jakiej (zdaniem związ-

kowców) znajduje się zakład lecz-
niczy.

Na  z a k o ń c z e n i e  o b r a d 
radni poruszyli  kwestie   doty-
czące  m.in.:
– łącznika kolejowego pomiędzy ul. 
Szkolną, a ul. Główną,
– konieczności  przeprowa-
dzenia wycinki konarów nad 
ścieżką dydaktyczną prowadzącą 
do leśniczówki,
– konser wacji obwałowania 
Wisły i stawu „Rontok”, które leży 
po stronie kopalni (Wyjaśnienie 
– tylko połowa wału „Rontoka”, 
reszta + obwałowanie Wisły 
należą pod zarząd Śl.U.M. i U.W.),
– podziękowań za uwalcowanie 
boiska i podstawienie kontenera 
na „Alei” (osiedle wodociągowe),
– przypomnienia w nadleśnictwie 
o kwestii zagospodarowania lasku 
„Brzezina” przy ul. Brzozowej,
–  r e g u l a m i n u  ko r z y s t a n i a 
z wybudowanych w sąsiedztwie           
kapliczki św. Huberta wiat tury-
stycznych (W idei ma to być miej-
sce otwarte dla wszystkich zainte-
resowanych, od których wymaga 
się pozostawienia po sobie 
porządku. Szczegółowy regula-
min tego miejsca został przedło-
żony prawnikowi do opiniowa-
nia.),
– incydentów związanych z kra-
dzieżą koszy na śmieci i nasadzeń 
w Parku Zdrojowym (brakujące 
elementy architektury parkowej 
zostaną uzupełnione w ramach 
reklamacji),
– zwołania specjalnej sesji dot. 
eksploatacji PG Silesii na terenie 
gminy.

Opracowanie:
Ewelina Sowa

W dniu 22 kwietnia Urząd Gminy ogło-
sił przetarg na zadanie pn. „Remont 
ul. Wita Stwosza w Goczałkowicach-

-Zdroju”.

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie nawierzchni z kostki betono-
wej na długości 113 mb wraz z przebudową 
wjazdów,
• wymianę kanalizacji deszczowej wraz 
z wpustami ulicznymi.

Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Komisja 
przetargowa dokonała sprawdzenia i oceny 

złożonych ofert pod względem zgodności 
z warunkami przetargu. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma FUH Michał Szczygieł 
Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za 
kwotę ofertową 147 331,04 zł.

Planowany termin zakończenia remontu 
– 30.06.2015r.

Na realizację powyższego zadania otrzy-
maliśmy z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji dofinansowanie w formie pro-
mesy.

Wójt Gminy
Gabriela Placha

REMONT uL. WITA sTWOsZA 
- WYBRANO WYKONAWCę
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W dniu 25.04.2014 r. pra-
cownicy Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój 

dokonali przeglądu stanu urzą-
dzeń przeciwpowodziowych 
w Gminie. Oględzinami zostały 
objęte urządzenia i stan bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego 
w rejonie stawu Rontok, Potoku 
Goczałkowickiego oraz inne 
newralgiczne miejsca na mapie 
zagrożenia powodziowego.

W stawie Rontok stwierdzono 
niski poziom wody. Stwierdzono 
znaczny postęp w wykonywaniu 
prac modernizacyjnych infra-
struktury przeciwpowodziowej 
prowadzonych przez PG „Sile-
sia” w rejonie stawu Rontok. Pół-
nocny wał stawu Rontok został 
nadbudowany i w większości 
obsypany ziemią. Rów opaskowy 
w części północnej był profilo-
wany a jego ujście do śluzy wało-
wej poszerzono i umocniono. 
Rów opaskowy zachodni, odbie-
rający wody ze złoża borowiny 
i z potoku bez nazwy, jest udroż-

niony. Uwagę komisji zwrócił 
wysoki poziom wody w potoku 
bez nazwy przy ul. Dębowej. 
Woda bardzo wolno odpływa 
w kierunku rowu opaskowego 
i przepompowni melioracyjnej, 
co najprawdopodobniej spowo-
dowane jest przez działalność 
bobrów.

Wały Wisły zostały wykoszone 
w ramach bieżącej konserwa-

cji wykonanej w jesieni 2014 r. 
W rejonie śluzy i styku z wałem 
stawu Rontok, korona wału Wisły 
została naprawiona a sygnalizo-
wane uprzednio obniżenie, zli-
kwidowane. Międzywale Wisły 
sąsiadujące ze stawem Rontok, 
wymaga oczyszczenia z samo-
siewu różnych gatunków drzew 
i krzewów. O usunięcie Urząd 
Gminy zwracał się do Regional-

nego Zarządu Gospodarki Wod-
nej.

Koryto Potoku Goczałko-
wickiego bez większych zmian 
o d  o s t a t n i e g o  p r z e g l ą d u , 
to znaczy: z lokalnymi zamu-
leniami, nielicznymi uszkodze-
niami skarp oraz przewęże-
niami. W górnym biegu Potoku 
Goczałkowickiego, począwszy 
od wylotu odcinka zarurowa-
nego, odnotowano katastro-
falny stan niektórych przepu-
stów, kwalifikujących je do wyłą-
czenia z użytkowania, do czasu 
planowanej modernizacji. Potok 
Goczałkowicki odprowadza 
wody na całej długości. Stwier-
dzono dopływy wody zamu-
lonej, lokalne zamulenia dna 
oraz niewielkie dopływy innych 
zanieczyszczeń.

Nie stwierdzono widocznego 
pogorszenia się stanu bezpie-
czeństwa przeciwpowodzio-
wego od ostatniego przeglądu 
w dniu 17.12.2014 r.

UG Goczałkowice-Zdrój

PRZEGLąD uRZąDZEŃ 
PRZECIWPOWODZIOWYCh 
W GMINIE GOCZAŁKOWICE-
ZDRÓJ

W pierwszych dniach maja 
ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na wykonanie ter-
momodernizacji budynku 
przedszkola nr 2 w Goczałko-
wicach-Zdroju.

Ter min składania ofer t 
upływa 19 maja 2015r. 
o godz. 9.00. Ogłosze-

nie o zamówieniu ukazało się 
na stronie internetowej gminy 
oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 4 maja 2015r 
pod numerem 102484 – 2015.

Zakres prac:
I . R e m o n t  d a c h u 

o powierzchni około 270 m2 
w tym:
-  naprawa murków ogniowych,

- naprawa dymowo – wentyla-
cyjnych trzonów kominowych,
- naprawa kominków wentyla-
cyjnych kanalizacyjnych,
- naprawy warstw wyrównaw-
czych pod izolacje,
- naprawy instalacji w obrębie 
dachu.

II . Docieplenie budynku, 
w  t y m  o c i e p l e n i e  ś c i a n 
na powierzchni około 190 m2.

Szczegółowy zakres robót 
opisuje dokumentacja projek-
towa oaz przedmiar robót.

Warunki udziału w postępo-
waniu:

1. O zamówienie mogą ubiegać 
się wykonawcy posiadający wie-
dzę i doświadczenie niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamó-

wienia tj. udokumentują wyko-
nanie, w ciągu ostatnich pięciu 
lat licząc od daty przewidzianej 
na składanie ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, co naj-
mniej jednej roboty budowlanej, 
odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia tj. udokumentuje, 
że wykonał: remont lub przebu-
dowę lub budowę budynku uży-
teczności publicznej, o wartości 
robót co najmniej 200 000,00 zł 
brutto;

2. Dysponowanie osobami zdol-
nymi do wykonania zamówie-
nia, w tym: przynajmniej 1 
osobą posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budow-
lanymi o specjalności konstruk-

cyjno – budowlanej.
Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium.
Planowany termin zakończe-

nia robót – 14 sierpnia 2015r. 
Aktualnie trwa ocena złożo-

nych ofert.
Urząd Gminy

 Goczałkowice-Zdrój

TERMOMODERNIZACJA 
PRZEDsZKOLA NR 2
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Pragnę też poinformować 
Mieszkańców co gmina 
zrobiła i co zamierza zro-

bić. Na wstępie kilka informacji 
powszechnie znanych lecz zara-
zem kluczowych w sprawie prze-
budowy Potoku:

1) umowa na opracowanie 
dokumentacji projektowej prze-
budowy Potoku Goczałkowic-
kiego została zawarta we wrze-
śniu 2013r. Inwestorem jest Ślą-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach dzia-
łający z ramienia Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Zakres zamówienia 
objętego umową dotyczy opra-
cowania wielobranżowej doku-
mentacji projektowej oraz uzy-
skania wszystkich decyzji admi-
nistracyjnych (ostatecznych), 
które są wymagane do reali-
zacji zaprojektowanych robót 
budowlanych. Zgodnie z umową 
wykonawca został zobligowany 
do wykonania szeregu innych 
prac, które są niezbędne w pro-
cesie projektowania i ubiega-
nia się o pozwolenie na budowę 
takich jak: wykonanie dokumen-
tacji geotechnicznej, wykonanie 
prac geodezyjno-pomiarowych, 
inwentaryzacja terenu, inwenta-
ryzacja drzew. Projektowaniem 
objęto zarówno regulację koryta 
cieku, jak i przebudowę przepu-
stów na całej długości Potoku. 
W maju br. Wykonawca złożył 
wniosek o wydanie pozwolenia 

wodno-prawnego. Prace projek-
towe są w toku.

2) na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki i Finansów w dniu 12 
maja br. z udziałem przedstawi-
ciela inwestora oraz projektanta 
został przedstawiony aktualny 
stan prac projektowych. Projekt 
regulacji potoku został wyłożony 
do wglądu Mieszkańców w Urzę-
dzie Gminy, w dniu 18 maja br.

3) w dniu 22 maja, w rejo-
nie stawu Rontok spotkali się: 
Mieszkańcy, Radni Gminy, Wójt 
Gminy, Starosta, pracownicy 
Starostwa, projektant, przed-
stawiciele PG „Silesia”, człon-
kowie OSP; w sumie prawie 30 
osób. Celem tego spotkania było 
dokonanie uzgodnień w sprawie 
utrzymywania niskiego poziomu 
lustra wody w Rontoku. Propozy-
cja Mieszkańców dotyczyła prze-
pompowywania wody z Rontoka 
do Wisły w okresie czerwiec-
-wrzesień. Zdaniem Mieszkań-
ców i strażaków z OSP prze-
pompowywanie stworzy możli-
wość szybkiego odpływu wody 
z Potoku do Rontoka i przez 
to znacznie zwiększy bezpieczeń-
stwo osób zamieszkałych na tere-
nach wzdłuż Potoku. Spotkanie 
zakończyło się kompromisem: 
strażacy będą przepompowywać 
wodę z Rontoka, ale nie w sposób 
ciągły lecz w celu wspomagania 
pompowni, tj. po podniesieniu 
się lustra wody do poziomu, przy 

którym pompy zaczynają działać. 
Koszty z tym związane pokryje 
gmina.

