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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju

z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja 
Wyborcza w Goczałkowicach-Zdroju podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 



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

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

w Goczałkowicach-Zdroju
Marcelina Masny

OBWIESZCZENIE
-CIĄG DALSZY...
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WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 17 października 2014r.
w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych

obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 
94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 
849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z uchwałą nr XXVII/179/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 
15 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1633), uchwałą nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na obwody głosowania i ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 1317)

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głoso-
wania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do organów stanowią-
cych jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 16 listopada 2014 r.:
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Informacja:
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 16 listopada 2014 r. od godziny 7.00 do 21.00, 

bez przerwy.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wybor-
cza w Goczałkowicach-Zdroju podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój:

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju

OBWIESZCZENIE

uWAGA WYBORCO!
W dniu wyborów przed wydaniem kart do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie ważnego 

dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią, pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego 

podstawie nie budzi wątpliwości.

WAŻNE! W przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego należy koniecznie zabrać drugi dokument 

ze zdjęciem, w przeciwnym wypadku komisja nie będzie mogła wydać kart do głosowania.

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

 Gabriela Placha
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w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wybor-
czym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla wyborów do Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój oraz wyborów Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, 
Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), uchwałą nr XXIV/153/2012 Rady Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie 
podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4935), uchwałą Nr XXXVII/237/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1316)

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do publicznej wiadomości,
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyzna-
czonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla wyborów do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz wyborów 
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 16 listopada 2014 r.:

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13, pok. nr 101
tel. 327362401, 32 7387038 w. 101

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 05 września 2014 r.

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014r. poz. 179 i 180.

Okręg Nr 1

Lista nr 3
 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. GEMBALCZYK Bronisław, lat 55, zam. Kobiór
2. URBAŃCZYK Marek Grzegorz, lat 48, zam. Kobiór
3. SPYRA Krzysztof Augustyn, lat 35, zam. Suszec
4. PABIN Józef Andrzej, lat 56, zam. Goczałkowice – Zdrój
5. SYSOŁ Bronisława Helena, lat 67, zam. Suszec
6. HAMERLAK Edyta Alicja, lat 29, zam. Goczałkowice – Zdrój
7. PAJĄK EWA, lat 57, zam. Mizerów
8. STĘCHŁY Stanisław Franciszek, lat 65, zam. Kobielice
9. TARAS – SZOSTEK Barbara Małgorzata, lat 37, zam. Rudziczka

Lista nr 4
 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. LALA Wojciech, lat 43, zam. Suszec
2. MACHOŃ Eugeniusz Grzegorz, lat 46, zam. Goczałkowice – 
Zdrój
3. MUSIAŁ Irena, lat 46, zam. Kobiór
4. PALUSZEWSKA – SZWEDA Joanna Maria, lat 47, zam. Suszec
5. CZECH Zbigniew Kazimierz, lat 49, zam. Mizerów
6. BEBEROK Irena Bogusława, lat 58, zam. Goczałkowice – Zdrój
7. SEKTA Stefan Franciszek, lat 67, zam. Kobielice
8. ANDRZEJEWSKA Elwira Wanda, lat 47, zam. Kobiór
9. SZCZOTKA Tadeusz Józef, lat 55, zam. Radostowice
10. KANIK Łukasz Tomasz, lat 26, zam. Pszczyna

Lista nr 24
 – KWW „LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ”

1. WRÓBEL Franciszek Wojciech, lat 57, zam. Kryry
2. WALICZEK Ryszard Michał, lat 50, zam. Goczałkowice – Zdrój
3. KOCIMA Aleksandra Bogumiła, lat 41, zam. Kobiór
4. ROZMUS Józef Jerzy, lat 68, zam. Mizerów
5. KOPEĆ Ewa Maria, lat 54, zam. Goczałkowice – Zdrój
6. CIEŚLAR Małgorzata Helena, lat 53, zam. Radostowice
7. CZERNECKA Bronisława Maria, lat 47, zam. Kobielice
8. MRÓWCZYŃSKI Edmund, lat 63, zam. Rudziczka
9. SPYRCZAK Martyna Michalina, lat 25, zam. Pszczyna
10. PASZEK Tadeusz Andrzej, lat 60, zam. Suszec

Lista nr 25
 – KWW „MIESZKAŃCY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO”

1. RASZKA- SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena, lat 39,
zam. Goczałkowice – Zdrój
2. ZIOŁA Karol Eligiusz, lat 74, zam. Kobielice
3. SZCZOTKA Alojzy Jan, lat 57, zam. Goczałkowice – Zdrój
4. WITKE Ewa Anna, lat 45, zam. Radostowice
5. WIEJA Małgorzata Anna, lat 65, zam. Kobiór
6. URBANEK Wiesław Grzegorz, lat 37, zam. Radostowice
7. HAJOK Barbara Ewa, lat 42, zam. Kobiór
8. WUZIK Alojzy Józef, lat 72, zam. Mizerów
9. SOJKA Grażyna Krystyna, lat 55, zam. Kobielice

Lista nr 26
 – KWW ZDROWIE DLA PSZCZYNY
1. DUTKIEWICZ Jacek Ryszard, lat 55, zam. Goczałkowice – Zdrój
2. WIERA Monika Agnieszka, lat 23, zam. Łąka
3. LUKASEK Mateusz Jakub, lat 22, zam. Goczałkowice – Zdrój
4. SZŁAPA Gertruda Maria, lat 61, zam. Goczałkowice – Zdrój
5. BACHUL Szymon Michał, lat 22, zam. Goczałkowice – Zdrój
6. ZŁOCIAK Sabina Barbara, lat 37, zam. Goczałkowice – Zdrój
7. PIESIUR Weronika Mirosława, lat 25, zam. Łąka

Lista nr 27 
– KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

1. RYT Stefan Alojzy, lat 67, zam. Kobiór
2. ŚWIERCZEK Joanna, lat 41, zam. Goczałkowice – Zdrój
3. PASTUSZKA Jacek Ambroży, lat 52, zam. Kryry
4. TUROŃ Krzysztof, lat 58, zam. Goczałkowice – Zdrój
5. GODZIEK Stanisław, lat 64, zam. Rudziczka
6. KRZEKOTOWSKA Agata Agnieszka, lat 35, zam. Suszec
7. KUSAK Katarzyna Izabela, lat 39, zam. Suszec
8. MISIAK Barbara Ewa, lat 61, zam. Radostowice
9. POLOK Marcin Andrzej, lat 29, zam. Kryry
10. STACHA Regina Katarzyna, lat 69, zam. Kobiór

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

w Pszczynie
Maria Fojcik

OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie

z dnia 22 października 2014r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do 

Rady Powiatu Pszczyńskiego

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. –  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.  ) 
Powiatowa Komisja Wyborcza  w Pszczynie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów  na radnych:
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OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla

 przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/53/5/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

 Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 roku:

Marszałek Województwa Śląskiego
Mirosław Sekuła
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do

Sejmiku Województwa Śląskiego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,  

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
z późn. zm.) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów 
na radnych:

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Wojewódzka 
Komisja Wyborcza w Katowicach podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
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Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Andrzej Czaputa

Gmina Goczałkowice-Zdrój została wyróż-
niona w II Finale Regionalnego Plebi-
scytu Gospodarczego zorganizowanego 

przez Fundację Euro-Partner. Patronat nad 
Plebiscytem objęli: Ministerstwo Gospodarki, 
Marszałek Województwa Śląskiego oraz Woje-
woda Śląski.

Podczas Gali Finałowej w dniu 24 paź-
dziernika, Wójt Gminy Gabriela Placha 
odebrała certyfikat „EURO-GMINA” oraz 
pamiątkową statuetkę. W Plebiscycie wyróż-
niono samorządy województwa śląskiego, 
które wykazały się szczególną gospodar-
nością i kreatywnością w realizacji swoich 
zamierzeń i celów, i które stają się wizytówką 
regionu wspomagając jego rozwój. Nomina-
cje były poprzedzone analizą działalności 
samorządów przeprowadzoną przez Funda-
cję Gospodarczą EURO-PARTNER.

Maria Ożarowska

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
WYRÓŻNIONE
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Infrastruktura drogowa:

Listopad-grudzień 2010 rok
– poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Szkol-
nej oraz ul. Św. Anny wraz z odtworzeniem rowu (projekt partnerski 
z Powiatem Pszczyńskim), dokończenie inwestycji,
– remont ul. Stawowej- dokończenie.

2011 rok
– remont ul. Warzywnej- etap II,
– remont ul. Wiślnej (bocznej) i Powstańców Śląskich (bocznej) – II 
etap,

– „Poprawa układu komunikacyjnego Gminie Uzdrowiskowej Goczał-
kowice – Zdrój poprzez przebudowę ulicy Uzdrowiskowej od drogi 
krajowej nr 1 do Sanatorium Stokrotka wraz z budową chodnika przy 
ul. Borowinowej”; projekt partnerski z Powiatem Pszczyńskim, odtwo-
rzenie historycznej nawierzchni z bruku,
– przebudowa drogi gminnej ul. Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowi-
cach-Zdroju wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Róż 
na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej” – etap I,
– modernizacja ul. Głównej – III etap – inwestycja prowadzona przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

2012 rok
– przebudowa drogi gminnej ul. Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowi-
cach-Zdroju wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Róż 
na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej” – etap II,
– remont ul. Robotniczej – I etap.

2013 rok
– „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej 
Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowa drogi gminnej ul. Parko-
wej i drogi powiatowej ul.; Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parko-
wej do granic powiatu”; projekt partnerski z Powiatem Pszczyńskim,
– budowa ronda „Nad Wisłą”,
– remont wjazdu i modernizacja parkingu przy ul. Szkolnej 13.

2014 rok
– remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Św. Anny, na odcinku 
od ul. Głównej do ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju,

– remont ul. Drobnera,

– remont ul. Darwina,
– budowa ul. Granicznej,
– remont ul. Jesiennej – I etap,
– opracowanie projektu budowy ul. Jeziornej wraz z budową ścieżki 
rowerowej – w toku; projekt partnerski z Powiatem Pszczyńskim,
– opracowanie projektu budowy łącznika pomiędzy ulicami Szkolną, 
a Główną, w rejonie kościoła parafialnego – realizacja w toku,
– opracowanie projektu budowy ulic: Tuwima i Rzemieślniczej – reali-
zacja w toku.

Inwestycje 
w placówkach oświatowych:

2011 rok
– Szkoła Podstawowa nr 1 -remont biblioteki szkolnej, łazienek oraz 
pomieszczeń biurowych po Gminnym Zespole Oświaty,
– Szkoła Podstawowa nr 1 – budowa placu zabaw w ramach programu 
rządowego Radosna Szkoła,

4 LATA DZIAŁALNOŚCI 
SAMORZĄDu
Koniec kadencji to czas podsumowań, a zarazem przeglądu 4-letniej działalności. Zatem prezentujemy Państwu informację o tym, 
co udało się zrealizować sporządzoną w układzie chronologicznym. Przedstawiamy również ważniejsze wydarzenia z tego okresu.
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– Publiczne Przedszkole nr 2 – remont dużej sali dydaktycznej 
w budynku parterowym, wymiana luksferów oraz malowanie kory-
tarza i łazienek.

2012 rok

– Szkoła Podstawowa nr 1 – remont korytarzy, pomieszczeń sanitar-
nych, wymiana drzwi,
– Publiczne Przedszkole nr 1 – remont sali dydaktycznej,
– Publiczne Przedszkole nr 2 – remont korytarza, klatki schodowej, 
łazienek i jednej sali dydaktycznej.

2013 rok
– Szkoła Podstawowa nr 1 – wykonanie drenażu wraz izolacją 
przeciwwilgociową, modernizację systemu kamer na zewnątrz 
budynku, remont pracowni komputerowej oraz obróbki blachar-
skie kominów, modernizacja stacji monitoringu wraz z nowymi 
kamerami, wykonanie szafy przesuwnej z pawlaczami i otwiera-
nymi drzwiami do dwóch sal lekcyjnych, montaż piłkochwytów,
– Publiczne Przedszkole nr 2 – remont schodów w budynku wyso-
kim oraz wymiana okien dachowych.

2014 rok
– Szkoła Podstawowa nr 1 – przebudowa wejścia, remont sali nr 
22, remont pomieszczenia pracowni komputerowej oraz pracowni 
języka niemieckiego (wymiana podłóg, wymiana instalacji pod 
komputery), modernizacja oświetlenia,
– Publiczne Przedszkole nr 1 – remont sali dydaktycznej na par-
terze wraz z wymianą oświetlenia oraz remont fragmentu ogro-
dzenia,
– Publiczne Przedszkole nr 2 – dokończenie modernizacji pionu 
żywieniowego, remont sali dydaktycznej dla najmłodszych dzieci 
w tzw. niskim budynku, wymiana drzwi, kaloryferów i parapetów.

Gospodarka wodno-ściekowa:

2011 rok
– uzbrojenie terenów mieszkaniowych w rejonie ulic: PCK oraz 
Azaliowej,
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części gminy, 
budowa komory wodomierzowej,
– remont budynku przepompowni „Głównej” zlokalizowanej przy 
ul. Uzdrowiskowej,
– odbudowa drenażu wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz 
odbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku 
komunalnego przy ul. Szkolnej 70,
– wymiana pomp w przepompowni „Główna” przy ul. Uzdrowisko-
wej oraz przepompowni „Dębowa”,
– przebudowa układów zasilających przepompowni ścieków 
na terenie gminy,
– przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Borowinowej 
na odcinku ok. 350 mb w związku z budową chodnika w tym 
rejonie.

2012 rok
– przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Róż na odcinku 
od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej w związku z przebudową na tym 
odcinku drogi gminnej,
– budowa systemu kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Róż 
na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej w związku z przebu-
dową na tym odcinku drogi gminnej.

2013 rok
– przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
w rejonie ul. Parkowej w związku z przebudową nawierzchni drogi,
– przebudowa kanalizacji deszczowej, na odcinku od bramy 
wjazdowej Ochotniczej Straży Pożarnej do istniejącej studzienki 
na wjeździe do ul. Szkolnej w związku z przebudową wjazdu.

2014 rok
– przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Darwina w związku 
z przebudową drogi gminnej,
– budowa systemu kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę 
Darwina oraz przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. 
Powstańców Śl. na odcinku od ul. Darwina do skrzyżowania z drogą 
gruntową w rejonie Domu Nauczyciela,
– remont elewacji budynku przepompowni „Bór” przy ul. Powstań-
ców Śl.,
– przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej w związku 
z przebudową drogi gminnej,
– przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Jesiennej 
na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Róż (I etap) w związku z prze-
budową na tym odcinku drogi gminnej,
– budowa systemu kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. 
Jesienną na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Róż (I etap),
– wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku dworca kole-
jowego w Uzdrowisku,
– wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową prze-
pompowni ścieków dla odprowadzania ścieków z rejonu dworca.

Pozostałe inwestycje:

Listopad-grudzień 2010 rok
– budowa przepustu pod ul. Stawową.

2011 rok
– Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
„Górnik” w Goczałkowicach-Zdroju,

– zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju,
– zakup wyposażenia dla GOK w Goczałkowicach-Zdroju.
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2012 rok

– budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK”,

– termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy przy ul. 
Szkolnej 13 wraz z dobudową klatki schodowej – m.in. ocieplenie ścian 
budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, 
modernizacja wieży wraz z dobudową klatki schodowej, wykonanie 
pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie wentylacji mechanicz-
nej i klimatyzacji w sali oraz kuchni,
– modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana 655 lamp na ener-
gooszczędne oprawy oświetleniowe oraz montaż dodatkowych 53 
punktów świetlnych.

2013 rok

– rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap I, dokonanie 
nasadzeń drzew i krzewów oraz odnowienie trawników,
– dokończenie termomodernizacji starej części budynku, remont Sali 
widowiskowej w budynku Urzędu Gminy, zakup wyposażenia,
– dotacja do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie 
na zakup samochodu kwatermistrzowskiego.

2014 rok
– rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap II,
– drenaż opaskowy wokół budynku dworca kolejowego w Goczałko-
wicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 74 wraz z izolacją ścian fun-
damentowych,
– rozpoczęcie remontu budynku dworca kolejowego w Uzdrowisku 
– etap I,
– montaż siłowni zewnętrznych:
1) przy ul. Uzdrowiskowej, w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury,
2) przy ul. Powstańców Śl. 3, na terenie GOSiR,
projekty partnerskie sfinansowane przez LGD „Ziemia Pszczyńska” 
oraz LGR „Żabi Kraj”,
– opracowanie dokumentacji wykonawczej zbiornika retencyjnego- 
przeciwpowodziowego w rejonie ul. Zimowej - realizacja w toku,
Budowanie społeczeństwa informacyjnego,
–  projekt „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego 
do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP”, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 (projekt partnerski- 7 gmin woj. śląskiego),
– E-wrota dla Powiatu Pszczyńskiego – system informatyczny zapew-
niający dostęp do informacji przestrzennej; zadanie zrealizowane 
w partnerstwie z gminami powiatu pszczyńskiego oraz Starostwem.

Dotacje ze źródeł 
zewnętrznych – tzw. małe projekty:

1. „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej w ramach 
obchodów XX-lecia powstania Gminy Goczałkowice-Zdrój” - pro-
jekt realizowany w ramach PROW Osi 4 Leader.
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna. Zrealizowano w 2012 roku.

2. „Goczałkowickie spotkanie z folklorem” - projekt realizowany 
w ramach PROW Osi 4 Leader.
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury. Zrealizowano w 2012 roku.

3. „Punkt informacji turystycznej” - projekt realizowany w ramach 
PROW Osi 4 Leader.
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury. Zrealizowano w 2013 roku.

4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój” - projekt realizowany w ramach PROW Osi 4 
Leader.
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury. W trakcie realizacji.

5. „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczał-
kowice-Zdrój” - wieloletni projekt realizowany od 2008 r. w ramach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej.
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6. „Szkoła dla wszystkich” - projekt realizowany w klasach I-III 
Szkoły Podstawowej  w roku szkolnym 2012/2013. 
Koordynacja: Gminny Zespół Oświaty.

7. „Youngster” - dodatkowe lekcje języka angielskiego, projekt reali-
zowany przez Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, w ramach 
programu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej.

8. „Tak zdrowemu stylowi życia” - program wymiany międzyna-
rodowej zrealizowany przez Szkołę Podstawową w roku szkolnym 
2013/2014, w ramach programu „Comenius”.

9. „Liderzy są wśród nas - Goczałkowicka Oddolna Inicjatywa 
Edukacyjna”. Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki.
Beneficjent: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Zrealizowano w 2013 roku.

10. Wydanie „Goczałkowickiego słownika biograficznego” 
pod redakcją Prof. Wiesławy Korzeniowskiej - projekt realizowany 
w ramach PROW Osi 4 Leader.
Beneficjent: Urząd Gminy
Zrealizowano w 2012 roku.

11. „Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej 
w Gminie Goczałkowice- Zdrój” - projekt realizowany w ramach 
PROW Osi 4 Leader.
Beneficjent: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Zrealizowano w 2013 roku.

12. „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przy-
rodniczego poprzez wydanie albumu „W krainie Goczoła” oraz 
organizację rajdu rowerowego”- projekt realizowany w ramach 
PROW Osi 4 Leader.
Beneficjent: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Zrealizowano w latach 2013-2014.

13. „Odtworzenie obiektu małej architektury – rzeźby plene-
rowej „Koziołek sarny” w centrum uzdrowiska” - projekt reali-
zowany w ramach PROW Osi 4 Leader Beneficjent: Urząd Gminy 
Goczałkowice-Zdrój.
Zrealizowano w 2013 roku.

14. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju” - projekt realizowany w ramach Programu ROW 
Osi 4 Leader.
Beneficjent: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W trakcie realizacji.

Ważniejsze 
wydarzenia kadencji 2011-2014:

2011 rok
– styczeń 2011r. – koncert kolędowy Alicji Majewskiej, przy akom-
paniamencie Włodzimierza Korcza, z udziałem chóru Semper Com-
munio,
– styczeń 2011r. – rozpoczęcie przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
akcji „Książka na telefon”,
– luty 2011r. – pierwsze spotkanie przedstawicieli PG Silesia z Miesz-
kańcami,
– lipiec – sierpień 2011r. – przedterminowe wybory Wójta Gminy,
– sierpień 2011r. – Jubileusz 15-lecia Chóru Semper Communio, 
pierwsza płyta pt. „Muzyka sakralna”, wizyta chóru Św. Cecylii miej-
scowości Holtzwihr we Francji,
– wrzesień 2011r. – pierwszy dzwonek z udziałem klasy sześciolatków,
– wrzesień – listopad 2011r. – konsultacje społeczne w sprawie budowy 
ekranów ochronnych przy DK 1,
– listopad 2011r. – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pani Łucji 
Fijoł.

2012 rok
– styczeń 2012r. – odwołanie od decyzji Dyrektora OUG w sprawie 
zatwierdzenia planu ruchu KWK Silesia na lata 2012-2013,
– luty 2012r. – zbycie budynku Ośrodka Zdrowia na rzecz NZOZ 
HELIOS – MED,
– marzec 2012r. – wybór wykonawcy nadbudowy i rozbudowy lewego 
wału rzeki Wisły w Borze, inwestycja realizowana przez ŚZMiUW,
– marzec 2012r. – przystąpienie do opracowania „Projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe 
dla gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2012-2030”,
– marzec 2012r. – przystąpienie gminy do „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,

– maj 2012r. – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Panu Kazi-
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mierzowi Ingramowi oraz pośmiertnie Wójtowi Krzysztofowi 
Kanikowi,
– maj 2012r. – prezentacja książki pt. „Goczałkowicki słownik bio-
graficzny” pod redakcją Prof. Wiesławy Korzeniowskiej,
– czerwiec 2012r. – odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać 
Wójta Krzysztofa Kanika,

– czerwiec 2012r. – XX-lecie samorządności w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój,
– lipiec 2012r. – wielkie gradobicie w rejonie Boru, ul. Polnej, Św. 
Anny, Głównej, oraz Jeziornej,
– sierpień 2012r. – skarga gminy do WSA w Gliwicach w sprawie 
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Borowinowej, postępowanie w toku,
– wrzesień 2012r. – rozpoczęcie negocjacji z PKP w sprawie prze-
jęcia budynku dworca w Uzdrowisku,
– październik 2012r. – otwarcie „Orlika”,
– przebudowa DK 1 oraz skrzyżowania DK1 z ulicami Dębową 
i Borowinową – inwestycja GDDKiA.

2013 rok
– styczeń 2013r. – spotkanie z Mieszkańcami na temat eksplo-
atacji górniczej, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kra-
jowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geolo-
giczno-Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu,
– luty 2013r. – wdrożenie zasad dotowania przez gminę żłobków 
i klubów dziecięcych,
– marzec 2013r. – decyzja Ministra Zdrowia w sprawie przedłu-
żenia statusu gminy uzdrowiskowej do końca grudnia 2016r.,
– marzec 2013r. – przystąpienie Ośrodka Pomocy Społecznej 
do programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
pozyskanie środków na zatrudnienie asystenta rodziny,
– maj 2013r. – Festiwal Jacka Lecha – I Konkurs Piosenki Mło-
dzieżowej,

– czerwiec 2013r. – Jubileusz 60-lecia Zespołu Folklorystycznego 
„Goczałkowice”,
– czerwiec 2013r. – obchody 65-lecia Biblioteki Publicznej 

w Goczałkowicach-Zdroju, koncert Zbigniewa Wodeckiego,
– czerwiec 2013r. – uruchomienie Systemu Informacji SMS,
– czerwiec 2013r. – powódź, podtopienia,
– czerwiec 2013r. – nadanie tytułu Honorowego Obywatela 
Goczałkowic-Zdroju Panu Jerzemu Sodzawicznemu,
– lipiec 2013r.  – wdrożenie nowego systemu gospodarowania 
odpadami,
– lipiec 2013r. – Festiwal Róż – inauguracja,

– lipiec 2013r. – odsłonięcie rzeźby „Koziołek sarny” w centrum 
Uzdrowiska,
– sierpień 2013r.  – oddanie do użytku „EKOCENTRUM”, inwe-
stycja GPW,
– październik 2013r. – pojawienie się na powierzchni ziemi oraz 
w budynkach szkód spowodowanych eksploatacją górniczą,
– listopad 2013r.  – poświęcenie kapliczki Św. Huberta, odsłonię-
cie tablicy upamiętniającej goczałkowickich myśliwych,
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– grudzień 2013r.  – zakończenie remontu odwodnienia ul. Jezior-
nej, roboty prowadzone przez PZD w Pszczynie,

– grudzień 2013r. – zakończenie przebudowy starego mostu 
na Wiśle, inwestycja prowadzona przez Powiat Bielski,
– grudzień 2013r. – zakończenie negocjacji, podpisanie aktu nota-
rialnego w sprawie przejęcia budynku dworca w Uzdrowisku,
– grudzień 2013r.  – Certyfikat Akredytacyjny dla Zespołu Sana-
toryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK”,
– grudzień 2013r.  – Jubileusz 125-lecia założenia Zakonu Sióstr 
Salwatorianek.

2014 rok
– styczeń 2014r. – rozpoczęcie realizacji przez gminę projektu 
pn. „Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb 

oceny właściwościleczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój”,
– styczeń 2014r. – zajęcie stanowiska w sprawie raportu oddzia-
ływania na środowisko dotyczącego budowy elektrowni w Woli,
– luty 2014r.  – uruchomienie Punktu Informacyjno-Konsultacyj-
nego,
– luty 2014r. – starania o pozyskanie dotacji na remont budynku 
dworca,
– marzec 2014r.  – rozprawa w Sądzie w Katowicach w sprawie 
zatwierdzenia planu ruchu KWK Silesia na lata 2012-2013,
– kwiecień 2014r.  – wydzierżawienie stawu Maciek Mały firmie 
oferującej stworzenie Centrum Rekreacji Wodnej WAKE –PARK 
Goczałkowice-Zdrój,
– kwiecień 2014r. – tytuł Samorządowca Roku Województwa Ślą-
skiego dla radnej Zofii Żelazo,
– maj 2014r. – protest na DK1 w sprawie eksploatacji górniczej 
pod Goczałkowicami,
– maj 2014r. – pogotowie przeciwpowodziowe,
– maj 2014r. – Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 1,
– czerwiec 2014r.  – zlecenie Krajowemu Stowarzyszeniu Poszko-
dowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą edukacji ekolo-
gicznej oraz prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
dla Mieszkańców,
– czerwiec 2014r.  – wdrażanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
– lipiec 2014r.  – przystąpienie gminy do tzw. grupy zakupowej 
(gminy powiatu pszczyńskiego, Starostwo, ARiP, PIK, PTBS) 
w celu przeprowadzenia wspólnego przetargu na dostawę ener-
gii elektrycznej,
– lipiec 2014r. – srebrny medal Weroniki Pławeckiej, uczennicy 
Gimnazjum w V Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Boksie,
– sierpień 2014r.  – oddanie do użytku chatki myśliwskiej – Koło 
Łowieckie „ŻUBR”,
– sierpień 2014r.  – uchwalenie Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-
-Zdrój,
– wrzesień 2014r. – Powiatowo-Gminne Dożynki w Goczałkowi-
cach-Zdroju, dekoracje dożynkowe, wyróżnienia dla zasłużonych 
rolników,
– wrzesień 2014r. – nadanie odznaczeń „Order Serca Matkom Wsi”,
– wrzesień 2014r.  – protesty w sprawie przekształcenia WORR,
– październik 2014r. – Jubileusz 15-lecia Gimnazjum,
– październik 2014r.  – przystąpienie do ogólnopolskiej akcji 
„Święto Drzewa”, posadzenia Drzewa Wolności w Parku Zdrojo-
wym,
– październik 2014r. – certyfikat „EURO- GMINA”.