4) gmina nie jest organem 
decyzyjnym w sprawie regula-
cji Potoku ponieważ nie jest ani 
właścicielem cieku, ani admi-
nistratorem, ani inwestorem. 
Dlatego nie ma bezpośredniego 
wpływu na zaawansowanie robót 
i terminarz prac. Jej rola spro-
wadza się do ciągłego występo-
wania do odpowiednich służb 
i organów, również do naciska-
nia i monitorowania wszelkich 
działań w tym temacie. W tej roli 
gmina stara się zrobić wszystko 
co jest możliwe, by doprowadzić 
do realizacji zadania w jak naj-
krótszym czasie.

W pełni podzielam stanowi-
sko mieszkańców Goczałkowic-
-Zdroju i jestem bardzo zanie-
pokojona blokowaniem wydat-
ków na szczeblu rządowym. 
Zapewniam, że zrobię wszystko, 
b y  d o p r o w a d z i ć  s p r a w ę  
do  końca. Nie zadawala mnie ani 
postęp prac związanych z opra-
cowaniem dokumentacji projek-
towej ani zapewnienia decyden-
tów dotyczące starań o zabez-
pieczenie środków na realizację 
inwestycji w budżecie państwa. 
Przebudowa Potoku Goczałko-
wickiego jest zadaniem, któremu 
w swoich działaniach nadaję 
priorytet, które winno być reali-
zowane w trybie pilnym. I będę 
dążyć do tego aż do skutku. 

                       Wójt Gminy
Gabriela Placha

W sPRAWIE POTOKu
W związku z licznymi zapytaniami, różnymi opiniami oraz słusznymi obawami Mieszkańców sprawie Potoku Goczałkowickiego 
pragnę podać do publicznej wiadomości za pośrednictwem naszej lokalnej gazety stanowisko gminy w tej sprawie.

W marcu br. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska wydał postano-

wienie, w którym odmówił Przed-
siębiorstwu Górniczemu „SILE-
SIA” Sp. z o.o. wszczęcia postępo-
wania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla zamierzenia polega-
jącego na wydłużeniu o okres 
5 lat koncesji na wydobywanie 
węgla kamiennego i metanu jako 
kopaliny towarzyszącej ze złoża 

Kopalni Węgla Kamiennego 
„SILESIA”.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 
17 lutego br. przedsiębiorca gór-
niczy złożył wniosek o wyda-
nie decyzji środowiskowej wraz 
z rapor tem oddziaływania 
na środowisko. Jednakże RDOŚ 
po przeanalizowaniu przedłożo-
nych materiałów doszedł do wnio-
sku, że decyzja środowiskowa 
w tym przypadku nie jest wyma-
gana ponieważ przepisy nakła-

dają obowiązek uzyskania takiej 
decyzji wyłącznie dla planowa-
nych przedsięwzięć. Swoje stano-
wisko RDOŚ uzasadnił w następu-
jący sposób:

„W świetle art. 71 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. 
z 2013r. poz. 1235 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą ooś, uzy-
skanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wyma-
gane wyłącznie dla planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać oraz dla 
przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, przy czym zgod-
nie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy 
przez przedsięwzięcie rozumie się 

sPÓR O DECYZJę ŚRODOWIsKOWą 
– CIąG DALsZY

DOKOŃCZENIE NA STR. 6 
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sPÓR O DECYZJę ŚRODOWIsKOWą 
– CIąG DALsZY
zamierzenie budowlane lub inną 
ingerencję w środowisko polega-
jącą na przekształceniu lub zmia-
nie sposobu wykorzystania terenu, 
w tym również na wydobywaniu 
kopalin.”

W ocenie RDOŚ „zamierzenie 
polegające na wydłużeniu o okres 5 
lat koncesji udzielonej na wydoby-
wanie węgla kamiennego i metanu 
jako kopaliny towarzyszącej 
ze złoża Kopalni Węgla Kamien-
nego „SILESIA”, nie jest planowa-
nym przedsięwzięciem w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.).

Uzasadniając odmowę RDOŚ 
argumentował też, że:

1) Przedsiębiorstwo Górnicze 
„SILESIA” zamierza prowadzić dal-
szą eksploatację w oparciu o posia-
dany projekt zagospodarowania 
złoża zatwierdzony przez MOŚ-
ZNiL decyzją z 1995r., zaktualizo-
wany dodatkami;

2) w wyniku realizacji zamie-
rzenia nie zmienią się granice 
obszaru górniczego i terenu gór-
niczego, nie ulegnie zmianie spo-
sób zagospodarowania terenu, 
nie zmieni się stosowana techno-

logia, nie powstaną nowe obiekty, 
nie zostaną udostępnione nowe 
pokłady nie objęte obowiązującą 
koncesją na wydobywanie kopalin 
ze złoża węgla kamiennego „Sile-
sia”.

W przedmiotowym dokumen-
cie znamienne jest również powo-
łanie się przez RDOŚ czyli organ 
administracji publicznej prowa-
dzący postępowanie administra-
cyjne, na planowaną zmianę prze-
pisów ustawy ooś – projekt z dnia 5 
grudnia 2014r., a więc na przepisy, 
których nie ma w obrocie praw-
nym.

Gmina absolutnie nie zgadza 
się ze stanowiskiem RDOŚ w tej 

kwestii. W związku z tym złożyła 
zażalenie do Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w War-
szawie. Oprócz gminy zażalenie 
na postanowienie RDOŚ złożyli: 3 
stowarzyszenia, 14 mieszkańców 
oraz PG „Silesia” Sp. z o.o.

Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska przedłużył ustawowy 
termin rozpatrzenia zażaleń 
ze względu na konieczność prze-
prowadzenia postępowania wyja-
śniającego i w dniu 13 maja br. 
przysłał stosowne zawiadomienie 
wyznaczając zarazem nowy ter-
min załatwienia sprawy na dzień 
15 lipca 2015r.

Maria Ożarowska

Na dzień dzisiejszy sprawy te 
przedstawiają się następu-
jąco:

1) postępowanie w sprawie wyga-
szenia koncesji nr 162/94 udzielo-
nej w sierpniu 1994r. na wydoby-
wanie węgla kamiennego.

Postępowanie toczy się od kwiet-
nia 2013r.; Gmina skierowała wów-
czas wniosek do Ministra Śro-
dowiska o wygaszenie koncesji 
w części dotyczącej obszaru gór-
niczego w granicach administra-
cyjnych Goczałkowic-Zdroju. 
Minister Środowiska dwukrotnie 
odmówił wszczęcia postępowa-
nia w tej sprawie (Postanowie-
nie z dnia 10.07.2013 r.; wnio-
sek Gminy z dnia 17.07.2013r. 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
Postanowienie z dnia 30.09.2013 r. 
utrzymujące w mocy postanowie-
nie odmawiające wszczęcia postę-
powania).

W związku z tym w dniu 31 
października 2013r. Gmina złożyła 
skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
Rozprawa odbyła się w dniu 21 
sierpnia 2014r. Ogłoszenie wyroku 
nastąpiło w dniu 4 września 2014r. 
WSA uchylił zaskarżone postano-
wienia Ministra Środowiska.

Uchylenie w/w postanowień 

oznaczało, że Ministerstwo powinno 
ponownie rozpatrywać wniosek 
gminy.

Tymczasem w dniu 7 stycz-
nia 2015r. PG „Silesia” złożyło 
do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie skargę 
kasacyjną od wyroku WSA. Odpis 
skargi został przesłany na na ręce 
prawnika reprezentującego gminę 
w tej sprawie w dniu 02 lutego br.

Obecnie oczekuje się na wyzna-
czenie terminu rozprawy.
2) postępowanie w sprawie 
zatwierdzenia Planu ruchu Przed-
siębiorstwa Górniczego „SILESIA” 
Sp. z o.o. w Czechowicach-Dzie-
dzicach Kopalni Węgla Kamien-

nego „Silesia” na lata 2014 – 2016
Postępowanie toczy się od listo-
pada 2013r.  

W dniu 17 grudnia Dyrektor 
Okręgowego Urzędu Górniczego 
zatwierdził w/w Plan pomimo 
negatywnej opinii Wójta Gminy. 
W styczniu 2014r. złożono odwo-
łanie do Wyższego Urzędu Górni-
czego. W lutym br. Prezes WUG 
umorzył postępowanie odwoław-
cze. W związku z tym Gmina skie-
rowała skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach. Rozprawa odbyła się 28 
października 2014r. Ogłoszenie 
wyroku nastąpiło w dniu 7 listo-
pada 2014r. WSA oddalił skargę 

Gminy. W dniu 10 listopada skie-
rowano do WSA wniosek o sporzą-
dzenie i doręczenie uzasadnienia 
wyroku. W dniu 8 stycznia 2015r. 
gmina wniosła skargę kasacyjną 
do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie. Oczekuje 
się na wyznaczenie terminu roz-
prawy.
3) postępowanie w sprawie wyda-
nia decyzji środowiskowej

W dniu 17 lutego br. PG „Sile-
sia” wystąpiło do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach z wnioskiem o wydanie 
decyzji środowiskowej dla zamierze-
nia polegającego na przedłużeniu 
koncesji o 5 lat tj. do 2025r. RDOŚ 
po przeanalizowaniu przedłożo-
nych materiałów doszedł do wnio-
sku, że decyzja środowiskowa 
w tym przypadku nie jest wyma-
gana i postanowieniem z dnia 
10 marca br. RDOŚ odmówił 
wszczęcia postępowania. W dniu 
2 kwietnia br. gmina zaskarżyła 
w/w postanowienie do General-
nego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Warszawie. GDOŚ wyzna-
czył termin załatwienia sprawy 
na dzień 15 lipca 2015r.
4) postępowanie w sprawie prze-

GMINA W sPRAWIE 
EKsPLOATACJI GÓRNICZEJ

DOKOŃCZENIE NA STR. 7 

Wznowienie eksploatacji węgla kamiennego pod Goczałkowicami i skutki działalności wydobywczej to jedne z najważniejszych 
spraw w pracy samorządu gminnego.
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WYNIKI GŁOsOWANIA 
W WYBORACh NA PREZYDENTA

RZECZYPOsPOLITEJ 
W GOCZAŁKOWICACh-ZDROJu

II TURA

Uprawnionych do głosowania było 6031 osób, głosy oddało 3568 
osób.
Frekwencja w gminie wyniosła 59,16%.
Głosy oddane na poszczególnych kandydatów ogółem w Gminie:

DUDA Andrzej Sebastian – 1780
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 1788

Wyniki w poszczególnych obwodach głosowania:

Obwód nr 1 w Sanatorium „Wrzos”:
DUDA Andrzej Sebastian – 371
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 388
Obwód nr 2 w Przedszkolu Nr 1:
DUDA Andrzej Sebastian – 347
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 301
Obwód nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 1:
DUDA Andrzej Sebastian – 334
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 342
Obwód nr 4 w Gimnazjum:
DUDA Andrzej Sebastian – 416
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 426
Obwód nr 5 w Budynku Administracyjnym Zakładu Produkcji 
Wody:
DUDA Andrzej Sebastian – 139
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 113
Obwód nr 6 w Zespole Sanatoryjno – Szpitalnym Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Gwarek”:
DUDA Andrzej Sebastian – 79
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 94
Obwód nr 7 w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym 
w Goczałkowicach-Zdroju:
DUDA Andrzej Sebastian – 94
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 124
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I TURA

Uprawnionych do głosowania było 5799 osób, głosy oddało 3359 
osób.

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów:
– BRAUN Grzegorz Michał – 20

– DUDA Andrzej Sebastian – 1169

– JARUBAS Adam Sebastian – 28

– KOMOROWSKI Bronisław Maria – 1245

– KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 107

– KOWALSKI Marian Janusz – 19

– KUKIZ Paweł Piotr – 631

– OGÓREK Magdalena Agnieszka – 77

– PALIKOT Janusz Marian – 30

- TANAJNO Paweł Jan - 8

- WILK Jacek - 25

dłużenia koncesji nr 162/94 udzie-
lonej w sierpniu 1994r. na wydoby-
wanie węgla kamiennego

Pod koniec lutego br. PG „Sile-
sia” wystąpiło do Ministra Środowi-
ska o przedłużenie koncesji o 5 lat tj. 
do 2025r. Ministerstwo wezwało 
przedsiębiorcę do uzupełnienia 
dokumentacji. Ministerstwo nie 
przekazywało żadnych pism w tej 
sprawie do gminy. Informację o tych 
działaniach powzięto w związku 
z postępowaniem w sprawie decy-
zji środowiskowej.

W dniu 27 marca br. gmina 
skierowała wniosek do Minister-
stwa Środowiska o dopuszczenie 
jej do udziału w postępowaniu 
o zmianę (przedłużenie) koncesji. 
W dniu 22 kwietnia Minister Śro-
dowiska „zawiesił z urzędu wymie-
nione postępowanie do czasu roz-
strzygnięcia zagadnienia wstęp-
nego przez inny organ.” (chodzi 
o decyzję środowiskową)

Pismem z dnia 5 maja br. Mini-
ster Środowiska poinformował 
gminę, że wniosek o dopuszczenie 

Gminy do udziału w tym postepo-
waniu nie może zostać rozpoznany 
do czasu rozstrzygnięcia zagadnie-
nia wstępnego przez inny organ 
oraz podjęcia przez Ministra postę-
powania w sprawie zmiany kon-
cesji.
5) postępowanie w sprawie 
zatwierdzenia dodatku do Planu 
ruchu Przedsiębiorstwa Górni-
czego „SILESIA” Sp. z o.o. w Cze-
chowicach-Dziedzicach Kopalni 
Węgla Kamiennego „Silesia” na lata 
2014 – 2016

W dniu 28 kwietnia br. PG 
„Silesia” złożyło do gminy wnio-
sek o wydanie opinii w sprawie 
zatwierdzenia dodatku do Planu 
ruchu na lata 2014-2016. Postano-
wieniem z dnia 11 maja 2015r. Wójt
Gminy negatywnie zaopiniował 
w/w dodatek.

W dniu 22 maja br. PG „Sile-
sia” wniosła zażalenie na postano-
wienie Wójta Gminy do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
w Bielsku-Białej.

 Maria Ożarowska

W sPRAWIE EKsPLOATACJI GÓRNICZEJ
-CIąG DALsZY
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Program został zawieszony 
ze względu na niezgod-
ność z przepisami unijnymi 

tj. Ramową Dyrektywą Wodną, 
a następnie uchylony. Sam fakt 
uchylenia Programu nie przesą-
dzał o inwestycjach bowiem roz-
poczęte i niezakończone zadania 
inwestycyjne zostały wpisane 
w inny dokument tj. w Wykaz 
zadań kontynuowanych w 2014 
i 2015r. – załącznik do uchwały 
Rady Ministrów z dnia 26 sierp-
nia 2014r. Potok Goczałkowicki 
został wpisany w tenże załącznik 
w pozycji nr 22. Na tej podstawie 
inwestycja jest na etapie przygo-
towań i starań o wydanie pozwo-
lenia na budowę; prace projek-
towe są kontynuowane.

Wraz z uchyleniem Pro-
gramu ochrony przed powo-
dzią w dorzeczy u Górnej Wisły 
Rada Ministrów przyjęła inny 
dokument tj. Masterplan dla 
obszaru dorzecza Wisły, który 
obowiązuje do końca grudnia 
2015r. Po tym okresie Master-
plany mają być zastąpione Pla-
nami gospodarowania wodami. 
I tu pojawia się pytanie co dalej. 
To dalej oznacza batalię o pie-
niądze na realizację inwesty-
cji z budżetu państwa. Można 
ją toczyć na dwóch płaszczy-
znach: w ramach Planów zarzą-
dzania ryzykiem powodziowym 
dla dorzeczy i regionów wod-
nych oraz w ramach wspomnia-
nych Planów gospodarowania 
wodami. Jedne i drugie są aktu-
alnie w opracowaniu. Za sporzą-
dzenie jednych i drugich odpo-
wiedzialny jest Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej.

Zdaję sobie sprawę, ze dzisiaj 
nie pora i nie miejsce na zgłę-
bianie tematyki kolejnych doku-
mentów strategicznych z zakresu 
g o s p o d a r o w a n i a  w o d a m i 
i ochrony przed powodzią. Dzi-
siaj najważniejsze jest uzyska-
nie prawomocnego pozwolenia 
na budowę i jak najszybsze roz-
poczęcie robót budowlanych. 
Dzisiaj sprawą nadrzędną jest 

źródło finansowania i zabezpie-
czenie pieniędzy na wykonanie 
tych robót. Jest sprawą oczy-
wistą, że mieszkańca zagrożo-
nego powodziami nie interesuje 
„kuchnia” programów i planów 
lecz wymierny efekt czyli reali-
zacja inwestycji. Tym niemniej 
warto się zatrzymać w tym 
miejscu na chwilę, by wiedzieć 
co się stało, a przede wszyst-
kim w jakim kierunku należy iść 
i do kogo się zwrócić.

Masterplan – dokument nad-
rzędny w skali całego kraju, 
choć o charakterze przejścio-
wym, w przyszłym roku zosta-
nie zastąpiony Planem gospo-
darowania wodami, który aktu-
alnie jest w konsultacjach spo-
łecznych. Wszystkie zadania 
wpisane w Program ochrony 
przed powodzią Górnej Wisły, 
w trakcie sporządzania Master-

planów zostały poddane wnikli-
wej ocenie pod kątem zgodno-
ści z unijną Ramową Dyrektywą 
Wodną oraz pod kątem wpływu 
na stan wód.

 W wyniku tej oceny stwo-
rzono dwie podstawowe listy. 
Potok Goczałkowicki został skla-
syfikowany jako zadanie, które 
spełnia wymogi w/w Dyrektywy 
i na tej podstawie został wpisany 
na listę nr 1; pozycja 869. Lista 
ta obejmuje inwestycje, które nie 
pogarszają stanu wód, zatem ich 

realizacja jest możliwa bez dodat-
kowych obostrzeń. Jednakże 
problem tkwi w tym, że w części 
opisowej Planów gospodarowa-
nia wodami jest wzmianka o tych 
zadaniach lecz sama lista została 
pominięta, nie stanowi załącz-
nika, zatem nie jest integralną 
częścią tych planów.

Na zapytanie gminy Goczał-
kowice-Zdrój o dalsze losy 
zadań inwestycyjnych z tej listy, 
(w jakim dokumencie zostaną 
wpisane do realizacji, kiedy i kto 
będzie je finansował), na dzień 
dzisiejszy brak odpowiedzi 
ze strony KZGW.

Oprócz Masterplanów regu-
lacja Potoku Goczałkowickiego 
została wpisana do drugiego 
z dokumentów, które są obec-
nie w fazie opracowywania tj. 
do Planu zarządzania ryzy-
kiem powodziowym. Problem 

w tym, że autorzy planów wpi-
sali to zadanie jako inwestycję 
do realizacji w drugim cyklu pla-
nistycznym czyli krótko mówiąc 
przesunęli o kilka lat realiza-
cję w czasie zapominając cał-
kowicie, że w tym roku będzie 
gotowa dokumentacja budow-
lana i wszystkie pozwolenia. 

W tej sprawie jest tzw. czer-
wony telefon pomiędzy gminą, 
SZMiUW w Katowicach, Biurem 
Terenowym w Pszczynie, Wydzia-
łem Zarządzania Kryzysowego, 

Urzędem Wojewódzkim, Sta-
rostwem. Z gminy wyszło kilka 
pism do odpowiednich instytucji 
i organów. Pracownicy Urzędu 
uczestniczą we wszystkich spo-
tkaniach konsultacyjnych wno-
sząc propozycje gminy i uzasad-
niając je rzeczowo.

Wszy scy  zdajemy sobie 
sprawę, że Potok winien być 
wykonany w trybie pilnym, 
że odsuwanie inwestycji w czasie 
spowoduje pogorszenie istnieją-
cej sytuacji, bezpośredni wzrost 
zagrożenia powodziowego i brak 
możliwości zapewnienia miesz-
kańcom Goczałkowic-Zdroju 
o c h r o ny  p r ze d  p owo d z i ą , 
że odsuwanie w czasie to utrata 
ważności wszystkich wymaga-
nych prawem decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień.

I jeszcze jeden ważny aspekt 
– regulacja Potoku Goczałkowic-
kiego jest częścią działań w celu 
ochrony przed powodzią, o cha-
rakterze kompleksowym. Oprócz 
Potoku przedmiotem tych dzia-
łań są: wały, zbiorniki, śluza, 
przepompownie, rowy, przepu-
sty. Wszystko to jest ściśle ze sobą 
powiązane. W związku z tym 
ze względów technologicznych, 
ekonomicznych, a także społecz-
nych i gospodarczych winny być 
realizowane jednocześnie lub 
prawie jednocześnie ale w okre-
ślonej kolejności. 