Pożegnaliśmy, pamiętamy:
– kwiecień 2011r.  – odszedł od nas Krzysztof Kanik - Wójt Gminy 
w latach 1998-2011, Prezes SRK Koło Parafialne w Goczałkowi-
cach-Zdroju, odznaczony pośmiertnie tytułem Honorowego Oby-
watela Goczałkowic-Zdroju,
- maj 2011r. - odeszła od nas Łucja Głąb - Honorowa Obywatelka 
Goczałkowic-Zdroju, długoletnia członkini Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Zespołu Folklorystycznego "Goczałkowice",
– październik 2011r. – odszedł od nas Augustyn Waliczek, Hono-
rowy Obywatel Goczałkowic-Zdroju, radny kilku kadencji, członek 
Zarządu Gminy w latach 1992-1994, delegat do Sejmiku Samorzą-
dowego Woj. Śląskiego w latach 1994-1998.,– czerwiec 2012r.  – 
odeszła od nas Lidia Drążyk, emerytowana Kierowniczka Ośrodka 
Pomocy Społecznej, pedagog, dyrektor szkoły,
– wrzesień 2013r.  – odszedł od nas ks. Henryk Burczyk, Honorowy 
Obywatel Goczałkowic-Zdroju, emerytowany proboszcz.
 Gabriela Placha
 Wójt Gminy

Goczałkowice-Zdrój
 Maria Ożarowska
 Sekretarz Gminy

Goczałkowice-Zdrój
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PROJEKT ZBIORNIKA NR 2 
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Na  z l e c e n i e  U r z ę d u 

Gminy krakowska firma 
OLBRYCH-MALIK S.C. 

Mikołaj Olbrych, Michał Malik 
wykonuje dokumentacje pro-
jektową zbiornika retencyj-
nego (zbiornika przeciwpowo-
dziowego) w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój, w rejonie ul. 
Zimowej, w okolicach dawnego 
kółka rolniczego.

 Według har monogramu, 

w st yczniu 2015r.  powinien 
zakończyć się I etap projekto-
wania, który obejmuje: przygo-
towanie materiałów do decy-
zji środowiskowej, wykonanie 
mapy do celów projektowych 
oraz sporządzenie dokumen-
tacji  geotechnicznej.  Termin 
realizacji wyznaczono na dzień 
30 czerwca 2015r. Koszt wyko-
nania dokumentacji wyniesie 
72.570 zł. W ramach zamówie-

nia wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać niezbędne uzgodnienia 
i opinie oraz decyzje, w tym:

1)  prawomocną decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowa-
niach,

2)  prawomocną decyzję  – 
pozwolenie wodnoprawne, 
szczególnie w zakresie włą-
czenia rurociągu odprowadza-

jącego wodę ze zbiornika do  
potoku Goczałkowickiego,

3 ) d e c y z j ę  o  p o z w o l e n i u 
n a  r e a l i z a c j ę  i n w e s t y c j i 
w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania do realizacji inwe-
stycji w zakresie budowli prze-
ciwpowodziowych (Dz. U. nr 
143, poz. 963 z poźn.zm.).

 Maria Ożarowska

Jedną z najważniejszych 
spraw dla gminy w okresie 
ostatnich 4 lat jest wzno-
wienie eksploatacji węgla 
kamiennego pod Goczałko-
wicami i skutki działalności 
wydobywczej. W związku 
z tym poniżej aktualne infor-
macje na ten temat:

1) postępowanie w sprawie 
wygaszenia koncesji nr 162/94 
udzielonej w sierpniu 1994r. 
na wydobywanie węgla kamien-
nego.

Postępowanie  toczy  s ię 
od kwietnia 2013r.; Gmina 
skierowała wówczas wniosek 
do Ministra Środowiska o wyga-
szenie koncesji w części dotyczą-
cej obszaru górniczego w grani-
cach administracyjnych Goczał-
kowic-Zdroju. Minister Śro-
dowiska dwukrotnie odmówił 
wszczęcia postępowania w tej 

sprawie (Postanowienie z dnia 
10.07.2013 r.; wniosek Gminy 
z dnia 17.07.2013r. o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, Posta-
nowienie z dnia 30.09.2013 r. 
utrzymujące w mocy postano-
wienie odmawiające wszczęcia 
postępowania).

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

Aktualnie Gmina oczekuje 
na uzasadnienie wyroku. Uchy-
lenie w/w postanowień ozna-
cza, że Ministerstwo będzie 
ponownie rozpatrywało wnio-
sek o wygaszenie koncesji.
2)  postępowanie w sprawie 

zatwierdzenia Planu ruchu 
Przedsiębiorstwa Górniczego 
„SILESIA” Sp. z o.o. w Czecho-
wicach-Dziedzicach Kopalni 
Węgla Kamiennego „Silesia” 
na lata 2014 – 2016.

Postępowanie  toczy  s ię 
od listopada 2013r. W dniu 17 
grudnia Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego zatwierdził 
w/w Plan pomimo negatywnej 
opinii Wójta Gminy. W stycz-
niu 2014r. złożono odwołanie 
do Wyższego Urzędu Górni-
czego. W lutym br. Prezes WUG 
umorzył postępowanie odwo-
ławcze. 

W związku z tym Gmina skie-
rowała skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach. Rozprawa odbyła 
się 28 października 2014r. Ogło-
szenie wyroku nastąpiło w dniu 
7 listopada 2014r. WSA oddalił 
skargę Gminy. W dniu 10 listo-

pada skierowano do WSA wnio-
sek o sporządzenie i doręczenie 
uzasadnienia wyroku.
3) postępowanie w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej.

Postępowanie zostało wszczęte 
10 października 2013r. na wnio-
sek PG Silesia, w związku z pla-
nowanym przedłużeniem konce-
sji o 5 lat tj. do 2025r. Do wnio-
sku został dołączony raport o 
oddziaływaniu na środowisko. 
Zgodnie z ustawą organem wła-
ściwym do wydania decyzji w tej 
sprawie był Wójt Gminy Bestwina. 
W trakcie postępowania Regio-
nalny Dyrektor OchronyŚrodowi-
ska dopatrzył się braków we wnio-
sku i dwukrotnie wystąpił o uzu-
pełnienie raportu.

Ostatecznie PG Silesia wyco-
fało wniosek o wydanie decy-
zji środowiskowej. W związku 
z tym w dniu 24 marca 2014r. 
Wójt Gminy Bestwina umorzył 
postępowanie.
4) w związku z uchwaleniem 
w miesiącu sierpniu br. Stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy planuje się 
przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania terenów górniczych 
wyznaczonego dla eksploatacji 
węgla kamiennego.

Trwają prace przygotowawcze 
związane z opracowaniem pro-
jektu uchwały w tej sprawie, zgod-
nie z ustawą o zagospodarowaniu 
przestrzennym.
 Maria Ożarowska

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE 
EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
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W skład Komisji Gospodarki i Finansów wchodzą radni:

Małgorzata Paszek – przewodnicząca,
Krzysztof Lazarek – wiceprzewodniczący,
Członkowie: Norbert Czernecki, Aleksandra Marzec, Anna Manow-
ska, Zbigniew Jacek, Grzegorz Maćkowski, Łukasz Hanke.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli również:
Wójt Gminy – Gabriela Placha,
Skarbnik Gminy – Barbara Kwiatoń,
Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska.

Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyj-
nych gminy oraz radni nie będący członkami Komisji.

W roku 2014 odbyło się 13 posiedzeń Komisji. Tematyka posie-
dzeń obejmowała:
– omówienie wniosków i uwag do projektu Studium, opiniowanie Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Goczałkowice-Zdrój
– analiza i opiniowanie projektów programów, w tym:
1) Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
3) Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
4) Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest.
– analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie taryf za wodę 
i ścieki,
– analiza i opiniowanie zmian w budżecie na rok 2014 oraz zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2023,
– analiza i opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy 
za 2013r.,
– opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2013r.,
– analiza gospodarowania mieniem komunalnym: zagospodarowa-
nie stawu „Maciek Mały”, projekty uchwał w sprawie dzierżaw oraz 
sprzedaży nieruchomości gminnych,
– zagospodarowanie budynku dworca w uzdrowisku,

– analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gmi-
nie, oraz działań Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku,
– zamówienia publiczne i organizacja przetargów na realizacje inwe-
stycji i remontów (remont ul. Św. Anny na odcinku ulic Główna – 
Zimowa, przebudowa ul. Darwina wraz z kanalizacją deszczową, 
remont ul. Granicznej wraz z wymiana wodociągów, remont ul. Drob-
nera, Park Zdrojowy II Etap),
– współdziałanie z powiatem w zakresie modernizacji dróg, omówie-
nie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej 
przebudowy ul. Jeziornej wraz z budową ścieżki rowerowej,
– analiza sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2014r.,
– opiniowanie w sprawie opracowania dokumentacji przebudowy 
ulic: Rzemieślniczej, J. Tuwima, Jesiennej,
– analiza sprawozdania z działalności spółki wodnej w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój,
– analiza kosztów zimowego utrzymania dróg,
– informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój,
– ochrona przed powodzią: omówienie przebiegu praz związanych 
z modernizacją Potoku Goczałkowickiego oraz opracowaniem doku-
mentacji odwodnienia w rejonie ul. Zimowej,
– bezpieczeństwo publiczne, dofinansowanie do Policji oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pszczynie,
– eksploatacja górnicza w Gminie – szkody górnicze, negatywny 
wpływ na środowisko, pomoc poszkodowanym, organizacja posie-
dzenia z udziałem przedstawicieli PG Silesia oraz Stowarzyszenia 
Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą,
– analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat 
lokalnych na 2015r. w tym: podatku od nieruchomości, podatku 
od środków transportowych, stawek opłaty uzdrowiskowej.

Składam serdeczne podziękowania Władzom Gminy, Dyrekto-
rom, Kierownikom gminnych jednostek uczestniczących w posie-
dzeniach Komisji oraz pracownikowi biura Rady.

Dziękuję członkom Komisji Gospodarki i Finansów za współ-
pracę, zaangażowanie i dobrą atmosferę w trakcie spotkań.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów
Małgorzata Paszek

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI 
GOSPODARKI I FINANSÓW

ZA OKRES 
01.01.2014 – 04.11.2014

Zakończyły się prace związane 
I etapem remontu ulicy Jesien-
nej.

zakres projektu obejmował:
• remont drogi – 200m, na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Źródlaną 
do ul. Róż, szerokość – 6,00m,
• remont istniejącej kanalizacji 
deszczowej na długości 146 mb, 
wraz z studniami rewizyjnymi 
i wpustami ulicznymi
• wykonanie wjazdów.

Nawierzchnia wraz z wjazdami 
została wykonana z kostki betono-
wej.

Na realizację powyższego zada-
nia otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji dofinan-
sowanie w formie promesy, w wyso-
kości 120 tys. zł. na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych z 2013r.

Prace wykonała firma F.U.H. 
M & S BRUK Michał Szczygieł, 
Szymon Zieleźnik s.c. Całość prac 
wraz z pełnieniem nadzoru inwe-
storskiego zamknęła się kwotą 338 
000 zł brutto.

Etap II zaplanowano na przy-
szły rok.

Maria Ożarowska

REMONT uL. JESIENNEJ - ETAP I - 
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ
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Zakończono roboty budow-
lane związane z drenażem 
budynku dworca kolejo-

wego w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Uzdrowiskowej 74. 
Roboty obejmowały wykonanie 
drenażu opaskowego i odwod-
nienia oraz izolację ścian fun-
damentowych. W dniu 29 paź-
dziernika dokonano końcowego 
odbioru. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe SCALA-BUD z Goczałko-
wic-Zdroju.

Przy okazji drenażu roze-
brano dobudówkę od strony 
południowej, która była w kata-
strofalnym stanie technicznym 
i szpeciła otoczenie, a przede 
wszystkim groziła zawaleniem. 
Na rozbiórkę Urząd Gminy uzy-
skał stosowne zezwolenie, zgod-

nie z prawem budowlanym.
Dzień odbioru drenażu był 

zarazem dniem, w którym prze-
kazano obiekt jako plac budowy 
wykonawcy remontu – etap 

I, wybranemu w trybie prze-
targu. Wykonawca czyli Zakład 
Remontowo-Budowlany Jacek 
Matyszkiewicz planuje maksy-
malnie wykorzystać sprzyjającą 

aurę i rozpocznie prace w pierw-
szym tygodniu listopada. Do tego 
czasu zostaną wykonane prace 
związane z organizacją zaplecza 
budowy.

Remont budynku dworca 
to kolejne (trzecie)  zada-
nie realizowane przez Urząd 
Gminy po przejęciu budynku 
od PKP w grudniu ubiegłego 
roku. W okresie maj-czerwiec 
wykonano przyłącze wodocią-
gowe i przyłącze kanalizacji 
sanitarnej. Wykonano tez przy-
łącze gazowe i energetyczne, 
a w ostatnim czasie wspo-
mniany wyżej drenaż. Trwają 
również prace przygotowaw-
cze związane z drugim etapem 
remontu i modernizacji przeję-
tego budynku.

Maria Ożarowska

DRENAŻ BuDYNKu DWORCA 
ZAKOŃCZONY

W ostatnim tygodniu wrze-
śnia Urząd Gminy ogłosił 
przetarg nieograniczony 
n a  w y k o n a n i e  r e m o n t u 
budynku dworca kolejo -
wego w Uzdrowisku. Termin 
składania ofert upłynął 9 
października 2014r. Remon-
tem budynku dworca zain-
teresowane były firmy z róż-
nych województw. Do prze-
t a rg u  p r z ys t ą p i ł o  a ż  1 0 
wykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę 
p r z e d s t a w i ł  Z a k ł a d 
Remontowo-Budow-

lany  Jacek  Mat y szkiewicz 
z Goczałkowic-Zdroju. War-
tość zamówienia według ceny 
o fe r towej  –  1. 5 2 8 . 74 9  z ł . 
           Umowę zawarto w dniu 27 paź-
dziernika br. Ze strony gminy 
umowę podpisała Wójt Gminy 
Gabriela Placha; ze strony 
Wykonawcy – właściciel firmy. 
Planowany termin zakończe-
nia robót – 31 maja 2015r. 

Zakres remontu:

1. Prace rozbiórkowe: rozbiórka 
dachu, remont istniejących komi-
nów, demontaż instalacji odgro-
mowej, demontaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, demontaż instalacji 
wewnętrznej, wyburzenie ścianek 
działowych, rozbiórka pozostało-
ści po schodach drewnianych, eta-
powa rozbiórka stropów.
2. Remont dachu: tj. wymianę 
pokr ycia  dachowego wraz 
z  wymianą więźby dacho-
wej.  Nowe pokr ycie dachu 
– dachówka ceramiczna kar-
piówka w kolorze czerwonym.
3. Wykonanie nowego opierze-
nia i orynnowania, wykonanie 
instalacji odgromowej.
4. Remont elewacji – czyszcze-
nie elewacji oraz uzupełnienie 
ubytków, czyszczenie cokołu 
budynku, wymiana parapetów, 
naprawa i wzmocnienie nad-
proży ceglanych.
5. Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej.
6. Remont stropów.

7. Remont posadzki na parte-
rze.
8. Instalacje: w tym: wodno-
-kanalizacyjna, p-poż, elek-
tryczna, centralnego ogrzewa-
nia.

Remont budynku dworca 
b ę d z i e  w s p ó ł f i n a n s ow a ny 
w ramach projektu pt. „Tury-
st yczna brama do Goczał-
kow i c - Z d r oj u  –  a d a pt a c j a 
budynku dworca kolejowego 

wraz z otoczeniem na bazę 
okołoturystyczną”. Na realiza-
cję tego projektu Urząd Gminy 
pozyskał dotację w wysokości 
960.330 zł, ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013, Poddziała-
nie 3.2.2. Infrastruktura około-
turystyczna.

Maria Ożarowska

FIRMA Z GOCZAŁKOWIC-
ZDROJu WYKONAWCĄ 
REMONTu BuDYNKu DWORCA
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Pod koniec 2013r. zakoń-
czone zostały prace projek-
towe nad nową śluzą wałową 
w lewym wale rzeki Wisły, 
w okolicach stawu Rontok. 
W dniu 18 grudnia 2013r. 
Wojewoda Śląski wydał decy-
zję o pozwoleniu na realiza-
cję inwestycji na podstawie 
przepisów ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwesty-
cji w zakresie budowli prze-
ciwpowodziowych.

Program ten aktualnie znaj-
duje się w fazie zawiesze-
nia i  wygaszania. Jed-

nakże nie oznacza to całkowitej 
likwidacji Programu ponieważ 
wiele inwestycji jest w toku. 
I do tych inwestycji jest zali-
czana budowa śluzy wałowej 
w lewym wale Wisły w Goczał-
kowicach-Zdroju.

Ze względu na zaawansowa-
nie inwestycji i pełną gotowość 
do realizacji (dokumentacja 

budowlana i wszystkie wyma-
gane pozwolenia) zadanie to, 
tak ważne dla naszej miejsco-
wości znalazło się wśród nie-
wielu inwestycji, które zostaną 
sfinansowane z budżetu pań-
stwa na zasadach obowiązują-
cych w Programie.

W s z y s t k i e  t e  z m i a n y 
i zawirowania wokół Programu 
Ochrony przed Powodzią Gór-
nej Wisły, a także związane 
z nimi opóźnienia realizacyjne 
są skutkiem zastrzeżeń Komisji 
Europejskiej odnośnie polityki 
państwa w zakresie ochrony 
przed powodzią i uwarunkowań 
środowiskowych. Zastrzeże-
nia dotyczyły głownie koniecz-
ności wdrożenia do polskiego 
porządku prawnego Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, która m.in. 
nakazuje konsolidację doku-
mentów i strategii dotyczących 
ochrony przeciwpowodziowej 
oraz poprawy jakości wód.

Z tego powodu, chcąc spra-
wie nadać właściwy bieg i przy-

śpieszyć budowę wspomnianej 
śluzy, Urząd Gminy w III kwar-
tale br. zawarł umowę o pomocy 
finansowej i przekazał na rzecz 
Województwa Śląskiego, który 
jest organem założycielskim 
ŚZMiUW, kwotę 7.380 zł celem 
sf inansowania opracowania 
ekspertyzy zgodności tej inwe-
stycji z założeniami Ramowej 
Dyrekt ywy Wodnej.  Środki 
te zostały następnie przeka-
zane administratorowi śluzy, 
a zarazem inwestorowi czyli 
Śląskiemu Zarządowi Melio-
racji i Urządzeń Wodnych jako 
refundacja kosztów wykonania 
powyższej ekspertyzy.

Zawiłe i długie, wręcz prze-
wlekłe są te procedury ale nie 
sposób ich pominąć bo jest 
to jedyna droga, by dopro-
wadzić inwestycję do końca. 
I to jak najszybciej. Argumen-
t a c j a  t y p u :  ś r o d ow i skowe 
uwarunkowania, Dyrektywa 
Wodna, wdrożenie systemu 
zintegrowanego zarządzania 

zasobami wodnymi i gospoda-
rowania wodami może irytować 
każdego, kto widzi zagrożenie, 
widzi pełną gotowość realiza-
cyjną, a niestety nie widzi pie-
niędzy na wykonanie.

Może irytować… ale pro-
b l e m  t k w i  w  p i e n i ą d z a c h 
budżetu państwa, a raczej w ich 
braku.

ŚZMiUW pod naciskiem 
g m i n y  z a b i e g a  c a ł y  c z a s 
o środki finansowe na rozpo-
częcie robót budowlano – mon-
tażowych dla przedmiotowego 
zadania. Na naradzie w Urzę-
dzie Gminy, w maju br. Kie-
rownik Janusz Rypień mówił, 
że roboty budowlane zostaną 
rozpoczęte pod koniec 2014 
lub 2015 roku, w zależności 
od posiadania pieniędzy. Kilka 
dni temu pisemnie poinfor-
mował Urząd, iż w listopadzie 
zostanie ogłoszony przetarg. 
Zatem czekamy na potwierdze-
nie i wybór wykonawcy śluzy.

Maria Ożarowska

CO DALEJ ZE ŚLuZĄ?

Śląski  Zarząd Meliorac j i 
i Urządzeń Wodnych zakoń-
czył planowane na ten rok 

roboty remontowe na Potoku 
Goczałkowickim. Roboty były 
prowadzone w ramach usuwania 
szkód powodziowych powstałych 
w czerwcu 2013r. i obejmowały 
trzy odcinki cieku:
1) odcinek o długości ok. 40 m 
zlokalizowany przy przepuście 
pod ulicą Uzdrowiskową.

Podczas powodzi w 2013r. 
w lewej skarpie cieku powstała 
z n a c z n a  w y r w a .  W sk u te k 
powodzi odsłonięta została 
studnia przy rurociągu solanki. 
Naruszona była również prawa 
skarpa cieku. Roboty remon-
towe polegały na likwidacji 
wyrwy, zabezpieczeniu stopy 
skarp za pomocą dwóch rzę-
dów koszy siatkowo-kamien-
nych oraz palisady. Powyżej 
koszy skarpę wyprofilowano 
i obsiano mieszanką traw.
2) odcinek o długości ok. 25 m 

zlokalizowany na wysokości 
posesji przy ul. Głównej 31.

Uszkodzenie skarp cieku 
(wymycie) na t ym odcinku 
z a g r a ż a ł o  s t a t e c z n o ś c i  
budynku gospodarczego zloka-
lizowanego przy cieku. Roboty 
polegały na zabezpieczeniu 
skarp cieku oraz wzmocnieniu 
podstawy i stopy skarpy.
3) odcinek cieku w rejonie 
cmentarza, pomiędzy dwoma 
zarurowaniami: pod parkin-
giem przy cmentarzu oraz 
zarurowaniem zlokalizowa-
nym na wysokości  posesj i 
przy ul. Głównej 30. Na tym 
odcinku w pierwszej kolejności 
oczyszczono teren pod znisz-
czonym przyczółkiem wyloto-
wym z zarurowania, a następ-
nie wykonano zbrojenia i nowy 
przyczółek. Ponadto zabezpie-
czono i wzmocniono skarpy 
za pomocą tzw. gabionów oraz 
płyt ażurowych.

Robot y  wykonała  f i r ma 
wybrana w trybie przetargu 
tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii 

Miejskiej Sp. z o.o. z Pszczyny.
Maria Ożarowska

ZAKOŃCZONO uSuWANIE 
SZKÓD POWODZIOWYCH NA 
POTOKu

CO DALEJ ZE ŚLuZĄ?
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We wrześniu 2013r. Ślą-
ski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 

w Katowicach rozstrzygnął prze-
targ i podpisał umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
przebudowy Potoku Goczałko-
wickiego z firmą CERMET-BUD 
sp. z o.o. z Krakowa. 

Zakres zamówienia objęty 
umową dotyczy nie tylko opraco-
wania wielobranżowej dokumen-
tacji projektowej, dotyczy również 
uzyskania wszystkich decyzji admi-
nistracyjnych (ostatecznych), które 
są wymagane do realizacji zapro-
jektowanych robót budowlanych. 
Ponadto wykonawca został zobli-
gowany do wykonania szeregu 
innych prac, które są niezbędne 
w procesie projektowania i ubie-
gania się o pozwolenie na budowę 
takich jak: wykonanie dokumenta-
cji geotechnicznej, wykonanie prac 
geodezyjno-pomiarowych, inwen-
taryzacja terenu, inwentaryzacja 
drzew. Projektowaniem objęto 
zarówno regulację koryta cieku, jak 
i przebudowę przepustów na całej 
długości Potoku. Pierwotnie zakła-
dano, że dokumentacja będzie 
gotowa w listopadzie 2014r. Nie-
stety, termin ten uległ przesunię-
ciu na koniec lipca 2015r. Na reali-
zację każdego zadania z zakresu 
ochrony przed powodzią wszyscy 
czekamy długo, za długo. Cierpli-
wość ludzi też ma swoje granice… 
Martwi przesuwanie terminów, ale 
najbardziej martwi to, że w tej kon-
kretnej sprawie gmina nie ma mocy 
decyzyjnych, nie ma więc realnego 
wpływu na zaawansowanie robót. 
Jej rola jest ograniczona do moni-

torowania, naciskania i ciągłego 
deptania, niczym cień, za innym 
prowadzącym i odpowiedzialnym 
urzędnikiem lecz zatrudnionym 
gdzieś w Katowicach lub dalej.

W przypadku projektu prze-
budowy Potoku Goczałkowic-
kiego prace postępują. Nie tak 
jakbyśmy sobie życzyli, ale cały 
czas, małymi krokami do przodu. 
W ostatnich miesiącach trwało 
postępowanie w sprawie wyda-
nia decyzji środowiskowej oraz 
postępowanie w sprawie zatwier-
dzenia projektu robót geologicz-
nych. Pierwsze z tych postępowań 
było w gestii Wójta Gminy, drugie 
– w gestii Starosty Pszczyńskiego. 
Decyzja środowiskowa dotycząca 
regulacji Potoku została wydana 
przez Wójta Gminy w dniu 22 
września br. Decyzja ta uprawo-
mocniła się z dniem 13 paździer-
nika 2014r. Postępowanie trwało 
niespełna 3 miesiące ponieważ 
oba organy opiniujące wydały 
postanowienia o braku obo-
wiązku sporządzenia pełnego 
raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko, co znacznie skróciło 
czas postępowania. W przypadku 
nałożenia prze wspomniane 
organy obowiązku sporządzenia 
takiego raportu wydanie decyzji 
trwa kilkakrotnie dłużej. W tym 
miejscu pozwolę sobie przytoczyć 
kilka dat, które złożyły się na ten 
okres:
1) wniosek do Urzędu Gminy – 
27.06.2014r.,
2) wszczęcie postepowania – 
01.07.2014r.
3) opinia Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitar-

nego w Pszczynie o braku obo-
wiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko – 
21.07.2014r.
4) opinia Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Kato-
wicach o braku obowiązku prze-
prowadzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko – 27.08.2014r.,
5) Postanowienie Wójta Gminy 
o braku potrzeby przeprowadze-
nia procedury oceny oddziaływa-
nia na środowisko dla przedsię-
wzięcia polegającego na regula-
cji cieku goczałkowickiego w km. 
0+750 – 4+200 w Goczałkowi-
cach-Zdroju – 28.08.2014r.
6) publikacja obwieszczenia 
Wójta Gminy o możliwości zapo-
znania się z zebranym materiałem 
oraz złożenia wniosków przed 
wydaniem decyzji – 29.08.2014r.
7) decyzja środowiskowa – 
22.09.2014r.

Drugie postępowanie wyni-
kało z konieczności wykonania 
robót geologicznych na potrzeby 
projektu budowlanego (projekto-
wane posadowienie zostało zali-
czone do III kategorii geotech-
nicznej, która wymaga wykona-
nia dokumentacji geologicznej). 
Planowane roboty geologiczne 
obejmują wykonanie 19 otwo-
rów wiertnicznych o głębokości 
od 3 do 7m ppt, badania terenowe 
próbek gruntu, badania laborato-
ryjne próbek gruntu pobranych 
podczas wiercenia. Celem tych 
robót jest rozpoznanie i ustalenie 
warunków geologiczno-inżynier-
skich w podłożu terenu przewi-
dzianego pod inwestycję. To postę-
powanie jest prowadzone w Sta-

rostwie Powiatowym w Pszczynie. 
Wykonawca, w imieniu ŚZMiUW 
złożył wniosek o zatwierdzenie 
projektu robót geologicznych 
w dniu 3 września br. Pismem 
z dnia 19.09.2014r. (wpływ 
do Urzędu – 25.09.2014r.) Sta-
rosta wystąpił do gminy o wyda-
nie opinii w tej sprawie. W dniu 
17.10.2014r. Wójt Gminy, w dro-
dze postanowienia, zaopiniował 
pozytywnie przedłożony projekt 
robót geologicznych. Pismem 
z dnia 21 października Starosta 
zawiadomił strony postępowania 
tj. właścicieli działek na których 
planowane są roboty wiertnicze 
oraz gminę o zebraniu materiału 
dowodowego i możliwości wypo-
wiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów wyzna-
czając zarazem 7-dniowy termin. 
Aktualnie trwa sporządzanie sto-
sownej decyzji. W toku tego poste-
powania kilka osób skorzystało 
z prawa wglądu do zgromadzo-
nych materiałów. Nikt nie wniósł 
żadnych zastrzeżeń i uwag, zatem 
decyzja powinna być wydana 
w ciągu kilku dni.