Tylko w ten sposób realizacja 
wszystkich zamierzeń w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej 
pozwoli skutecznie zmniejszyć 
zagrożenie i zwiększyć bezpie-
czeństwo mieszkańców.

 Pominięcie lub odsuwa-
nie w czasie któregokolwiek z 
wymienionych działań, w tym 
regulacji Potoku Goczałkowic-
kiego będzie skutkować bra-
kiem efektywności innych dzia-
łań w zakresie ochrony przed 
powodzią w gminie Goczałko-
wice-Zdrój. I będzie świadczyć 
o marnotrawstwie dotychczas 
poniesionych nakładów.

 Maria Ożarowska

CO sIę sTAŁO Z PROGRAMEM 
OChRONY PRZED POWODZIą 
W DORZECZu GÓRNEJ WIsŁY?
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, jak mało który program był nadzieją Mieszkańców i zarazem lokalnych 
władz na poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Niestety, ostatnie miesiące boleśnie zweryfikowały nie tylko nadzieje ale i wszelkie 
dotychczasowe działania.
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Z okazji25-lecia samorządności oraz Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy złożyć 
wyrazy uznania i podziękowania osobom, które z entuzjazmem i ogromnym uporem 
wcielały w życie ideę samorządności, które budowały nowy model lokalnej władzy, 

które swoją pracą na rzecz Mieszkańców tworzyły najnowszą historię naszej miejscowo-
ści, rozwiązywały jej problemy, budowały wizerunek nowoczesnej gminy i przyczyniały się 
do umacniania jej pozycji w regionie.

Słowa wdzięczności kierujemy do Radnych wszystkich kadencji, Pracowników Urzędu 
Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, osób zrzeszonych w organizacjach poza-
rządowych działających na terenie Gminy oraz wszystkich Mieszkańców i osób tu pracują-
cych, którym sprawy „małej ojczyzny” były i są zawsze bliskie.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
Gabriela Placha                                                                                                         Piotr Jacek

„Są chwile rzucające światło na całe życie, na życie wielu pokoleń,
wydarzenia, które zostają zapisane złotymi zgłoskami na kartach historii.

W tych momentach  siła ludzkiego charakteru płynie stąd, że człowiek potra� 
zachować wiarę w sens działania nawet wówczas, gdyby inni utrzymują, 

że wszystko już stracone.”

Z 
które swoją pracą na rzecz Mieszkańców tworzyły najnowszą historię naszej miejscowo-
ści, rozwiązywały jej problemy, budowały wizerunek nowoczesnej gminy i przyczyniały się 
do umacniania jej pozycji w regionie.

Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, osób zrzeszonych w organizacjach poza-
rządowych działających na terenie Gminy oraz wszystkich Mieszkańców i osób tu pracują-
cych, którym sprawy „małej ojczyzny” były i są zawsze bliskie.
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Pier wsze prace remon-
towe budynku starego 
dworca rozpoczęły się 

w 2014 r. Przedsięwzięcie było 
współfinansowane w ramach 
projektu pt. „Turystyczna brama 
do Goczałkowic-Zdroju – ada-
ptacja budynku dworca kolejo-
wego wraz z otoczeniem na bazę 
okołoturystyczną”. Na realiza-
cję tego projektu Urząd Gminy 
pozyskał dotację ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013, Pod-
działanie 3.2.2. Infrastruktura 
okołoturystyczna.

W ostatnim tygodniu kwiet-
nia Urząd Gminy ogłosił prze-
targ nieograniczony na wyko-
nanie II etapu remontu dworca 
w Uzdrowisku.

Termin składania ofert upły-
nął 13 maja 2015r. Obecnie trwa 
ich ocena.

Zakres planowanej inwestycji 
obejmie:
- Wybudowanie nowej klatki 
schodowej,
- Dobudowanie wiaty od strony 
zachodniej,
- Wykonanie nowej nawierzchni 
placu przydworcowego z kostki 
betonowej, uszlachetnionej 
wraz z odwodnieniem,

- Wykonanie prac wykończenio-
wych w budynku dworca,
- Wykonania oświetlenia placu 
dworcowego wraz z elementami 
małej architektury, (dostawa 
i montaż latarni parkowych, 
ł a w e k  p a r k o w y c h ,  k o s z y 
na śmieci, zadaszeń nad wej-
ściem do budynku),
- Dostawa i montaż centrali wen-

tylacyjnej.
Szczegółowy plan robót 

został zawarty w następujących 
dokumentach: specyf ikacja 
techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych, dokumen-
tacja projektowa, przedmiary 
robót.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

W dniu 15 maja Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Kato-
wicach rozstrzygnęła prze-
targ na budowę ekranów 
ochronnych wzdłuż drogi 
krajowej nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju.

Inwestycję będzie wykony-
wała firma P.B.U. GOMIBUD 
Sp. z o.o. ze Skawiny. Inwe-

stycja obejmuje m.in.: budowę 
ekranów po obydwu stro-
nach drogi o łącznej długości 
3.724m; montaż 4 sztuk wyjść 
(drzwi) awaryjnych w ekra-

nach; obsadzenie ekranów 
roślinnością pnącą; budowę 
i przebudowę barier ochron-
nyc h  s t a l ow yc h ;  u s t aw i e -
nie oznakowania pionowego. 
       Planowany termin zakończe-
nia robót – 30 listopada 2015r. 
Koszt inwestycji wyniesie pra-
wie 11 mln złotych. W prze-
targu udział wzięło 6 f irm. 
Ogłoszenie o przetargu uka-
zało się w Biuletynie Zamówień 
Publicznych z dnia 27 marca 
br., pod numerem 43581-2015. 
Więcej informacji:
www.gddkia.gov.

Maria Ożarowska

WYBRANO WYKONAWCę 
EKRANÓW OChRONNYCh

II ETAP REMONTu BuDYNKu 
DWORCA
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

(LOKALIZACJA - BÓR II)
TEL. 32 720 96 83;

 515 936 283
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Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest uroczyście wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tego dnia szcze-
gólnie powinniśmy pomyśleć o tym, jak chronić nasz wspólny dom – ZIEMIĘ! Warto zastanowić się, jak pomóc naszej planecie, aby ten 
wspólny dom był zdrowy, piękny i czysty.

EKOLOGIA OD PRZEDsZKOLA

Św i a d o m o ś ć  e k o l o -
giczną war to wyrabiać 
już u przedszkolaków, 

bo „czym skorupka za młodu 
nasiąknie…” Dlatego 22.04. 
2015r., dzieci z wszystkich grup 
wiekowych zebrały się w przy-
strojonej zielonymi balonami 
sali starszaków. Wystrój uzu-
pełniały wykonane wcześniej 
na zajęciach prace plastyczne 
z materiałów przeznaczonych 
do recyklingu. I tak wśród dzie-
cięcych wytworów znalazły się 
kukiełki i tulipany wykonane 
z rolek po papierze toaleto-
wym, bociany, kwiaty, koguciki 
i instrumenty perkusyjne z pla-
stikowych butelek po jogurcie, 
żółwiki niosące na plecach 
plastikową skorupę, chmurki 
i  słońce z zakrętek, i  wiele 
innych, ciekawych prac.

Po powitaniu wszystkich 
dzieci, które cieszą się z przyj-
ścia wiosny, lubią wycieczki 
do lasu i kochają przyrodę – 
nauczycielki zaprosiły zebra-
nych do zabawy „Grasz w zie-
lone? – Gram! Masz zielone? 
– Mam! ” A ponieważ wszyst-
kie dzieci przyszły w tym dniu 
do przedszkola ubrane w kolo-
rze zielonym/na znak tego, 
że chcą, aby nasza planeta była 
czysta i zielona/, mogły wziąć 
udział w tej zabawie. Przed-
szkolaki wypowiadały wspól-
nie tekst rymowanki, przysło-
wie „mam” kładły rękę na zie-
lonym elemencie garderoby. 
Następnie podawały według 
własnego pomysłu, co wystę-

puje w przyrodzie w kolorze 
zielonym, np.: ogórek, sałata, 
kapusta, drzewo, żaba, łąka, 
ogród, oczy, … itd. Pomysłów 
nie wolno było powtarzać.

W dalszej części spotkania, 
chcąc bliżej zaznajomić naj-
młodszych z wyglądem naszej 
planet y,  prowadzące zade-
monstrowały globus. Dzieci 
wyjaśniały znaczenie kolorów, 
wyszukiwały kontynenty, oce-
any, morza, odczytywały ich 
nazwy. Bez problemu udało 
się im wskazać Polskę na kuli 
ziemskiej.

P o  w y s ł u c h a n i u  w i e r-
sza Gabrieli Skrzypczak pt. 
„Ratujmy Ziemię” przedszko-
laki zastanawiały się, dlaczego 
Ziemia jest dla nas tak ważna. 
Zacytowały słowa wiersza: 
„Ziemię mamy t ylko jedną, 

więc szanujmy Ją, bo cóż z nami 
stanie się, gdy zniszczymy wła-
sny dom? ” Obserwując kolejno 
odsłaniane plansze przedsta-
wiające pożar lasu, ścieki pły-
nące do wód, dymiące kominy, 
w y s y p i s k o  ś m i e c i ,  d z i e c i 
łamiące gałęzie drzew, itp., 
uświadomiły sobie zagrożenia 
dla ziemi ze strony człowieka. 
Po d c z a s  „ b u r z y  m ó z g ów ” 
zastanawiały się, jak ludzie 
mogą pomóc planecie, na któ-
rej żyją. Przedszkolaki wyka-
zały się dużą wiedzą w tym 
zakresie.

Na s t ę p n i e  n a u c z yc i e l k i 
oznajmiły, że odpady, surowce 
wtórne wykorzystać można nie 
tylko do działań plastycznych, 
ale również do zabaw rucho-
wych. Do pierwszej zabawy 
posłużyły dzieciom gazet y. 
Przy muzyce instrumentalnej 
naśladowały wiatr, padający 
deszczyk, tworzyły z gazety 
parasol, trąbkę, za pomocą 
wydychanego powietrza sta-
r a ł y  s i ę  w p r aw i ć  w  r u c h 
kawałki papieru, formowały 
z gazet kule, celowały kulami 
do kosza.

Kolejną  zabawę zapew-
niły plastikowe butelki. Tutaj 
przedszkolaki musiały wyka-
zać się sprawnością. Drużyny 
„zbijały” butelki – kręgle, podą-
żały slalomem między butel-
kami z kubkiem wody, skakały 
z butelką między klanami, 
podawały butelki w rzędach – 
górą i dołem. Zawody dostar-
czyły przedszkolakom dużo 

radości, było wesoło i głośno, 
bo wszyscy dopingowali swo-
ich kolegów.