Procedury administracyjne 
związane z taką inwestycja jak 
modernizacja Potoku Goczałko-
wickiego są długie i skompliko-
wane lecz trzeba je przejść. Bez 
nich nie jest możliwe wykonanie 
projektu i uzyskanie pozwole-
nia na budowę. Nie jest możliwe 
sporządzenie dobrego projektu 
zza biurka, bez pełnej informa-
cji o terenie i znajomości całej 
gamy innych uwarunkowań 
np. geologicznych. Zwłaszcza 
jeśli grunt jest mało stabilny, jeśli 
w podłożu występują mineralne 
grunty słabonośne oraz grunty 
organiczne, przy jednoczesnym 
wysokim poziomie wód grunto-
wych. Pominięcie takich uwarun-
kowań na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej ozna-
cza ogromne problemy na etapie 
realizacji. Projektant winien te 
wszystkie uwarunkowania prze-
widzieć i uwzględnić. 

Na przełomie listopada i grud-
nia planowane jest spotkanie 
w Urzędzie Gminy z udziałem 
inwestora oraz wykonawcy doku-
mentacji celem omówienia stop-
nia zaawansowania prac projek-
towych oraz ustalenia dalszych 
działań.

 Maria Ożarowska

POTOK GOCZAŁKOWICKI – 
PRACE PROJEKTOWE W TOKu
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Zakończyły się prace zwią-
zane II etapem rewitaliza-
cji parku zdrojowego.

Zakres projektu obejmował:
• dokończenie budowy alejek 
spacerowych w układzie sinuso-
idalnym poprawiających układ 
komunikacyjny w parku oraz 

w rejonie stawu „Maciek Mały”,
• uzupełnienie oświetlenia 
w/w alejek spacerowych,
• wykonanie 3 kładek przez 
„Kanar” ułatwiających komuni-
kację

Operacja jest sfinansowana 
przy udziale środków z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 
4 Leader, działanie Odnowa Wsi, 
pozyskanych w wyniku kon-
kursu ogłoszonego przez stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Ziemia Pszczyńska”. Dota-
cja z Unii Europejskiej wynosi 
288.854 zł.

Prace wykonywała f irma 
Hydrogop sp. z o.o. z Kato-
wic. Całość prac wraz z pełnie-
niem nadzoru inwestorskiego 
zamknęła się kwotą 751 537 zł 
brutto.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

REWITALIZACJA PARKu 
ZDROJOWEGO - ETAP II
- ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ

uTRuDNIENIA W RuCHu 
Z POWODu REMONTu TORu 
KOLEJOWEGO
PKP Polskie Linie Kolejowe 

SA Zakład Linii Kolejowych 
w Sosnowcu przeprowadzi 

w bieżącym roku modernizację 
toru kolejowego nr 1 polegającą 
na wymianie podtorza oraz remon-
cie peronu 1 na stacjach w Goczał-
kowicach i  Goczałkowicach-
-Zdroju. W trakcie tej modernizacji 
na kilka dni będą zamknięte: prze-
jazd kolejowy w ciągu ul. Szkol-
nej oraz przejścia przez tory (labi-
rynty). Roboty będą wykonywane 
przy użyciu maszyny typu AHM-
-800R, która ma kilkaset metrów 
długości. Ruch pociągów będzie 
odbywał się jednym torem. W okre-
sie ostatnich 3 tygodni inwestor 
trzykrotnie zmieniał termin reali-
zacji. Według informacji na dzień 6 
listopada br. remont zaplanowano 
w dniach od 20 do 28 listopada.

W związku z całkowitym wyłą-
czeniem z ruchu przejazdu kole-
jowego przy ul. Szkolnej oraz 

zamknięciem przejść dla pieszych 
zachodzi konieczność zmiany 
organizacji ruchu w tym rejo-
nie na czas wykonywania robót 
remontowych. Ponadto z powodu 
pracy długiego zestawu maszyn 
kolejowych nie ma możliwości 
wytyczenia tymczasowego przej-
ścia dla pieszych, co powoduje 
konieczność przeprowadzenia 
ruchu pieszego pod wiaduktem 
w ciągu ul. Głównej.

Zgodnie z projektem czasowej 
organizacji ruchu, ruch pojazdów 
o wysokości powyżej 2,4m będzie 
odbywał się przez Pszczynę, nato-
miast ruch pojazdów o wysoko-
ści do 2,4 m zostanie skierowany 
pod wiaduktem w ciągu ul. Głów-
nej. Z powodu ograniczonej sze-
rokości drogi pod wiaduktem 
zdecydowano o wprowadzeniu 
ruchu wahadłowego pojazdów, 
przy jednoczesnym wygrodzeniu 
ciągu pieszego o szer. 1,25m oraz 

wykonaniu trzech tymczasowych 
przejść dla pieszych wraz z odpo-
wiednim oznakowaniem piono-
wym. Ruch wahadłowy będzie 
sterowany sygnalizatorami świetl-
nymi. Przed sygnalizatorami będą 
wymalowane linie warunkowego 
zatrzymania.

Dowóz uczniów do szkół będzie 
odbywał się według zmienionego 
rozkładu poprzez Pszczynę. Pełna 
informacja w tym zakresie zostanie 
podana do wiadomości uczniów 
i rodziców w szkołach. Sprawę te 
koordynuje Kierownik GZO wspól-
nie z dyrektorami szkół.

Remont toru w rejonie prze-
jazdu kolejowego i całkowite 
zamknięcie przejazdu spowoduje 
ogromne utrudnienia w ruchu 
pieszych. Inwestor wskazał możli-
wość przeprowadzenia ruchu pod 
wiaduktem. Jednakże pozostaje 
jeszcze kwestia przemieszczania 
się pomiędzy ul. Szkolną w rejo-

nie dworca a tunelem w ciągu ul. 
Głównej.

Nie jest możliwy ruch pieszy 
dawną drogą wzdłuż torów, obok 
kapliczki. W rozmowie z Wój-
tem właściciele działek wyrazili 
zgodę na udostępnienie terenu ale 
tamtędy nie  sposób  bezpiecznie 
przejść. W związku z tym gmina zor-
ganizuje zastępczy przewóz busem 
od wczesnych godzin porannych 
do godzin wieczornych, z prze-
rwami wynikającymi z rozkładu 
jazdy pociągów. Trasa przejazdu: 
Goczałkowice – przystanek obok 
placu PKP na ulicy Szkolnej – ul. 
Św. Anny – ul. Głowna – przysta-
nek Marbusa przy dworcu po dru-
giej stronie torów. Więcej informa-
cji na ten temat, w tym ostateczny 
termin remontu oraz rozkład jazdy 
zostanie podany do wiadomości 
Mieszkańców na stronie interneto-
wej i na wskazanych przystankach.

 Maria Ożarowska
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Mamy początek listopada. Przez cały okres letni, mieszkańcy 
Goczałkowic z niecierpliwością oczekiwali otwarcia Centrum 
Rekreacji Wodnej, które pomimo zakończenia sezonu wciąż nie 
funkcjonuje. Proszę powiedzieć z czego wynikają opóźnienia i czy 
nadal istnieje realna szansa na budowę Wake Parku?

Oczywiście. Cały projekt zostanie zrealizowany według wytycznych 
o których rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Wszystkie dotychczasowe 
problemy wynikają z jednej przyczyny. Staw „Maciek” objęty jest progra-
mem NATURA 2000. W związku z tym, zostaliśmy zobligowani przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do wykonania raportowania, 
które wykaże, czy nasza inwestycja bezpośrednio wpłynie na stan tutej-
szego otoczenie. Okazało się, również że musimy uzupełnić wcześniejszy 
raport, z początku czerwca br. Dodatkowo, ze względu na brak pozwoleń 
budowlanych utraciliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Osobiście, bardzo żałujemy, że nie udało nam się otworzyć centrum 
według wcześniejszych planów.

Na jakiej podstawie uchylono Państwu dotację unijną?
Niestety, technicznie nie byliśmy w stanie złożyć wymaganych do wnio-

sku uzupełnień. Pomimo ogromnej pomocy ze strony Urzędu Gminy, 
oraz skrócenia terminów procedur w Starostwie Powiatowym (w dziale 
ochrony środowiska) nie udało nam się na czas pozyskać i dostarczyć 
wymaganej dokumentacji.

Sytuacja ta, nie zmienia jednak naszych planów związanych z powsta-
niem Wake Parku.

Wracając do projektu budowy centrum. Czy na dzień dzisiejszy 
możecie Państwo powiedzieć, że pod względem prawnym wszystko 
jest w porządku, że uzyskaliście pakiet wymaganych zezwoleń?

Na ten moment, z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że pod 

względem prawnym mamy komplet wymaganych przepisami pozwoleń.
Dokładnie 20 października otrzymaliśmy z Urzędu Gminy pozytywną 

decyzję środowiskową, która niestety musiała opierać się na opinii wyda-
nej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Pomimo licznych kłopotów, które napotkaliśmy cieszymy się, że sto-
sunkowo szybko udało nam się uporać się z całą biurokracją. Duże zasługi 
w tej kwestii mają Pani Wójt oraz Pani Sekretarz, które osobiści zaangażo-
wały się w cały projekt i bardzo nam pomogły w załatwieniu wielu spraw.

Na ten moment, jedyną przeszkodą, która blokuje nasze dalsze dzia-
łania jest zbliżająca się zima. Jak wiadomo centrum sportów wodnych 
ma działać w okresie letnim. Moglibyśmy rozpocząć budową wyciągów 
do wakeboardingu już teraz, ale mija się to z celem. Nikt nie byłby w sta-
nie o tej porze roku z nich korzystać, a cały sprzęt i tak musiałby zostać 
przez nas zabezpieczony. Montaż urządzeń rozpoczniemy początkiem 
lutego, marca. Tak, aby przyśpieszyć prace i zakończyć je przed okresem 
lęgowym.

Pomimo licznych trudności, które napotkaliście na swej drodze, 
część zaplanowanej na ten rok inwestycji udało się zrealizować. 
Co to takiego?

Kwestia budowy wyciągów, pomostów, ogólnie rzecz biorąc, obiektów 
usytuowanych wzdłuż linii brzegowej stawu wymagała osobnych pozwo-
leń, tym samym nie mogła powstać. W związku z tym, nasze przedsięwzię-
cie podzieliliśmy na dwie części. Pierwszą, która wymagała pozyskania 
decyzji środowiskowych oraz drugą, w ramach której powstał działający 
od dwóch miesięcy Beach Bar.

Czy obiekt będzie czynny również zimą?
Tak. Konstrukcja budynku jest ocieplona i ma charakter wielosezo-

nowy. Beach bar jest czynny przez siedem dni w tygodniu, organizujemy 
w nim również tematyczne, imprezy, np., z okazji święta Halloween.

Codziennie na naszym profilu na facebooku można zapoznać się z naj-
nowszymi promocjami i wydarzeniami związanymi z prowadzoną przez 
nas działalnością. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pyszną 
kawę, ciasto, zapiekanki (podobno najlepsze w okolicy), a wieczorem 
na piwo, które można wypić w towarzystwie przyjaciół na leżakach przy 
ognisku.

Bardzo cieszy nas fakt, że tak szybko pozyskaliśmy wierne grono klien-
tów. Można powiedzieć, że udało nam się wpisać w lokalny koloryt i cha-
rakter. Dużo ludzi, zwłaszcza młodych odbiera nas pozytywnie i uważa, 
że właśnie takiego miejsca brakowało w Goczałkowicach.

Podsumowując…
Na początku, kiedy projekt goczałkowickiego Centrum Rekreacji 

Wodnej Wake Park był jedynie pomysłem na papierze, to jego realizacja 
wydawała się o wiele prostsza. Również nasze nastawienie było zupełnie 
inne, bardziej optymistyczne. Niestety, rzeczywistość i procedury okazały 
się o wiele bardziej skomplikowane niż mogliśmy przypuszczać. Cieszymy 
się, że w końcu udało się nam wszystko uporządkować. Szkoda tylko, 
że utraciliśmy tegoroczny sezon.

CO DALEJ Z GOCZAŁKOWICKIM 
CENTRuM REKREACJI WODNEJ 
WAKE PARK?
Goczałkowice-Zdrój, to gmina, która znana jest z swego turystyczno-wypoczynkowego charakteru. Malownicze położenie u podnóża 
Beskidu Śląskiego, sąsiedztwo lasów pszczyńskich oraz liczne zbiorniki wodne sprawiają, że jest to niezwykle popularne miejsce na spę-
dzenie czasu wolnego na łonie natury. Początkiem tego roku bardzo dużo mówiło się o kolejnej atrakcji, która miała pojawić się w tutej-
szym uzdrowisku. Wzdłuż stawu „Maciek” młodzi inwestorzy z Bielska-Białej postanowili wybudować unikatowe w tej części woj. ślą-
skiego Centrum Rekreacji Wodnej Wake Park, o którym szerzej pisaliśmy w majowym wydaniu „Wiadomości Goczałkowickich”.Niestety 
pomimo szeroko zakrojonych planów i dużego zaangażowania włożonego ze strony pomysłodawców projektu, całe przedsięwzięcie 
okazało się niezwykle trudne do zrealizowania.

O przyczynach i źródłach zaistniałych problemów z – Panem Marcinem Cecherzem i Panią Magdaleną Latarz rozmawiała Ewelina Sowa.
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W czwartek, 23 października 
2014 r. w karczmie „u Kubana” 
Gminny Ośrodek Kultury zor-
ganizował doroczne gminne 
obchody Dnia Seniora. 

Ponad 220 mieszkańców 
Goczałkowic-Zdroju, któ-
rzy ukończyli 75 rok życia 

powitała z głębokim szacun-
kiem i uznaniem Wójt Gminy 
–  Gabriela  Placha,  życząc 
wszystkim radości, szczęścia, 
zdrowia i jeszcze wielu spokoj-
nych, pogodnych i dostatnich 
lat życia. Podkreśliła w swoim 
wystąpieniu wyjątkową, spo-
łeczną rolę osób starszych: 
„Państwo, Seniorzy jesteście 
dla nas wyjątkowo ważni i bar-
dzo nam potrzebni, ponieważ 
dzięki  życiowym doświad-
czeniom zyskaliście wiedzę 
i dojrzałość, przez co mądrzej 
patrzycie na otaczającą nas rze-
czywistość”.

Uroczystość uświetnił tra-
d y c y j n i e  w y s t ę p  Z e s p o ł u 

Folklorystycznego Goczałko-
wice, który dzięki zaangażo-
waniu i pasji swych członków 
kultywuje rodzimą tradycję 
i kulturę. O dodatkową oprawę 
artystyczną spotkania zadbał 
pochodzący z Piasku artysta – 
Pan Bogusław Grzywa, który 
w rytm najpopularniejszych 
utworów biesiadnych zaprosił 
przybyłych gości do wspólnego 
śpiewu i tańca.