Zabawy dzieci przeplatane 
były wierszykami i  piosen-
kami o tematyce ekologicznej. 
W jednej z nich dzieci usłyszały, 
że pomóc Ziemi można segre-
gując śmieci. Dzieci bardzo 
chętnie zabrały się do segrega-
cji zgromadzonych odpadów. 
I tak w niebieskim worku zna-
lazły się papier, makulatura, 
gazety, książki, w żółtym – pla-
stik, metal, opakowania wielo 
materiałowe, a w zielonym 
– szkło białe i kolorowe. Pra-
widłowe wykonanie zadania 
pozwala sądzić, że z segrega-
cją śmieci dzieci zaznajamiane 
są już w domu.

Na zakończenie spotkania 
wszyscy uczestnicy postano-
wili, że chcą zostać przyja-
ciółmi przyrody. Dot ykając 
rączką zielonego elementu 
ubrania złożyły pzysięgę:

„Obiecuję, że:
nie będę łamać gałęzi,

nie będę zrywać 
roślin chronionych,

nie będę hałasować w lesie,
nie będę śmiecić,

nie będę niszczyć pta-
sich gniazd, a zimą będę 

dokarmiać ptaki”.

Za aktywny udział w zaba-
wach i bogatą wiedzę każde 
dziecko otrzymało pamiąt-
kowy dyplom z napisem Dzień 
Ziemi oraz zielony balonik.

Następnie dzieci z wszyst-
kich grup razem z wychowaw-
czyniami przemaszerowały uli-
cami osiedla z balonami oraz 
hasłami o tematyce ekologicz-
nej umieszczonymi na transpa-
rentach i tablicach, zachęcając 
mieszkańców naszej miejsco-
wości do zachowań proekolo-
gicznych.

Wa r t o  m i e ć  n a d z i e j ę , 
że każde spotkanie z dziećmi, 
na którym jest okazja poroz-
m a w i a ć  n a  t e m a t y  z w i ą -
zane  z  ochroną pr zyrody, 
p r z yc z y n i  s i ę  d o  z a s i a n i a 
w każdym z nich ziarna troski 
o dobro naturalne obecnych 
i przyszłych pokoleń.  
    Aleksandra Kołodziejczak
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Spotkanie rozpoczęto piosenką 
„Pan Tik-Tak”, przy dźwię-
kach której pojawiła się Ewa 

Chotomska jako popularna Ciotka 
Klotka z telewizyjnego programu 
dla dzieci „Tik-Tak” w charaktery-
stycznym fantazyjnym kapeluszu, 
zabawnej barwnej sukience z piór-
kami i kolorowych butach. Strój 
Ciotki Klotki stał się pretekstem 
do wspomnień o wieloletniej pracy 
w telewizji. Ewa Chotomska zwią-
zana była bowiem nie tylko z legen-
darnym „Tik- Takiem”, ale również 
z „Fasolą”, „Jedyneczką”, „Ciuch-
cią”, „Budzikiem”, „Młynkiem”, czy 
„Domowym przedszkolem” jako 
aktorka, scenarzystka bądź produ-
centka.

Autorka rozmawiała z dziećmi 
o ich ulubionych zwierzakach oraz 
o zwierzętach, które stały się boha-
terami jej książek jak pies Felek Pare-
ras, czy zając Poziomka. Zabrała 
słuchaczy w literacką podróż 
do Kościeliska i Zakopanego, na Gie-
wont i Kasprowy Wierch. Snuła 
opowieści o sobie, swojej rodzinie, 
o początkach swojego zamiłowania 

do układania rymów. Angażowała 
dzieci do zabawy w rymy, rozwią-
zywania zagadek, udziału w kon-
kursach. Dorosłych zaś zachęcała 
do codziennego czytania dzieciom 
książek, podkreślając, iż czyta-
nie nie tylko poszerza wiedzę, ale 
także rozwija wyobraźnię, dzięki 
której możemy wraz bohaterami 
literackimi przeżywać interesujące 
przygody oraz odbywać wyprawy 
do ciekawych miejsc. Sama wielo-
krotnie podczas spotkania cytowała 
fragmenty zarówno własnej twór-
czości jak również wierszy i opowia-
dań swojej mamy – znanej wszyst-
kim pisarki – Wandy Chotomskiej.

Na sali często rozbrzmiewała 
muzyka, pisarka przypominała 
piosenki swojego autorstwa, wyko-
nywane najczęściej przez zespół 
„Fasolki”. Zapraszała publiczność 
do wspólnego śpiewania oraz ilu-
strowania piosenek ruchem. Słu-
chacze bawili się przy „Domowej 
piosence” z popularnymi słowami 
refrenu „Każdy ma jakiegoś bzika” 
oraz utworach „Myj zęby”, „Mydło 
lubi zabawę”, „Moja fantazja”. 

Zainteresowanym autorka wspo-
mniała, że te oraz „innych piosenek 
Fasolek cały worek” można znaleźć 
w zbiorku „Piosennik Ciotki Klotki”.

Ewa Chotomska w ciekawy 
sposób odpowiadała na pytania. 
Na koniec wpisywała osobiste 
rymowane dedykacje do zakupio-
nych przez młodych czytelników 
książeczek. Prawdziwą niespo-
dzianką była możliwość nabycia, 
opatrzonych własnoręcznym pod-

pisem, książek Wandy Chotomskiej, 
które pisarka przesłała za pośred-
nictwem swojej córki specjalnie dla 
wszystkich miłośników jej twórczo-
ści.

Radosna atmosfera spotkania 
zachęciła zapewne jego uczestni-
ków do zabaw słownych, układania 
rymowanek i czytania wspaniałych 
książek – Wandy Chotomskiej i Ewy 
Chotomskiej.

Elżbieta Beczała

XII EDYCJA KAMPANII „CAŁA 
POLsKA CZYTA DZIECIOM…”
14 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju miało miejsce spotkanie autorskie zorganizowane przy 
współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju w ramach corocznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Tym 
razem o swojej twórczości i jej kulisach opowiadała zgromadzonej publiczności pani Ewa Chotomska.

Łowcy Talentów Jersz to orga-
nizatorzy ogólnopolskich kon-
kursów przedmiotowych.

Działalność Łowców polega 
n a  w s p i e r a n i u  s z kó ł 
w pracy z dziećmi i mło-

dzieżą pragnącą rozwijać swoją 
wiedzę i umiejętności ponad 
podstawę programową. Organi-
zowane przez Łowców konkursy 
z języka niemieckiego cieszą się 
od lat wśród uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Goczałkowicach 
dużym zainteresowaniem.

Znany od 16 lat konkurs 
Deutschfreund (w edycji jesien-
nej) oraz Sprachdoktor (w edy-
cji wiosennej) powstał z myślą 

o uczniach szkół podstawowych 
(klas 4-6). Jest on dedykowany 
również nauczycielom języka 
niemieckiego jako instrument 
motywujący uczniów do rozwija-
nia samodzielności, rozbudzania 
zainteresowań oraz podejmowa-
nia intelektualnych wyzwań. Kon-
kurs pozwala diagnozować poten-
cjał i zaangażowanie uczniów, jak 
również odkrywać ich uzdolnie-
nia i talenty. Udział w konkur-
sie pomaga uczestnikom zdobyć 
dodatkowe punkty w staraniach 
o przyznanie stypendiów oraz 
ułatwia osiąganie lepszych wyni-
ków w szkole dzięki utrwalaniu, 
poszerzaniu i porównaniu swojej 
wiedzy w skali ogólnokrajowej. 

Materiał językowy ujęty w testach 
językowych uwzględnia wyma-
gania określone obowiązującym 
programem nauczania i jest przy-
gotowywany przez Politechnikę 
Wrocławską.

W jesiennej sesji (test jed-
nokrotnego wyboru) 1 miejsce 
w województwie śląskim, a 8 miej-
sce w kraju zajęła Anna Jankow-
ska z klasy 5b (94%).

W sesji wiosennej (test wielo-
krotnego wyboru) tytuł laureata 
otrzymało 4 uczniów:
– Antoni Pękała kl. 4b- 1 miejsce 
w woj.śl., 14 w kraju (90,3%)
– Emilia Paszek kl. 4c- 1 miejsce 
w woj.śl., 14 w kraju (90,3%)
– Anna Jankowska kl.5b- 1 miej-

sce w woj., 3 w kraju (97,9%)
– Wojciech Czyż kl.6d- 1 miejsce 
w woj., 10 w kraju (95,5%)

Ogółem w konkursie Sprach-
doktor brało udział 5383 uczniów 
w Polsce.

Dla laureatów organizo-
wane są obozy wypoczynkowo-
-naukowe w Serpelicach nad 
Bugiem, otrzymują bony poda-
runkowe do wykorzystania 
w księgarniach internetowych lub 
nagrody rzeczowe w postaci pen-
drive’ów. Nad przygotowaniem 
uczniów czuwała germanistka 
Joanna Pabin.

Uczniom oraz opiekunowi gra-
tulujemy!

MB

I MIEJsCE W WOJ. ŚLąsKIM DLA 
uCZENNICY sP1 W KONKuRsIE 
DEuTsChfREuND

I MIEJsCE W WOJ. ŚLąsKIM DLA I MIEJsCE W WOJ. ŚLąsKIM DLA I MIEJsCE W WOJ. ŚLąsKIM DLA 
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Gminny Zespół  Oświat y 
w Goczałkowicach-Zdroju 
organizator kolonii letnich 

dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum zaprasza do udziału 
w koloniach.

Kolonie odbędą się w ter-
minie 15.08.2015r do 28.08. 
2015r. Wyjazd na kolonie 14 
sierpnia w godzinach popołu-
dniowych autobusami do Bielska 
-Białej, dalej pociągiem do Gdyni 
i Pucka.

Powrót do Bielska-Białej 29 
sierpnia przed południem – 
z Bielska do Goczałkowic auto-
busem. O dokładnych godzinach 
wyjazdu i powrotu poinformu-
jemy.

Miejsce kolonii to Ośrodek 
Wypoczynkowo –Rekolekcyjny 

w Pucku ul. Marynarska 1. W cza-
sie kolonii zamierzamy zwiedzić 
Trójmiasto, Hel i Juratę, Włady-
sławowo planujemy wycieczkę 
na Rozewie, do Cetniewa oraz 
rejs statkiem po otwart ym 
morzu. W czasie kolonii kąpiele 
morskie w Pucku Władysławo-
wie, gry, dyskoteki i ogniska. 