W trakcie trwania uroczy-
stości Pani Gabriela Placha 
znalazła chwilę dla każdego 
z obecnych, którzy mogli bez-
pośrednio przekazać jej swoje 
c o d z i e n n e  z a p a t r y w a n i a , 
uwagi i opinie.

Niestety, zły stan zdrowia, 
sytuacja rodzinna ponad poło-
wie z 460 Goczałkowickich 
Seniorów uniemożliwił udział 
w tym jakże wyjątkowym spo-
tkaniu. Pamiętamy o wszyst-
kich, zwłaszcza najstarszych 
mieszkańcach naszej gminy, 
którymi są: Pan Jan Mazur lat 

97 oraz Panie Maria Maśka 
i Małgorzata Sojka lat 95.

Wójt Gminy symbolicznie, 
pragnąć podkreślić znaczenie 
wszystkich nieobecnych, trzem 
najbardziej wiekowym Nesto-

rom złożyła osobiste wizyty 
i podziękowała im za trudy ich 
życia.

S z a c o w n y m  S e n i o r o m 
życzymy stu lat.

Ewelina Sowa

GMINNY DZIEŃ SENIORA
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Dzień Edukacji Narodowej 
szczególnie uroczyście 
był obchodzony w goczał-

kowickim Gimnazjum, które 
w tym roku świętowało jubileusz 
15-lecia. Uczniowie nie pierwszy 
raz zaskoczyli nauczycieli, perso-
nel obsługi, gości… i samych sie-
bie. Wszyscy pracownicy szkoły 
otrzymali wyróżnienie wręczane 
podczas GALI JABŁKOWEJ.

Ty m  w y r ó ż n i e n i e m  by ł 
zaszczytny tytuł oraz pięk-
nie opakowane, przyozdo-
bione i opisane symboliczne 
jabłuszka. Każdy został uhono-
rowany wedle swojej roli. Była 
Złota Rybka, Królowa, Złoty 
Klucz, Zmęczona Ręka, Zacza-
rowana Miotła, Liczba ϖ i wiele 
innych niepowtarzalnych tytu-
łów, które pozostaną na długo 
w pamięci i przejdą do historii 
szkoły. Bardzo sympatycznym 
i efektownym akcentem jubile-
uszowej uroczystości była pre-
zentacja multimedialna w której 

kilku pracowników szkoły z Panią 
Dyrektor na czele zostało przed-
stawionych w innej roli, w roli 
powszechnie znanych postaci 
ze świata polityki, nauki, histo-
rii, kultury i biznesu. Na ekranie 
pojawili się m.in. księżna Diana, 
Luis Armstrong, Leonardo da 
Vinci, Helena Rubinstein, Coco 
Chanel, Albert Einstein. Zdjęcia 
do prezentacji wykonała Wikto-
ria – uczennica klasy II. Obróbka 
graficzna była dziełem pani Kseni 
Skipioł.

Równie ciekawy i piękny pro-
gram zaprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1. Świą-
teczne akademie to obraz pracy 
pedagogicznej i wkładu nauczy-
cieli w zajęcia pozalekcyjne 
i kółka zainteresowań. Przy tej 
można było dostrzec potencjał 
artystyczny wielu uczniów.

W takim klimacie, w klima-
cie szkolnych uroczystości miało 
miejsce w tym roku wręczanie 
nagród Wójta Gminy a także 

ślubowanie nauczycieli, któ-
rzy awansowali i uzyskali upra-
gniony stopień nauczyciela 
mianowanego. Nagrody Wójta 
otrzymali: Maria Korzeniowska 
– nauczycielka języka angiel-
skiego w Szkole Podstawowej 
nr 1, Renata Gryzełko – nauczy-
cielka religii w Szkole Podstawo-
wej nr 1, Wacław Korzeniowski 

– nauczyciel fizyki i informatyki 
w Gimnazjum, Ilona Szewczyk 
– nauczycielka historii w Gimna-
zjum, Beata Smolarek – Dyrektor 
Gimnazjum, Ewa Chojkowska – 
Dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 1 oraz Beata Migacz 
– Dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 2.

Maria Ożarowska

DZIEŃ EDuKACJI NARODOWEJ 
W GMINIE

W tym roku w gimnazjum 
po raz 15. obchodzili-
śmy uroczystość święta 

Komisji Edukacji Narodowej, 
bo właśnie tyle już lat funkcjo-
nuje nasza szkoła. Pierwszy dzwo-
nek wezwał na lekcje uczniów 1 
września 1999 r. Myślą przewod-
nią tegorocznych obchodów był 
cytat niemieckiego psychologa M. 
Spitzera: Mózg ucznia, to miejsce 
pracy nauczyciela.

Uroczystość została otwarta 
przez panią dyrektor Beatę Smo-
larek, która wspomniała trudne 
początki istnienia gimnazjum 
w świadomości środowiska. Jed-
nak – jak podkreśliła – dzięki sta-
raniom wielu życzliwych osób 
dziś gimnazjum jest prężnie dzia-
łającym „nastolatkiem”. Następnie 
pani dyrektor powitała zaproszo-
nych gości: Wójta Gminy Panią G. 
Plachę, Sekretarza Gminy Panią 
M. Ożarowską, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Pana A. Mać-

kowskiego, Kierownika Gminnego 
Zespołu Oświaty Pana K. Turonia 
oraz Przewodniczącą Rady Rodzi-
ców panią M. Niwińską.

W trakcie uroczystości nie 
zabrakło serdecznych podzięko-
wań dla pracy pedagogów ze strony 
włodarzy gminy. Pani Gabriela Pla-
cha złożyła na ręce pani dyrektor 
symboliczną wiązankę kwiatów 
z życzeniami i wyrazami wdzięcz-
ności dla wszystkich nauczycieli 
za edukowanie młodych ludzi, 
opiekę i współpracę. Do życzeń 
dołączyli się również Przewodni-
czący Rady Gminy oraz Przewod-
nicząca Rady Rodziców.

14 listopada jest wspaniałą 
okazją docenienia i nagrodzenia 
pracy nauczycielskiej. W tym roku 
nagrodę Wójta Gminy otrzymali: 
Beata Smolarek – dyrektor gim-
nazjum, Ilona Szewczyk – nauczy-
ciel historii oraz Wacław Korze-
niowski – nauczyciel fizyki i tech-
niki. Także pani dyrektor Beata 

Smolarek wręczyła nauczycielom 
swoją nagrodę za promocję szkoły 
w różnych dziedzinach. W tym 
roku wyróżnienie otrzymali: 
Danuta Kołacińska, Gabriela 
Wrzoł, Gabriela Pająk, Agnieszka 
Niwińska, Marcela Kanafek-
-Lewandowska, Daniela Koczy, 
Aleksandra Bartosik-Rajwa oraz 
wszyscy pracownicy obsługi.

Podczas akademii uczniowie 
klas III przypomnieli krótki rys 
historyczny związany z uchwałą 
z 1773 roku. W związku z okrą-
głą rocznicą funkcjonowania gim-
nazjów w systemie oświatowym 
mogliśmy także zobaczyć prezen-
tację multimedialną o 15-letniej 
tradycji naszej szkoły. Jak co roku 
nie zabrakło oczywiście szcze-
rych życzeń dla nauczycieli oraz 
symbolicznych kwiatów wyraża-
jących wdzięczność „za żmudną, 
codzienną pracę, za trud i poświę-
cenie, za przyjaźń i serce”. Uro-
czystościom towarzyszyły utwory 

muzyczne wykonywane przez 
uczniów gimnazjum: Klaudię, 
Weronikę, Kaję, Natalię oraz 
uczniów klas III.

Młodzież gimnazjum Samo-
rządu Uczniowskiego przygoto-
wała także dla swoich belfrów 
Galę Jabłkową. Każdy nauczyciel 
został nagrodzony jabłkiem oraz 
zaszczytnym tytułem związanym 
z profesją, jaką się zajmuje.

Akademię zakończyła prezen-
tacja multimedialna przedsta-
wiająca panią dyrektor oraz kil-
koro nauczycieli w nowych rolach 
jako znane i popularne postaci 
ze świata polityki, historii, nauki. 
Zdjęcia do prezentacji wykonała 
Wiktoria – uczennica klasy II, 
a obróbką graficzną zdjęć zajęła 
się pani K. Skipioł.

Z okazji Święta Komisji Edu-
kacji Narodowej chciejmy sobie 
samym złożyć życzenia kolejnych 
tak owocnych 15 lat!

M. Major

„MÓZG uCZNIA, TO MIEJSCE 
PRACY NAuCZYCIELA”
– ŚWIĘTO KOMISJI EDuKACJI NARODOWEJ
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Święto Drzewa jest progra-
mem edukacji ekologicznej 
realizowanym przez Klub 
Gaja, polegającym na inspi-
rowaniu lokalnych społecz-
ności, w tym: dzieci, mło-
dzieży, nauczycieli, przedsta-
wicieli samorządów, biznesu 
i organizacji pozarządowych 
do podejmowania działań 
proekologicznych. 

Od 12 lat Święto Drzewa 
wyzwala lokalne inicja-
tywy, których wymier-

nym rezultatem jest sadzenie 
drzew, zakładanie ogrodów, 
otaczanie opieką starych drzew, 
organizowanie zbiórek makula-
tury. W ramach programu pro-
wadzonych jest wiele różnorod-
nych działań towarzyszących 
takich jak: festyny, pikniki, kon-
kursy, przedstawienia, koncerty 
itp.

Inicjatorem i pomysłodawcą 
Święta był Juliusz Morton, ame-
rykański znawca przyrody, mini-
ster, gubernator stanu Nebra-
ska, autorytet w kwestiach rol-
nictwa i leśnictwa, żyjący w XIX 
wieku. Miłośnikom przyrody 
znane jest jego słynne powie-
dzenie, iż „inne święta służą 
jedynie przypomnieniu, dzień 
drzewa wskazuje zaś na przy-
szłość”. Idea Mortona dopłynęła 
do Europy dopiero na początku 
lat 50. ubiegłego wieku. W Pol-
sce jest realizowana od 2003r.

10 października przy udziale 
władz gminy na czele z Wójtem 
Gabrielą Placha zainauguro-

wano obchody Święta Drzewa 
w Goczałkowicach-Zdroju. 
Do akcji włączyli się: goczał-
kowickie Gimnazjum, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pol-
ski Związek Łowiecki Zarząd 
Okręgu w Katowicach, koła 
łowieckie z Rejonu Pszczyń-
skiego, Łowczy Rejonowy Piotr 

Jacek.
Obchody rozpoczęły się 

w Parku Zdrojowym, gdzie 
w rejonie zegara słonecznego 
posadzono dużych rozmiarów 
przepiękny buk płaczący ofia-
rowany przez OGRODY POKA-
ZOWE Kapias. Jest to drzewo 
bardzo dekoracyjne, o kolum-

nowym pokroju i gałęziach zwi-
sających do ziemi. Jako okaz 
posadzony w ramach tegorocz-
nej akcji będzie dla potomnych 
Drzewem Wolności, symbolem 
25-lecia samorządności i prze-
mian ustrojowych w naszym 
kraju. W tym miejscu wyjątkowo 
pięknie zaprezentowała się mło-
dzież gimanzjalna.

Drugie symboliczne drzewo 
– jarzębinę posadzili uczniowie 
Gimnazjum na terenie sąsia-
dującym z budynkiem szkoły. 
Od tego dnia jarzębina czer-
wona, która najpiękniej wygląda 
jesienią, gdy dojrzałe owoce 
nabierają szkarłatnoczerwonej 
barwy, będzie kojarzyć się z jubi-
leuszem 15-lecia Gimnazjum.

W ramach obchodów tego-
ro c z n e g o  Ś w i ę t a  D r zewa , 
które odbywało się pod hasłem 
Święta Wolności zorganizo-
wano imprezę rekreacyjno-
-sportową czyli XVII bieg Św. 
Huberta im. Alfreda Wieczorka. 
Wielkie uznanie i powszechny 
zachwyt wzbudzały działania 
zainspirowane przez Dyrekcję 
i nauczycieli Gimnazjum, w któ-
rych przepięknie zaprezento-
wała się goczałkowicka mło-
dzież. Pomysłowe stroje z natu-
ralnych materiałów w stylu „bli-
żej natury”, bukiety z kwiatów, 
owoców i liści, wianki, kolorowe 
kosze, okolicznościowe plakaty, 
ankieta na temat wolności, liście 
w kolorze białym i czerwonym 
… Zdjęcia są tylko namiastką 
tego, co się w tym dniu działo.

Maria Ożarowska

ŚWIĘTO DRZEWA 
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJu

17 października 2014 r. odbyło się w Centrum Kultury „Best” 
w Bielsku-Białej uroczyste wręczenie nagród w finale XVIII 
Ogólnopolskiego i XXXII Wojewódzkiego Przeglądu Dzie-

cięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2014” pod patro-
natem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Laureatką tego konkursu została uczennica klasy Vb Anna Jan-
kowska. Jury pod przewodnictwem uznanego poety, prozaika, 
reportera Tomasza Jastruna wyróżniło Anię spośród 489 uczest-

ników, którzy nadesłali 1278 utworów literackich.
Podczas gali finałowej, oprócz wręczenia nagród przez Pre-

zydenta Miasta Bielsko-Biała Pana Jacka Krywulta, odbyły się 
warsztaty literackie prowadzone przez jurora Tomasza Jastruna 
oraz koncert nagrodzonej poezji w wykonaniu Czesława Mozila.

Serdecznie gratuluję i życzę Ci Aniu wielu literackich sukce-
sów!

Marcin Baster

uCZENNICA SP1 LAuREATKĄ 
OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDu 
DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI 
LITERACKIEJ
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Bardzo dobrą znajomością 
gatunków ptaków i ssaków 
wykazała się młodzież, 

która wzięła udział w konkursie 
przyrodniczym pod hasłem „Roz-
poznajemy ptaki i ssaki naszych 
lasów”.

Konkurs przeprowadzono 
w warunkach plenerowych pod-
czas wystawy obchodów Święta 
Drzewa w Goczałkowicach-
-Zdroju, korzystając z ekspona-
tów pochodzących z prywatnej 
kolekcji Państwa Heleny i Anto-
niego Łasków z Orzesza. W kon-
kursie udział wzięło 9 drużyn, 
liczących średnio po 6 uczest-
ników. Do rozpoznania było 48 

gatunków zwierząt, w tym gatun-
ków mniej znanych i rzadziej spo-
tykanych. Najlepsi okazali się 
gimnazjaliści z Goczałkowic, któ-
rzy rozpoznali wszystkie przed-
stawione gatunki uzyskując mak-
symalną liczbę punktów tj. 48. 
Drugie miejsce zajęli reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej z Kryr 
zdobywając 23 punkty. Trzecie 
miejsce i 20 punktów to wynik 
gimnazjalistów z Kryr. Członko-
wie jury składającego się głównie 
z przedstawicieli kół łowieckich 
byli mile zaskoczeni poziomem 
wiedzy uczniów.

Gimnazjum
w Goczałkowicach-Zdroju

ROZPOZNAJEMY PTAKI 
I SSAKI NASZYCH LASÓW

Każde dziecko przekracza-
jące próg przedszkola 
po raz pierwszy spotyka 

się z nowymi przeżyciami, zada-
niami i oczekiwaniami. Przed-
szkole narzuca nowe i inne niż 
dotychczas obecne w środowisku 
domowym formy aktywności. 
To tutaj po raz pierwszy wcho-
dzi w relacje z grupą rówieśni-
czą i ma możliwość zaspokajania 
potrzeby kontaktu z kolegami, 
wspólnej zabawy, integrowania 
się z rówieśnikami.

To w grupie uczy się określo-
nych form zachowania, prawi-
dłowego reagowania i wyraża-
nia emocji. W wielu przypadkach 
przekroczenie progu przedszkola 
po raz pierwszy jest wielkim 
przeżyciem, czasem trudnym 
i przykrym. Nierzadko w ten 
sam sposób przeżywają rozstanie 
z dzieckiem rodzice. Ogromną 
rolę pełni tutaj nauczyciel, który 
stara się o to, aby dzieci nabrały 
do niego zaufania i czuły się bez-
pieczne w nowym środowisku. 
Staje się on wspaniałym opieku-
nem, przewodnikiem i pomoc-
nikiem udzielającym nieodzow-
nego wsparcia.

Odpowiednio zagospoda-
rowany przez nauczyciela czas 
dziecka, pozwala mu na choćby 
k r ó t k ą  c h w i l ę  z a p o m n i e ć 
o rozstaniu z rodzicami i rodzeń-

stwem. W naszym przedszkolu 
upływał on na zabawach w sali, 
w której do dyspozycji przed-
szkolaków były nowe dla niego 
zabawki, na placu zabaw malu-
chy korzystały z piaskownicy, 
huśtawek i ulubionej zjeżdżalni.

Dzieci powoli przyzwyczajały 
się do nowego otoczenia i można 
było rozpocząć przygotowa-
nia do ważnej dla nas wszyst-
kich uroczystości „Pasowania 
na Przedszkolaka”.

Od pierwszych dni września 
dzieci ciężko pracowały ucząc się 
piosenek i wierszy, uczestniczyły 
w zabawach ruchowych i chciały 
pochwalić się swoimi umiejęt-
nościami przed zaproszonymi 
gośćmi, swoimi rodzicami.

Od dnia 22 października dzieci 
z grupy młodszej mogą o sobie 
powiedzieć „Jesteśmy prawdzi-
wymi przedszkolakami”. W tym 
szczególnym dniu przekroczyły 
próg przedszkola odświęt-
nie ubrane i bardzo przejęte 
swoim występem. Był to bardzo 
wdzięczny i przejmujący popis 
umiejętności naszych przedszko-
laków, gorąco oklaskiwany przez 
uczestników spotkania.

Po krótkim programie arty-
stycznym i złożeniu uroczystego 
przyrzeczenia Pani dyr. Beata 
Migacz pasowała każde dziecko 
na prawdziwego przedszkolaka 

i dobrego kolegę, który nie gry-
masi i nie płacze, a grzecznie 
bawi się i skacze.

Na zakończenie każdy przed-
szkolak uhonorowany został 
upominkiem w postaci koloro-
wej plakietki, opaski na głowę, 
dyplomu oraz słodką niespo-
dzianką.

Rodzice wspólnie ze swoimi 
pociechami zaproszeni zostali 
na poczęstunek podczas którego 
była możliwość poznania się 
nawzajem i wymianę doświad-
czeń.

Mamy nadzieję, że ten uroczy-
sty i szczególny dzień na długo 
pozostanie w naszej pamięci 
i często będziemy wracać do zdjęć 
wykonanych podczas spotkania.

Życzymy maluchom aby pobyt 
w naszym przedszkolu dostarczył 
im wiele radości i chętnie wspo-
minały czas w nim spędzony.

Zredagowała
Iwona Maśka

JESTEŚMY PRAWDZIWYMI 
PRZEDSZKOLAKAMI
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29 p a ź d z i e r n i k a  b r. 
grupy starsze poje-
chały na wycieczkę 

do Zamku w Pszczynie. Zamek 
był niegdyś Rezydencją Książąt 
Pszczyńskich.

Wizyta w Zamku to dla każ-
dego przedszkolaka wielka 
przygoda. Starszaki z wielkim 
zainteresowaniem uczestni-
czyły w zwiedzaniu przepięk-
nych wnętrz Pszczyńskiego 
Muzeum. Ogromne komnaty, 
salony, wywarły na dzieciach 
duże wrażenie. Za sprawą Pani 
przewodnik poznały one cieka-
wostki z życia książąt piastow-
skich na przełomie XIX i XX 
wieku. Przedszkolaki z ogrom-
nym zaciekawieniem oglądały 
bogato zdobione i wyposażone 
sale. Uważnie słuchały, ale rów-
nież odpowiadały na pytania.

Kto odwiedzi muzeum zam-
kowe, nie będzie miał wątpli-
wości, że kolejni właściciele 
spędzali dużo czasu na polowa-
niach. Trofea myśliwskie po dziś 
dzień zdobią komnaty i kory-
tarze, a wśród okazałych zbio-
rów można dojrzeć m.in. głowę 
żubra, liczne poroża jeleni czy 
róg nosorożca afrykańskiego. 
Dzieci były zachwycone urodą 
zamku i z uwagą wsłuchiwały 
się w słowa Pani przewodnik.

Zwiedzając Muzeum Zam-
kowe, przedszkolaki poznały 

nowe słowa: dowiedziały się 
co to jest balustrada, faseta, 
kolumna, filar i pilaster, żyran-
dol.

Po  zwiedzeniu  wnętr za 
Muzeum Zamkowego, dzieci 
wyszły przed główne wejście, 
aby podziwiać piękno Zamku 
z zewnątrz. Z zaciekawieniem 
zadzierały głowy w górę, podzi-
wiały rzeźby. Tutaj również 
poznały nowe słowa. Dowie-
działy się co to jest elewacja 
i gzyms.

Następnie przedszkolaki 
udały się do parku, gdzie podzi-
wiały piękno natury. Dzieci spa-
cerowały po alejkach parku, 
podziwiając pływające w stru-
mykach i jeziorze dzikie kaczki.

P o  s p a c e r z e ,  p r z e s z ł y 
do Stajni Książęcych, gdzie 
w Otwar tej  Pracowni Kon-
ser watorskiej uczestniczyły 
w warsztatach artystycznych. 
Przedszkolaki miały okazję wła-
snoręcznie stworzyć emblemat 
z wizerunkiem Zamku. Dzię-
kując Paniom prowadzącym 
warsztaty, dzieci zmęczone, ale 
w radosnych nastrojach, powró-
ciły do przedszkola. A wyko-
nany własnoręcznie obrazek, 
każdy przedszkolak zabrał 
ze sobą do domu.

Dla naszych przedszkolaków 
była to piękna lekcja historii.

Małgorzata Władarz

PRZEDSZKOLAKI ZWIEDZAJĄ  
ZAMEK W PSZCZYNIE

W tym roku po raz kolejny uroczyście 
obchodziliśmy Międzynarodowy Mie-
siąc Bibliotek Szkolnych. W ramach 

uczczenia święta odbyły się konkursy oraz spo-
tkania z zaproszonymi dziećmi z przedszkoli.

Celem tej akcji było wyeksponowanie roli 
biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, 
zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w nauce 
i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 
To okazja, aby zainteresować nawet najmłod-
sze dzieci działaniami biblioteki, aby podzielić 
się swymi pomysłami.

W tym czasie szczególnymi gośćmi w gim-
nazjalnej bibliotece były dzieci z Publicznych 
Przedszkoli nr 1 oraz nr 2 w Goczałkowicach-
-Zdroju (21 października 2014 roku). Podczas 
zajęć miały one okazję obejrzeć inscenizację 
bajki „O małej czarownicy i zagubionej mio-
tle” w wykonaniu uczniów z Koła Bibliotecz-
nego, którzy wcielili się w rolę bohaterów. 
To oni wprowadzili ciepły klimat zajęć, witając 
przedszkolaków, bawiąc się z nimi i nagradza-
jąc zakładkami i słodyczami za prawidłową 

odpowiedź w konkursie z zagadkami.
Celem tego typu spotkania było zachęce-

nie najmłodszych czytelników do korzystania 
z biblioteki, która ma im się kojarzyć z miejscem 
ważnym i ciekawym w szkole, które często będą 
odwiedzać.

Dzięki obchodom międzynarodowego 
święta uczniowie mieli okazję lepiej poznać 
bibliotekę szkolną. Przyjemna, świąteczna 
atmosfera ułatwia życzliwe kontakty, pomaga 
tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca 
przyjaznego, gościnnego, interesującego i waż-
nego.

Pragniemy podziękować wszystkim nauczy-
cielom, uczniom i ich opiekunom za wyrazy 
sympatii, którymi nas obdarowano w czasie 
trwania akcji.

H. Dyduch

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH W GIMNAZJuM
MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK 
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N a  z a p r o s z e n i e  G m i n -
nej Biblioteki Publicznej 
w Goczałkowicach – Zdroju 
goczałkowicki ośrodek kul-
tury odwiedził Leszek Szcza-
sny – społecznik, fotograf, 
a przede wszystkim nieza-
leżny globtroter.

Po d r ó ż n i k  p r z e d s t aw i ł 
slajdowisko pt. „Turcja – 
pierwszy krok do orientu”. 

Prezentacja była zapisem mie-
sięcznego penetrowania Turcji 
przez autora. Pan Leszek ukazał 
wielowymiarowy portret tego 
wyjątkowego kraju. Oprócz róż-
norodnych miejsc (np. Słone 
jezioro, XIX-wieczna drew-
niana zabudowa ottomańska, 
fantastyczna Kapadocja, dzi-
kie wybrzeże) pokazał przede 
wszystkim rytm zwykłego życia: 
od 12-milionowego Stambułu 

do zapomnianej wsi. Wspo-
mniał o herbacianych barach, 
o zwyczajach meczetowych 
i narodowych, a także o znaczą-
cych różnicach w mentalności 
pomiędzy Turcją a Europą- roz-
śmieszył Gości, a także zmusił 
do głębokiego zastanowienia.

Dzięki  wspaniałym opo-
wieściom uczestnicy spotka-
nia dowiedzieli się kilku cieka-
wostek na temat życia w Tur-
cji. m.in. dlaczego w tureckich 
barach nie sprzedaje się alko-
holu, czy muzułmanin zawsze 
jest Arabem, obalił mit „kawy 
po turecku” opowiadając o rytu-
ale pica herbaty w każdym miej-
scu i o każdej porze.

Podróżnik chętnie odpowia-
dał na pytania zgromadzonych, 
opowiadał śmieszne anegdoty, 
które spotkały Go w czasie 
podróżowania.

Autor promował również 
swoją książkę „Świat na wycią-
gnięcie ręki”, która dostępna 
jest w naszej bibliotece.

Było to bardzo wartościowe 

i miłe spotkanie, pełne oriental-
nego klimatu i „smaku”.

Gminna 
Biblioteka Publiczna

w Goczałkowicach-Zdroju

PIERWSZY KROK DO ORIENTu – 
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

W t y m  s z c z e g ó l n y m , 
jes iennym,  pełnym 
zadumy czasie przy 

blasku świec i  zniczy póź-
nym popołudniem 3 listopada 
odbyła się w Gminnej Biblio-
tece Publicznej Wieczornica 
–  krótki  program s łowno-
-muzyczny w wykonaniu mło-
dzieży Gimnazjum z Goczałko-
wic-Zdroju.

M ot te m  s p ot k a n i a  by ł y 
słowa Papieża Polaka – „I tak 
przechodzą pokolenia. Nadzy 

przychodzą na świat i nadzy 
w r a c a j ą  d o  z i e m i ,  z  k tó -
rej zostali wzięci. Zatrzymaj 
się, to przemijanie ma sens, 
ma sens, ma sens …”

Wieczornica poświęcona 
była idei propagowania rodzi-
mej tradycji chrześcijańskiej 
związanej z obchodami Święta 
Zmarłych.

S p ot k a n i e  by ł o  o k a z j ą , 
by zagłębić się w tajemnicę 
przemijania, kruchości ludz-
kiego życia, śmierci. Przybyli 

mogli choć na chwilę zapo-
mnieć o sprawach doczesnych, 
ciągłym pośpiechu i gonitwie 

za sukcesem poprzez zatopie-
nie się w słowach poezji przy 
akompaniamencie nastrojowej 
muzyki skłaniającej do reflek-
sji.

Na koniec przybyli na Wie-
czornicę zostali obdarowani 
przez występujących symbo-
liczną pamiątką z mottem wie-
czoru.

Bardzo dziękujemy wszyst-

kim, którzy zechcieli zaszczy-
c ić  nas  swoją  obecnością , 
zwłaszcza, że nasza inicjatywa 

spotkała się z bardzo ciepłym 
przyjęciem ze strony przyby-
łych gości.  Mamy nadzieję, 
że chwile spędzone na Wie-
czornicy pozwoliły na kon-
templację nad światem, nad 
samym sobą, nad przemija-
niem, które „ma sens, ma sens, 
ma sens…”  

Honorata Dyduch 
i Monika Major

WIECZORNICA Z GMINNĄ 
BIBLIOTEKĄ PuBLICZNĄ 
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Ko mp l e k s  s p o r towo - r e k r e a c y j ny 
w Goczałkowicach-Zdroju wzboga-
cił się o siłownię zewnętrzną, która 

została wykonana w ramach projektu pn. 
„Aktywne strefy”. Projekt ten był realizo-
wany przez Lokalną Grupą Działania „Zie-
mia Pszczyńska” wspólnie z trzema innymi 
lokalnymi grupami tj. LGD „Morawskie 
Wrota”, LGD „Dolina Soły” oraz LGD „Zie-
mia Bielska” jako część szerszego projektu 
współpracy.