Zapisy na kolonie rozpoczynają 
się od poniedziałku 4 maja.

Zapisu można dokonać odbie-
rając kartę kolonijną w sekre-
tariatach szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz w Gminnym 
Zespole Oświaty ul. Uzdrowi-
skowa 61.

Koszt uczestnictwa to 850 zł. 

Prosimy o dokonywanie wpłat 
do 30 lipca 2015r.

Wpłaty prosimy dokonywać 
przelewem na konto podając 
w tytule przelewu imię i nazwi-
sko dziecka.

Gminny Zespół  Oświat y 
Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdro-
wiskowa 61

Nr konta: 76 8448 0004 
0033 6822 2000 0001

Zebranie rodziców dzieci 
wyjeżdżających na kolonie odbę-
dzie się 07.08.2015r., o godz. 
18.00 w Sali 102 Gimnazjum.

D o d a t k o we  i n f o r m a c j e 
można uzyskać w Gminnym 
Zespole Oświaty tel; 322127055, 
7214 45800,  e-mail :  gzo@
goczalkowicezdroj.pl

KOLONIE LETNIE 
DLA DZIECI ZE sZKOŁY

PODsTAWOWEJ 
I GIMNAZJuM

5 maja cała społeczność 
Gimnazjum obchodziła 
Święto Narodowe Trze-

ciego Maja.
U r o c z y s t o ś c i  o t w o r z y ł 

taniec – polonez wykonany 
przez uczniów szkoły. Gimna-
zjaliści wystąpili w przepięk-

nych, XIX-wiecznych strojach 
i wyglądali bardzo dostojnie.

W tym roku uczniowie przy-
gotowujący akademię zastana-
wiali się: Komu potrzebna jest 
historia? Jak się okazało – nie 
tylko nauczycielom historii, 
kustoszom muzeów czy kolek-

cjonerom staroci, ale każdemu 
z nas, ponieważ Wsłuchując 
się w głos przeszłości, uczymy 
się przecież rozumieć i mądrze 
kształtować teraźniejszość!

Podczas obchodów mogli-
śmy przypomnieć sobie oko-
liczności  uchwalenia przez 
naszych przodków pierwszej 
w Europie, a drugiej na świe-
cie konstytucji. Wspominano 
także bolesną historię Polski 
z komentarzem historyka N. 
Daviesa, że: Rozbiór Polski, 
którego dokonano w trzech 
etapach w latach 1772, 1793 
i 1795, był wydarzeniem bez-
precedensowym w nowożyt-
nych dziejach Europy. […] 
Polskę poddano politycznej 
wiwisekcji przez okaleczenie, 
amputację i wreszcie całkowite 
rozczłonkowanie, jako jedyne 
usprawiedliwienie podając, 
że pacjent niezbyt dobrze się 
czuł.

W trakcie akademii mie-

liśmy także okazję zobaczyć 
krótki film dydaktyczny zwią-
zany z tematem oraz wysłu-
chać pieśni patriotycznej Witaj 
majowa jutrzenko.

A propos – upamiętnienia 
i  pielęgnowania narodowej 
historii – gimnazjum kilka dni 
temu uczciło również 96 rocz-
nicę wybuchu III powstania 
śląskiego. Uczniowie naszej 
szkoły, pamiętając o tych, któ-
rzy oddali życie za wolność 
naszej ojczyzny, złożyli kwiaty 
w Miejscu Pamięci Narodowej.

Na koniec głos zabrała Pani 
Dyrektor Beata Smolarek, pod-
kreślając, że historię mamy 
trudną, ale bardzo piękną.

A k a d e m i ę  p r z yg otowa l i 
uczniowie klas: IA, IC, IIIC oraz 
fakultetu muzycznego pod kie-
runkiem opiekunów: I. Szew-
czyk, H. Dyduch, M. Nowok, D. 
Koczy, G. Wrzoł, E. Bonalskiej, 
M. Major, Ł. Hanke.

M. Major

OBChODY ŚWIęTA 3 MAJA 
W GIMNAZJuM
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We wtorek ,  12  maja 
2015 r. w ramach dwu-
n a s t yc h  o b c h o d ów 

„Tygodnia Bibliotek” na zapro-
szenie  Gminnej  Bibl ioteki 
Publicznej w Goczałkowicach-
-Zdroju dzieci z miejscowych 
przedszkoli odwiedzili aktorzy 
teatru Edu-Artis z Krakowa.

Za pośrednictwem akcji, 
goczałkowickie przedszko-
laki miały okazję wziąć udział 

w mini spektaklu, pt. „Babcia 
Tosia i Tygrysek czytają dzie-
ciom wesołe wierszyki”, któ-
remu towarzyszyły elementy 
nauki i zabawy.

W trakcie trwania spekta-
klu najmłodsi z wielką uwagą 
i zaciekawieniem wysłuchali 
znanych i popularnych wier-
szy dla dzieci autorstwa m.in.: 
Juliana Tuwima – „Pan Hilary”, 
„Lokomotywa” czy też Jana 

Brzechwy – „Na straganie” 
i „Kaczkę Dziwaczkę”.

Aktorzy zapoznając malu-
chy z ich ulubionymi utworami 
angażowali ich do aktywnego 
udziału za pośrednictwem 
śpiewu i tańca.

Na  z a ko ń c ze n i e ,  d z i e c i 
obdarowały aktorów i pracow-
ników biblioteki kwiatami oraz 
własnoręcznie wykonanymi 
laurkami.

Organizacja powyższego 
przedsięwzięcia miała na celu 
przybliżyć dzieciom w wieku 
przedszkolnym literatury pol-
skiej oraz przyczynić się do roz-
woju ich wyobraźni i kreatyw-
ności.  Dodatkowo, spotka-
nie było okazją do przeżycia 
(za pośrednictwem książki, 
muzyki i układów ruchowych) 
wyjątkowej przygody.

GBP

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
W GOCZAŁKOWICACh-ZDROJu

20 maja bieżącego roku 
w goczałkowickim 
Gimnazjum odbyła się 

kolejna edycja Konkursu Orto-
graficznego o tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Pszczyńskiej. W orto-
graficznych zmaganiach wzięło 
udział 14 uczniów z 7 gimnazjów.

Byli przedstawiciele gimna-
zjów z: Suszca, Kobióra, Kryr, 
Pszczyny i Goczałkowic-Zdroju.

Punktualnie o godzinie dzie-
wiątej pani dyrektor Beata Smola-
rek przywitała przybyłych na kon-
kurs gości i wyraziła uznanie dla 
uczniów, którzy wykazują chęć 
rywalizacji w tak trudnej dyscy-
plinie, jaką jest polska ortografia.

Następnie gimnazjaliści zmie-
rzyli się z tekstem dyktanda. Tym 
razem jego tematem była uro-
kliwa, „malownicza miejscowość 
gminna położona na Górnym Ślą-

sku, w powiecie pszczyńskim” – 
mowa rzecz jasna o Goczałkowi-
cach – Zdroju. Z tekstu dyktanda 
można się było dowiedzieć wielu 
geograficznych i obyczajowych 
ciekawostek na temat naszej 
„małej goczałkowickiej ojczyzny”.

Wyniki dyktanda zostały ogło-
szone tego samego dnia. Okolicz-
nościowy medal Mistrza Ortogra-
fii Ziemi Pszczyńskiej trafił do rąk 
ucznia Gimnazjum nr 2 w Pszczy-
nie – Jana Jamrozika. Na kolejnych 
dwóch miejscach uplasowali się: 
Maria Maroszek z Gimnazjum nr 4 
w Pszczynie oraz Hanna Skorupko 
z Gimnazjum w Kryrach. Po ogło-
szeniu wyników przewodnicząca 
komisji konkursowej – pani Syl-
wia Dziędziel- Penszor oraz orga-
nizatorzy wręczyli zwycięzcom 
nagrody książkowe, a wszystkim 
uczestnikom dyplomy z podzię-

kowaniem za udział w konkursie. 
Bardzo budujące jest to, że w obec-
nych – „elektronicznych czasach”, 
kiedy np. na ekranach telewi-
zorów nieraz widzimy imiona, 
nazwiska zapisane małą literą… 
są jeszcze młodzi ludzie, któ-
rzy dbają o piękno i poprawność 

języka ojczystego.
Niech kolejne edycje kon-

kursu i jego uczestnicy – których 
wierzymy, że nigdy nie zabrak-
nie – stoją na straży ortograficz-
nej poprawności! Zapraszamy 
do Goczałkowic za rok!

Monika Major

XVI MIęDZYGIMNAZJALNY 
KONKuRs ORTOGRAfICZNY!
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J u ż  p o  r a z  d w u d z i e s t y 
w goczałkowickim Gminnym 
Ośrodku Kultury został zor-
ganizowany międzygminny 
konkurs recytatorski „Jeste-
śmy Jedną Rodziną”. 

W tegorocznej  edycj i , 
która odbyła się 13 
maja w siedzibie insty-

tucji wzięło udział 19 wyjąt-
kowo utalentowanych uczest-
ników.

Młodzi recytatorzy, którzy 
tradycyjnie zaprezentowali się 

w dwóch utworach: poezji i pro-
zie na jubileuszowym konkursie 
wykazali się niezwykłym pozio-
mem umiejętności.

Pośród pr zygotowanych 
pr zez  uczniów klas  5  i  6 
szkół podstawowych Powiatu 
Pszczyńskiego utworów literac-
kich znalazły się teksty o zróż-
nicowanym stopniu trudności. 
Jedne słyszane po raz pierwszy, 
inne dobrze znane organizato-
rom z poprzednich edycji.

Z a i n t e r e s o w a n i  m o g ą 
dowiedzieć się, że w tym roku 

młodzież sięgnęła m.in. po: 
fragmenty z „Hobbita” J.R.R. 
Tolkiena, wersy z „Pana Woło-
dyjowskiego” H. Sienkiewicza, 
„Kłamczuchę” M. Musierowicz, 
utwory z dorobku A. Mickiewi-
cza, czy też (wybierany aż cztery 
razy) wiersz autorstwa Ludwika 
Jerzego Kerna „O rodzicach”.

Jury, powołane na czas trwa-
nia konkursu, w skład którego 
weszła m.in.: wieloletnia współ-
organizatorka przedsięwzięcia 
– Małgorzata Paszek, dyrek-
tor GOK – Zofia Szołdra oraz 

aktorka Teatru Polskiego z Biel-
ska – Białej – Krystyna Prysz-
czyk postanowiło przyznać pięć 
wyróżnień pierwszego stopnia, 
osiem stopnia drugiego oraz 
4 stopnia trzeciego. Ponadto, 
ich decyzją spośród wszystkich 
laureatów wyłoniono dwóch 
uczestników – Karolinę Olszo-
wiec z Piasku i Mateusza Mru-
kwę z Suszca, którzy otrzymali 
specjalne wyróżnienie, przy-
znawane wybitnym adeptom 
sztuki retoryki.