Gmina udostępniła teren i zapewnia 
utrzymanie. Siłownia jest dostępna dla 
wszystkich, nieodpłatnie. Amatorzy rekre-

acji i ćwiczeń na świeżym powietrzu mają 
do dyspozycji 4 dwustanowiskowe urzą-
dzenia, w tym orbitrek-biegacz, wioślarz-
-jeździec, drabinka z podciągiem, prasa 
nożna-wahadło. Wymienione urządze-
nia wpływają na poprawę kondycji fizycz-
nej, wzmocnienie mięśni, funkcjonowa-
nie układu sercowo-naczyniowego i odde-
chowego, poprawę krążenia i zwiększenie 
wydolności organizmu. Więcej informacji 
o przeznaczeniu poszczególnych urządzeń 
zawarto na tablicy informacyjnej, umiesz-
czonej w sąsiedztwie siłowni.

Maria Ożarowska

ZAPRASZAMY NA SIŁOWNIĘ

Rajd Gwiaździsty i Zlot 
Aktywnych zorganizowany 
przez Lokalną Grupę Dzia-

łania „Ziemia Pszczyńska” w dniu 
11 października to już historia, 
po której pozostają miłe wspo-
mnienia i kolorowe fotografie. 
Rajd stanowił część projektu pn. 
„Aktywne strefy”, na który LGD 
pozyskała dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Goczałkowice-Zdrój reprezen-
towała kilkunastoosobowa grupa 
cyklistów pod wodzą Małgo-
rzaty Paszek, a wśród nich człon-
kowie Koła Emerytów i Renci-
stów. Nasza grupa „Aktywnych”, 
bo tak organizatorzy nazwali 
uczestników rajdu, wystartowała 
z parkingu przy Urzędzie Gminy. 

Trasa, którą pokonali liczyła 
ponad 45 km i wiodła przez cen-
trum Uzdrowiska do Czechowic, 
dalej w kierunku Ligoty; potem 
Landek, Zabrzeg, korona zapory 
i dalej do przystani nad Zbiorni-
kiem Łąckim, gdzie miał miejsce 
Zlot Aktywnych. Na terenie łąc-
kiego Ośrodka Sportów Wodnych 
spotkali się rowerzyści z gmin 
powiatu pszczyńskiego, spod 
Chełmka, z Krzyżanowic, z Wilko-
wic i innych miejscowości. Organi-
zatorzy Rajdu zadbali o atrakcje: 
„Olimpiada na wesoło”, prelekcja 
na temat bezpieczeństwa i pokaz 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej.

Z kondycją fizyczną goczałko-
wickich amatorów dwóch kółek 
nie było żadnych problemów 

bowiem większość z nich regular-
nie pokonuje wielokilometrowe 
trasy. W sprzyjających warunkach 
pogodowych docierają do odle-
głych zakątków w Beskidach lub 
ciekawych miejsc w wojewódz-

twie małopolskim. W ocenie 
uczestników sobotniego rajdu 
Zlot był udaną, dobrze zorganizo-
waną imprezą rekreacyjną, a zara-
zem integracyjno-edukacyjną.

Maria Ożarowska

ZLOT AKTYWNYCH

W piątek, 10 października 
br. podczas obchodów 
Święta Drzewa zorgani-

zowano imprezę rekreacyjno-spor-
tową czyli XVII bieg Św. Huberta 
im. Alfreda Wieczorka. Głównym 
organizatorem był Polski Związek 
Łowiecki Zarząd Okręgu w Katowi-
cach oraz koła łowieckie z Rejonu 
Pszczyńskiego.

Rolę współorganizatorów przy-
jęli na siebie: Urząd Gminy, Gimna-
zjum oraz Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

Imprezie towarzyszyła piękna, 
słoneczna pogoda. Na starcie sta-
nęła rekordowa liczba uczestni-
ków – 208 dziewcząt i chłopców, 
w 4 kategoriach. Oprócz młodzieży 
goczałkowickiej w biegu wzięli 

udział uczniowie z Suszca, Kryr, 
Radostowic i Pszczyny. Zawodnicy 
pokonywali dystans ponad 1000 m. 
Trasa przebiegała Ścieżka Dydak-
tyczno-Przyrodniczą. Zaplecze 
biegu zorganizowano na terenie 
chatki myśliwskiej pod Borem. Nie 
lada atrakcją imprezy była wystawa 
zwierząt, głównie ptaków oraz kon-
kurs przyrodniczy przygotowany 
przez Państwa Helenę i Antoniego 
Łaska z Orzesza.

Imprezę uświetnili swoją obec-
nością m.in. Przewodniczący Rady 
Powiatu Eugeniusz Pająk (z zami-
łowania myśliwy) i Wicestaro-
sta Grzegorz Nogły. Patronat nad 
imprezą objęła Wójt Gminy Gabriela 
Placha. Pięknie zaprezentowali się 
myśliwi w galowych mundurach 

i sygnaliści z tradycyjną plesówką. 
Nie gorzej wypadli uczniowie Gim-
nazjum, którzy strojem i zachowa-
niem wspaniale wkomponowali się 
w naturalną scenerię imprezy.

Dla uczestników biegu organi-
zatorzy przygotowali 40 pamiąt-
kowych medali i 120 dyplomów. 
Trójka najlepszych biegaczy w każ-
dej kategorii została uhonorowana 
pucharami. Były również albumy 
„W krainie Goczołka” wydane przez 
Urząd Gminy.

W kategorii dziewczęta starsze 
zwyciężyła Maja Wojtylak z Goczał-
kowic-Zdroju. Druga na linię mety 
przybiegła Klaudia Dyczek, rów-
nież z Goczałkowic-Zdroju.

Trzecie miejsce zajęła Patrycja 
Senczek w Radostowic.

W kategorii dziewcząt młod-
szych pierwsze miejsce zajęła Alicja 
Szczygieł, drugie – Nikola Kurtok, 
obie z Pszczyny. Trzecia był Karina 
Kwoka z Kryr.

W kategorii chłopców starszych 
zwyciężył Łukasz Jatczak z Kryr. 
Za nim linie mety przekroczył Bła-
żej Żemła z Pszczyny. Trzecie miej-
sce na podium zajął Denis Koźmiń-
ski z Suszca.

W kategorii chłopców młod-
szych, najlepszy był Adam Ada-
mowicz – jedyny reprezentant 
Czechowic. Drugie miejsce zajął 
Michał Klim z Pszczyny; trzecie 
miejsce przyapdło rwoniez repre-
zentantowi Pszczyny – Kamilowi 
Karkoszce.

Maria Ożarowska

BIEGANIE W GOCZAŁKOWICACH
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA  NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”

W Gminie Goczałkowice-Zdrój w dalszym ciągu trwa realizacja 
projektu pn.: „Aktywizacja Społeczna i zawodowa na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój” prowadzonego przez tutejszy 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Część uczestników ukończyła kursy 
zawodowe, które ustalane zostały w czasie doradztwa zawodowego 
odbywającego się na początku przedsięwzięcia.

W październiku 2014r. kolejni uczestnicy uzyskali kwalifikacje 
w wybranych specjalizacjach. Są nimi m.in. trzy uczestniczki bio-
rące udział w kursie opiekuna osób starszych i dzieci w terminie 
22.09.2014r. do 31.10.2014r., którego celem było:
– przygotowanie do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
-zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z wiekiem 
starszym, dolegliwościami występującymi w tym okresie (choroby 
i ich przyczyny), potrzeby osób starszych
-zaznajomienie z podstawowymi regulacjami prawnymi
-nabycie umiejętności pielęgnacyjnych oraz z zakresu przygotowania 
posiłków
-zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z rozwojem 
dziecka, uwarunkowaniami psychologicznymi i medycznymi, potrze-
bami dzieci, przyczynami i objawami chorób występujących u dzieci.

Osoby biorące udział w powyższym kursie po pozytywnym zda-
niu egzaminu wewnętrznego ustnego oraz praktycznego otrzymały 
zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego to druk zgodny jest 
z załącznikiem § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych oraz w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawo-
dowych w formach pozaszkolnych Dziennik Ustaw nr 31, poz. 216.

Kolejne dwie uczestniczki uzyskały kwalifikacje z zakresu masażu 
gorącymi kamieniami, który to odbył się w terminie 13-14.10.2014r. 
w Katowicach w części teoretycznej oraz praktycznej uzyskując tym 

samym zaświadczenie MEN.
Ponadto dwoje uczestników jest w trakcie realizacji kursu prawa 

jazdy kategorii „B”, który to rozpoczęty został 15.09.2014r. Zakończe-
nie planowane jest na dzień 15.12.2014r., gdy uczestnicy zrealizują 30 
godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, przystąpią do egzaminu 
wewnętrznego, a następnie przystąpią do egzaminu państwowego 
zarówno w kwestii teorii jak i praktyki.

Należy zaznaczyć, iż dla dwóch uczestniczek przewidziany został 
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, aczkolwiek kwestie organi-
zacyjne są w trakcie ustalania.

Zgodnie z harmonogramem projektu pn.: „Aktywizacja społeczna 
i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” w terminie 
21-23.11.2014r. zaplanowany został wyjazd do Ustronia w ramach 
warsztatów-RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN (szkolenie 
wyjazdowe). W ramach udziału gwarantowany jest bezpłatny trans-
port z Goczałkowic-Zdroju na miejsce szkolenia oraz powrót,

2 bezpłatne noclegi, pełne wyżywienie oraz udział w warsztatach. 
Ponadto również w listopadzie będzie odbywało się indywidualne 
poradnictwo psychologiczne w dniach od 24.11.2014r., 26.11.2014r., 
27.11.2014r.

Na zakończenie udziału w projekcie przewidziana została dla 
wszystkich uczestników w ramach aktywnej integracji wizyta 
na świadczenie usługi w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Terminy 
oraz godziny zostały indywidualnie ustalone na dni 08.11.2014r., 
15.11.2014r., 17.11.2014r., 24.11.2014r., 01.12.2014r. Uczestnicy będą 
poddani w kwestii kosmetycznej oraz fryzjerskiej z makijażem mak-
symalnie pięciu zabiegom dla jednej osoby- w zależności od indywi-
dualnych potrzeb klientów zgodnie z ofertą.

W trakcie realizacji uczestnictwa w projekcie wszyscy uczest-
nicy mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową w tutejszym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dniem 15 października 2014r. 
rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów

 zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, na rok 2014.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.odpady.goczalkowicezdroj.pl
w zakładce „Usuwanie azbestu” lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
uSuWANIA AZBESTu
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Ad m i n i s t r a c j a  Z a s o b ów 
Komunalnych w Goczał-
kowicach-Zdroju rozstrzy-

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

Utrzymanie dróg gminnych 
i powiatowych w okresie od listo-
pada 2014r. do końca marca 
2015r. zlecono firmie: Zakład 
Ogólnobudowlany i Czyszcze-
niowy Marcin Chudek z Goczał-
kowic-Zdroju.  Całodobowy 
punkt dyspozytorski znajduje się 
przy ul. Bór I/1, tel. 603 779 645; 

fax. 32 210 77 71.
Utrzymanie alejek w Parku 

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

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

Maria Ożarowska

uTRZYMANIE DRÓG 
W OKRESIE ZIMOWYM

W roku 2014 gmina Goczał-
kowice-Zdrój otrzymała 
dofinansowanie z fundu-

szu prewencyjnego PZU na reali-
zacje programu prewencyjnego 
w Gminie w kwocie 5 tys. złotych.

Program przewidywał mię-
dzy innymi możliwość zakupu 
sprzętu dla udzielania pierwszej 
pomocy.

Został zakupiony Defibryla-
tor do przeprowadzania defibry-
lacji serca w przypadku nagłego 
zatrzymania krążenia.

Z g o d n i e  z  w y t yc z ny m i 
ILCOR/AHA/ERC defibrylatory 
powinny znajdować się tam, 
gdzie prawdopodobieństwo 
Nagłego Zatrzymania Krąże-
nia (NZK) jest większe niż raz 

na 2 lata. Według PAD – Programu 
Powszechnego Dostępu do Defi-
brylacji – rozmieszczenie urzą-
dzeń powinno umożliwić sko-
rzystanie z ich pomocy w czasie 
poniżej 3 minut. W praktyce defi-
brylatory instalowane są zwykle 
w ośrodkach zdrowia, zakładach 
pracy, w szkołach, na lotniskach, 
dworcach kolejowych, w hote-

lach, domach pomocy społecz-
nej, w centrach handlowych i pły-
walniach dlatego nasz defibry-
lator znajduje się w kompleksie 
sportowym i szkolnym przy ulicy 
Powstańców Śląskich.

Obsługą defibrylatora zaj-
mują się przeszkolenie ratownicy 
pływalni.

Krzysztof Turoń

DEFIBRYLATOR W KOMPLEKSIE
SPORTOWO – SZKOLNYM

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Akademia Edu-

kacji Diabetologicznej w dniu 20 listopada 2014 r. o godzi-

nie 16.00 (sala urzędu gminy) zapraszają diabetyków i ich 

najbliższych na spotkanie

„Z cukrzycą na TY”. W ramach spotkania omówione 

zostaną tematy dotyczące kształtowania prozdrowot-

nych postaw wśród osób chorych na cukrzycę, wpływania 

na zmianę ich nawyków żywieniowych oraz w zakresie 

aktywności sportowej.

„Z CuKRZYCĄ NA TY” 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 594 ze zm.) podaje się 
do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres 21 dni tj.

od 14 listopada 2014 r. 
do 5 grudnia 2014 r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprze-
daży, położonej w Goczałkowicach-Zdroju. Wykaz 
ten stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy nr 
0050/161/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

WÓJT GMINY  
GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ

informuje:
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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. 32/3030303 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 7362421;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy  
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 603779645.
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 kołamieści  się w budynku 
"Górnik", przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30