Ewelina Sowa

„JEsTEŚMY JEDNą RODZINą” 
- KONKuRs RECYTATORsKI

W dniach 8-15 maja Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich po raz dwuna-

sty organizuje wielką akcję popu-
laryzacji książki i czytelnictwa 

„TYDZIEŃ BIBLIOTEK”. Tego-
roczna edycja odbywa się pod 
hasłem – „Wybieram bibliotekę”.

Z tej okazji Gminna Biblioteka 
Publiczna 7 maja zaprosiła miesz-

kańców i kuracjuszy na spotkanie 
autorskie z Mariuszem Czuba-
jem – autorem powieści krymi-
nalnych, antropologiem kultury, 
wykładowcą w warszawskiej Wyż-
szej Szkole Psychologii Społecz-
nej. Pisarzem, który został uho-
norowany Nagrodą Wielkiego 
Kalibru przez kapitułę Międzyna-
rodowego Festiwalu Kryminału 
we Wrocławiu za najlepszą pol-
ską powieść tego gatunku wydaną 
w roku 2008.

Wraz z zaproszonym gościem, 
na wieczorze autorskim mieliśmy 
również ogromną przyjemność 
gościć Bogdana Lacha – jednego 
z najlepszych i nielicznych profile-
rów śledczych w Polsce.

W trakcie trwania spotka-
nia, Pan Mariusz w ciekawy spo-
sób przybliżył czytelnikom swoją 

osobowość, opowiadał o swoich 
początkach w pisarstwie, współ-
pracy z Markiem Krajewskim 
oraz o roli jaką w jego twórczości 
odgrywa osoba, obecnego na sali 
Bogdana Lacha.

Podsumowując swoje spotka-
nie z czytelnikami pisarz przed-
stawił kilka cennych wskazówek, 
które pomagają przy pisaniu cie-
kawych i rzetelnych historii krymi-
nalnych. Ponadto zachęcił wszyst-
kich zainteresowanych do czyta-
nia książek oraz zapoznał przy-
byłych gości ze swoją najnowszą 
pozycją pt: „Piąty Beatles”. Pod 
koniec spotkania zaprosił widow-
nię do zadawania pytań związa-
nych z pracą literacką, na które 
udzielił szczegółowych i wyczer-
pujących odpowiedzi.

GBP

sPOTKANIE AuTORsKIE 
W GMINNEJ BIBLIOTECE

„JEsTEŚMY JEDNą RODZINą” „JEsTEŚMY JEDNą RODZINą” „JEsTEŚMY JEDNą RODZINą” 
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26 kompletów medali 
oraz sześć kompletów 
pucharów rozdano 

podczas II Mistrzostw Śląska 
Amatorów w Pływaniu.

Zawody odbyły się na pły-
walni „Goczuś” w Goczałkowi-
cach-Zdroju. Otworzyli je: Kry-
stian Szostak, wicestarosta 
pszczyński, Maciej Stieber, 
dyrektor POSiR Pszczyna, Marek 
Kloc ze Szkoły Pływania „Your-
sport Group” oraz Paweł Kanik, 
menedżer w GOSiR-ze Goczał-
kowice-Zdrój. Do rywalizacji 
zgłoszonych zostało blisko 300 
zawodników i zawodniczek. 
Uczestnikami byli dzieci i mło-
dzież z terenu województwa 
śląskiego, którzy nie posiadają 
licencji Polskiego Związku Pły-
wackiego. W czasie Mistrzostw 
prowadzone były zarówno kon-

kurencje indywidualne jak i rów-
nież sztafetowe.

Zmagania, których głównymi 
organizatorami byli Szkoła Pły-
wania „Yoursport Group” oraz 
Powiatowy Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji    w Pszczynie, mile 
będą wspominać: Amelia Lazar, 

Oliwia Śliwka, Mateusz Faj, 
Miłosz Kuś, Jakub Lazar, Jakub 
Piech (wszyscy Yoursport), Karo-
lina Żaczek, Kacper Greczka, 
Radosław Lubański (wszyscy 
Rekord Czechowice-Dziedzice), 
Karolina Karkoszka (SwimSport 
Skoczów), Paweł Kołder (human-

sport). Wszyscy wymienieni 
zdobyli po dwa złote medale. 
Oliwia Śliwka, Jakub Lazar, 
Mateusz Faj, Jakub Piech oraz 
Miłosz Kuś dołożyli do swojego 
dorobku jeszcze wkład w zwycię-
stwo swoich sztafet. Prowadzona 
była również  klasyfikacja naj-
lepszych pływaków w poszcze-
gólnych kategoriach oraz kla-
syfikacja drużynowa. Szczegó-
łowe wyniki znajdują się w dziale 
„Pliki do pobrania”.

Po raz kolejny w zawodach 
uczestnicy mieli możliwość 
rywalizacji, w czasie której czas 
był mierzony elektronicznie. 
Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkową koszulkę oraz słodki 
upominek. Najlepsi w poszcze-
gólnych konkurencjach otrzy-
mywali specjalnie przygotowane 
na tę okazję odlewane medale.

PŁYNęLI PO MEDALE 
MIsTRZOsTW ŚLąsKA

  z  ż y c i a  g m i n y  SPoRt   z  ż y c i a  g m i n y  

III fEsTIWAL JACKA LEChA
Jacek Lech,  to popularny 
w latach 60-tych i 70-tych 
XX w. piosenkarz pochodzący 
z Bielska-Białej. Dawny woka-
lista zespołu Czerwono-Czarni, 
znany starszemu pokoleniu 
z takich hitów jak: Bądź dziew-
czyną moich marzeń, Dwadzie-
ścia lat a może mniej, Nie mia-
łem prawie nic,  od trzech lat jest 
patronem goczałkowickiego 
festiwalu piosenki poświęco-
nego pamięci zmarłego artysty.

Pomysł zorganizowania prze-
glądu, nawiązuje do później-
szych lat działalności estra-

dowej piosenkarza. Wraz z zakoń-
czeniem ogólnopolskiej kariery 
Lech bardzo często koncertował 
w sąsiedztwie miejsca swego uro-
dzenia. W tamtym okresie swego 
życia jednym z ulubionych miejsc 
jego pracy było goczałkowickie 
uzdrowisko, gdzie cyklicznie odby-
wały się jego występy.

Nawiązując do tych wydarzeń  
Gminny Ośrodek Kultury, 24 
maja 2015 r. po raz kolejny zapro-
sił artystów do udziału w przeglą-
dzie, zorganizowanym na tarasie 
restauracji uzdrowiskowej.

Zgodnie z  regulaminem 
imprezy, uczestnicy konkursu, 
tradycyjnie zaprezentowali się 
w dwóch utworach: jednym 
z repertuaru Jacka Lecha, dru-
gim, nawiązującym do polskiej 
sceny muzycznej lat 60-tych, 
70-tych i 80-tych, wybranym 
według indywidualnych upodo-
bań.

Decyzją jury, w skład którego 

weszli: Krystyna Pryszczyk – 
aktorka Teatru Polskiego w Biel-
sku – Białej, Iwonna Wojtasik 
– wieloletnia menadżerka arty-
sty, Małgorzata Lucjan – muzyk 
i nauczyciel śpiewu, Zbigniew 
Lejawka – nauczyciel i muzyk 
zespołu 3 i pół oraz Damian 
Kocur – muzyk zespołu Turnioki, 
spośród wszystkich uczestników 
nagrodę GRAND PRI i gitarę kla-

syczną otrzymała Patrycja Wuwer 
z Żor, która zaśpiewała "Balladę 
o dziwnym malarzu" oraz Tekst 
Krzysztofa Dzikowskiego "Trochę 
dobrze, trochę źle".

Z  ko le i  p ie r w sze  m iej -
sce w kategorii wiekowej do 
18 lat, prezentując się w pio-
senkach ""Idziesz na deszcz" 
i "Misteczko cud" otrzymała 
Klaudia Król,a w kategorii doro-
słych w utworach "Nie mówię 
żegnaj" i "Ej Piotr" - Renata Zbo-
rowska.

Po zakończeniu części konkur-
sowej, zgromadzoną na weran-
dzie zdrojowej widownię, DJ Sła-
wek zaprosił do udziału w zaba-
wie tanecznej w rytm najwięk-
szych przebojów minionych 
trzech dekad.

Ewelina Sowa

Uczestnicy konkursu im. Jacka Lecha.
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Ś.P. Konrad urodził się 
blisko 80 lat temu 
w Międzyrzeczu, 

gdzie ukończył szkołę podsta-
wową. Szkołę średnią ukończył 
w Pszczynie – gdzie dał się poznać 
jako utalentowany sportowiec – 
lekkoatleta, startując w barwach 
ISKRY Pszczyna – jednej z najlep-
szych wówczas sekcji na Śląsku.

Kontynuując niejako swe 
sportowe zainteresowania roz-
począł studia w Wyższej Szkole 
Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach, które ukończył w 1959 r. 
z tytułem magistra.

 Po  s t u d i a c h  p ow r ó c i ł 
w rodzinne strony, a szukając 
pracy spotkał na swej drodze 
dyrektora Uzdrowiska Goczał-
kowice mgr Józefa Krzyżanow-
skiego – człowieka niezwykłego, 
wielkiego wizjonera nowocze-
snego leczenia sanatoryjnego, 
który budował silny zespół lekar-
sko-rehabilitacyjny.

W krótkim czasie Goczałko-
wice stały się drugim po Rep-
tach Śląskich Ośrodkiem Reha-

bilitacyjnym na Śląsku. Tu był też 
Konrad wieloletnim działaczem 
związkowym. Osiągnął więc sta-
bilizację życiową – miał miesz-
kanie, rodzinę, pracę zawodową 
i związkową. Resztę wolnego 
czasu mógł zatem przeznaczyć 
na wypoczynek.

Jako sportowiec zaintereso-
wał się stanem sportu w Goczał-
kowicach i stwierdził, że prak-
tycznie go nie ma. Grupa ambit-
nych chłopców zrzeszonych   
w Ludowym Klubie Sportowym 
dotowanym przez Radę Powia-
tową dwoma piłkami na sezon, 
korzystała z boiska w Rudołtowi-
cach, gdzie docierali rowerami 
lub pieszo.

To spostrzeżenie sprawiło, 
że przez kolejne lata Konrad 
poświęcił się bez reszty budo-
wie silnego klubu sportowego 
i budowie stadionu. W tym celu 
zgromadził wokół siebie liczne 
grono bezinteresownych działa-
czy, którym sprawy sportu leżały 
na sercu. Byli rozproszeni i nie-
świadomi swej siły. Dopiero poja-

wienie się wodza w osobie Kon-
rada wyzwoliło w nich niesamo-
witą energię i chęć działania.

Całe Goczałkowice intereso-
wały się postępami prawdziwej 
rewolucji sportowej.

– W 1964 r. władze wojewódz-
kie zatwierdziły statut i powstał 
Ludowy Klub Sportowy z osobo-
wością prawną.

– W 1967 r. powstała wyższa 
forma – Klub Sportowy „Zdrój” 
z sekcjami piłki nożnej, siat-
kówki, tenisa stołowego, sza-
chów, piłki ręcznej i lekkoatle-
tyki.

– W 1965 r. powołano do 
życia  Społeczny Komitet Budowy 
Ośrodka Sportowego.

– W 1966 r. rozpoczęto w czy-
nie   społecznym    budowę     sta-
dionu sportowego, którego 
otwarcie nastąpiło w 1969 r. Obec-
nych na nim było 1400 mieszkań-
ców Goczałkowic, co jest dotych-
czas nie pobitym rekordem.

Wykonano płytę główną, 
boisko treningowe, boisko 
do piłki ręcznej, dwa boiska 

do siatkówki, kompletne urzą-
dzenia lekkoatletyczne z pełno-
wymiarową bieżnią, plac zabaw 
dla dzieci, wał z trybuną na 800 
miejsc, skromne zaplecze stano-
wiły dwa domki kempingowe. 

Całość została ogrodzona 
i obsadzona drzewami. Łatwo 
powiedzieć: rozpoczęto-zakoń-
czono. Ile problemów z eks-
pertyzami, projektami, uzgod-
nieniami, melioracją, pracami 
z iemnymi,  pozyskiwaniem 
transportu, fachowców, to tylko 
wiedział Ś.P. Konrad.

Dziś Goczałkowice chlubią 
się posiadaniem wielokrotnego 
reprezentanta Polski w piłce 
nożnej i jedną z najlepszych baz 
sportowych na Śląsku.

 Nie zapominajmy jednak 
o człowieku, który z niczego 
stworzył coś wielkiego, a przy 
tym wyzwolił wulkan energii 
naszego społeczeństwa.

Żegnaj Przyjacielu. 
Nie zapomnimy o Tobie.

Zespół 
współpracowników

sTOJąC NAD MOGIŁą 
– LAuDACJA

Na zdj. Konrad Klepek - stoi drugi od prawej w ostatnim rzędzie.

Z wielkim bólem żegnamy Konrada Klepka – człowieka niezwykłej skromności i pracowitości, dlatego jako jego najbliżsi współpracow-
nicy i koledzy od ponad 60 lat poczuwamy się do przypomnienia jego sylwetki i dokonań.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju pragnie poinformować, iż 27.04.2015r. rozpoczęto realizację II edycji 
ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek”. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły” z siedzibą w Niedź-
wiedziu i objęte jest patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Czas trwania akcji określony 
został do 30.06.2015r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, TUTEJSZY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ROZPOCZĄŁ ZBIÓRKĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA RZECZ 
DZIECI Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH, POCZĄWSZY OD PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ŚRODKÓW HIGIENICZ-
NYCH NP.; MYDŁA, SZAMPONY, RĘCZNIKI, PASTY I SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW.

Jak wziąć udział?
1.  ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ 
W SWOIM ŚRODOWISKU: 
SZKOLE, PRZEDSZKOLU, ZAKŁA-
DZIE PRACY, PODCZAS DOMO-
WEJ UROCZYSTOŚCI. KAŻDY 
PRZYNIESIE DOWOLNĄ RZECZ 
WG SWOICH MOŻLIWOŚCI 
(MYDEŁKO, SZAMPON, PASTĘ, 
SZCZOTKĘ DO ZĘBÓW, RĘCZ-
NIK).

2. Zebrane środki czystości zapa-
kujcie do siatki, pudełka. Zachę-
camy do zrobienia zdjęcia zbiórki 
i jej uczestników. Można przesłać 
zdjęcie wraz z opisem kto i co zor-
ganizował na adres Stowarzysze-
nia „PiękneAnioły” (stowarzysze-
nie@piekne-anioly.pl), a Stowa-
rzyszenie pokaże na swej stronie 
i fb jak się bawiliście i jak pomo-
gliście. Dobrem trzeba się chwa-
lić, można wtedy pomóc dwa razy. 
Sam pomogłeś i pokazałeś innym 
jak to robić. Jeśli ktoś pod wpływem 
Twojej akcji zorganizował swoją, 
to Ty pomogłeś dwa razy!

3. NASTĘPNIE WYDRUKUJ KARTĘ 
INFORMACYJNĄ (ZNAJDZIESZ 
JĄ NA STRONIE: PIEKNE-ANIOLY.
ORG/CZYST YA2PHP), LUB 
PRZYJDŹ PO NIĄ DO OŚRODKA   
P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J 
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU, 
WŁÓŻ JĄ DO PACZKI I GOTOWĄ 
PACZKĘ PRZYNIEŚ DO TUTEJ-
SZEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ. PRACOWNICY 
SOCJALNI, ASYSTENCI RODZIN 
ROZWIOZĄ RZECZY TAM, GDZIE 
SĄ NAJBARDZIEJ POTRZEBNE.

OŚRODEK POMOCY SPO-
ŁECZNEJ W GOCZAŁKOWI-
CACH-ZDROJU, UL. SZKOLNA 
13 CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU 
DO PIĄTKU W GODZ. 7:00-15:00, 
A WE WTORKI OD 7:00 DO 17:00. 
KONTAKT TELEFONICZNY POD 
NUMEREM TELEFONU: 32/736 
24 21.

AKCJA CZYsTY ANIOŁEK
CAŁA POLsKA POMAGA 
DZIECIOM!



  z  ż y c i a  g m i n y   25iNFoRmacJe i ogłoSzeNia

1 stycznia 2015 r. został wdro-
żony Regionalny System 
Ostrzegania, mający na celu 

powiadamianie mieszkańców 
o zagrożeniach oraz środkach 
o s t r o ż n o śc i ,  j a k i e  n a l e ż y 
w związku z tym zachować.

RSO umożliwia informowa-
nie o potencjalnych niebezpie-
czeństwach i klęskach żywioło-
wych poprzez:
- aplikację na smartfony,
- ekrany telewizorów w kanałach 
TVP Regionalnej,
- wiadomości sms.

System umożliwia korzystanie 
z bezpłatnej aplikacji, udostęp-
nianej na urządzenia mobilne. 

Prezentowane w niej komuni-
katy pochodzą ze wszystkich 
województw, a zamieszczone 
poradniki instruują o zachowa-
niu w przypadku konkretnego 
zagrożenia. Ostrzeżenia podzie-
lone są na kategorie tematyczne:
- drogowe,
- meteorologiczne,
- hydrologiczne,
- informacje o stanie wód,
- ogólne.

Ciekawym rozwiązaniem 
wydaje się wyszczególnienie 
zakładki dla kierowców. Dzięki 
temu, użytkownicy będą mogli 
na bieżąco monitorować stan 
dróg oraz przejezdność konkret-

nej trasy. Aplikacja zajmuje jedy-
nie 3,7 MB miejsca w pamięci oraz 
posiada system powiadomień 
push (nie musi być włączona, 
żeby powiadomienia przycho-
dziły). Pobieranie udostępniły 
takie platformy jak Google Play, 
Apple App Store czy Windows 
Phone Store.

W a r t o  z a z n a c z y ć , 
że od początku roku zanotowano 
ponad 100 tys. ściągnięć

Z systemu skorzystać mogą 
także użytkownicy odbiorni-
ków telewizyjnych. Wystarczy, 
w samym odbiorniku lub deko-
derze, włączyć opcję wyświetla-

nia napisów DVB-T. Czynność 
ta nie jest konieczna przy tele-
wizorach posiadających funkcję 
HbbTV. W momencie pojawie-
nia się potencjalnego zagrożenia, 
na ekranach będzie widoczny 
krótki komunikat, którego roz-
winięcie znajdziemy w telega-
zecie (od str. 430). Dodatkowo, 
odbiorniki z dostępem do Inter-
netu, posiadają opcję skorzysta-
nia z dodatkowych materiałów 
takich jak filmy instruktażowe, 
mapy dróg ewakuacji itp.

Więcej informacji można 
znaleźć tutaj https://mac.gov.
pl/projekty/regionalny-system-
-ostrzegania-rso/opis-projektu.

REGIONALNY sYsTEM 
OsTRZEGANIA DOsTęPNY NA 
uRZąDZENIACh MOBILNYCh

W dniu 12 maja w godz. 6:00-19:00 Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych zorganizowało krajowe ćwiczenie 
RENEGADE – KAPER 15/1. Jednym z elementów przedsięwzię-

cia był epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospo-
litej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający 
potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) 
emitowało sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. 

Podczas ćwiczeń odbył się również trening systemu alarmowania 
i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alar-
mowe.

W związku z tym, w ramach ćwiczenia została uruchomiona 
syrena OSP Goczałkowice-Zdrój. Emitowany wówczas: – dźwięk 
modulowany trwający trzy minuty – oznaczał ogłoszenie alarmu 
oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczał odwołanie 
alarmu.

TRENING sPRAWNOŚCI 
sYREN ALARMOWYCh 
- ALARM POWIETRZNY

WYBORY DO IZB 
ROLNICZYCh 2015

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że wybory do Izb Rolniczych 2015 w naszej Gminie nie zostaną przepro-

wadzone.

W dniu 19.05.2015 r. wpłynęło pismo Dyrektora Biura Śląskiej Izby Rolniczej w którym informuje, że „w okręgu wybor-

czym obejmującym obszar Gminy Goczałkowice-Zdrój nie zgłoszono żadnego kandydata, wobec czego nie ma podstaw 

do przeprowadzenia wyborów w dniu 31.05.2015 r.”.
Wójt Gminy 

Gabriela Placha
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00. 
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki 
godz. 15.00-17.00  i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00. 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20. 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT  
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39, 
 tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61, 
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00, 
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO"
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8,  tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.

DYŻURY DZIELNICOWEGO

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

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

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

Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych 

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

Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30

Kontakt  telefoniczny 
- 661 270 473

KOŁO EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW

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

ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

PUNKT KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w dniach

 8; 15 czerwca 2015 r.
będzie NIECZYNNY.

PRZEPRASZAMY!


