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 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

Szanowni Mieszkańcy
gminy goczałkowice-zdrój

Przeczytałam gazetkę nr 1/2014 wydaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju. Ze zdumieniem
i niedowierzaniem dotrwałam do ostatniej linijki. Gazetka zawiera mnóstwo nieprawdziwych informacji, kłamstw,
oszczerstw i oskarżeń pod adresem moim, oraz pracowników Urzędu Gminy, jak również i części radnych. Zwykle
pozostawiam bez komentarza takie teksty ponieważ wychodzę z założenia, że działania i czyny są najlepszą formą
obrony. Ale tym razem sprawy poszły za daleko.

T

eksty, których autorem jest
pan Adam Maćkowski nie
mieszczą się w słowie „krytyka”. To nie jest ani krytyka,
ani odmienny punkt widzenia
na sprawy publiczne. To nawet
nie jest zdanie tzw. opozycji.
To są po prostu pomówienia i szykany za uczciwą pracę.
Na potwierdzenie moich
słów kilka informacji, cyfr i faktów możliwych w każdej chwili
do sprawdzenia:

b) 2 spotkania z przedstawicielami PG Silesia tj.22.02.2011r.
oraz 8.01.2014r.,
c) z inicjatywy wójta – 4 spotkania, z inicjatywy wójta i Przewodniczącego Rady Gminy – 1 spotkanie – w dniu 22.02.2011r.
– korzystający z porad w Punkcie
informacyjno – konsultacyjnym;
dyżury miały miejsce w miesiącu
lutym i marcu, skorzystało 12
mieszkańców tj. wszyscy, którzy
chcieli skorzystać z porady.

1. Informacja dla mieszkańców.

2. Informacje na temat eksploatacji górniczej przekazywane Radzie Gminy.

W mojej ocenie mieszkańcy
otrzymali i otrzymują rzetelną
informację m.in. podczas spotkań, które miały miejsce przed
sierpniem 2013r, tj. przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej,
jak i na spotkaniach, które odbywają się regularnie, po ujawieniu się szkód górniczych. Nie jest
to temat prosty, ale staram się go
realizować jak najlepiej poprzez
współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Poszkodowanych
Działalnością Geologiczno-Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, organizowanie spotkań
z udziałem zainteresowanych
mieszkańców, a także organizowanie spotkań indywidualnych,
w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
Poniżej krótka statystyka
odnośnie tych spotkań:
– nabycie KWK „Silesia” przez
przedsiębiorcę górniczego – grudzień 2010r.,
– rozpoczęcie eksploatacji górniczej- sierpień 2013r.,
– liczba spotkań z mieszkańcami
na temat eksploatacji górniczej –
5, w tym:
a) 3 spotkania z Krajowym Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych działalnością Geologiczno-Górniczą tj.7.01.2013r,
15.11.2013r, 11.12.2013r.,

W okresie od stycznia 2011r.
do grudnia 2013r. odbyło się
31 posiedzeń Rady. Informacje
o działaniach podejmowanych
przeze mnie były przekazywane
Radnym na bieżąco. Świadczy
o tym liczba wystąpień w tej
sprawie w ramach sprawozdań
z pracy wójta tj. 18 razy. Informacje na temat eksploatacji górniczej były publikowane w „Wiadomościach Goczałkowickich”,
w formie artykułów prasowych
oraz sprawozdań z sesji.
Pragnę również dodać,
że nigdy nie uciekałam od rozmowy na temat szkód górniczych
i nigdy nikomu nie odmówiłam
spotkania w tym temacie. Gabinet Wójta jest zawsze otwarty
dla Mieszkańców. I rozumiem
rozżalenie poszkodowanych,
bo szkody górnicze to dla każdego osobiste, bardzo ciężkie
doświadczenie, gdzie stawką jest
zdrowie, dorobek całego życia
i zakłócenie miru domowego.

czych, które miało miejsce w dniu
11.12.2013r. i jest szczegółowo
opisany w „Wiadomościach
Goczałkowickich” (Nr 7/215
z 20.12.2013r. str.14).
Fakty:
– złożenie części szczegółowej Planu ruchu KWK Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach
na lata 2012-2013 – data wpływu
do Urzędu 20.10.2011r.,
– wstępna analiza Planu ruchu
wskazuje na braki formalne
dokumentacji,
– wezwanie PG Silesia
do uzupełnienie dokumentów –
03.11.2011r.,
– uzupełnienie dokumentów
przez PG Silesia – data wpływu
do Urzędu Gminy 10.11.2011r.,
– opiniowanie Planu ruchu komisje Rady Gminy – 10.11.2011r.;
14.11.2011r.; 15.11.2011r.;
18.11.2011r.,
-wydanie przez Wójta Gminy
Postanowienia – negatywnej
opinii do w/w planu ruchu –
22.11.2011r.,
– zatwierdzenie części szczegółowej Planu ruchu PG „Silesia”
Sp.z o.o. KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na lata
2012-2013 – decyzja Dyrektora
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach z dnia 16 grudnia
2011r.,

3.Zatwierdzanie planu ruchu
na lata 2012-2013.

– odwołanie Wójta Gminy
do Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach –
09.01.2012r. na w/w decyzję,

Temat „opinii wydanej z przekroczeniem terminu” był omówiony podczas spotkania z mieszkańcami w temacie szkód górni-

– Postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – stwierdzenie niedopuszczalności złożenia odwołania – 27.01.2012r.,

z powodu tego, że Gmina nie jest
stroną postępowania.
4. Zespół Porozumiewawczy.
Wobec faktu, że temat ten
był tematem interpelacji złożonej na sesji Rady Gminy
w dniu 18.02.2014r. na str. nr
6-7 zamieszczam pełną treść
udzielonej odpowiedzi oraz skan
interpelacji.
„Szkody górnicze w jedności siła! ” To brzmi przekonywująco i sensownie. W tej odwiecznej prawdzie zawarta jest historia życia i bagaż doświadczeń,
na ogół tragicznych, wielu pokoleń naszych przodków. Warto
i trzeba korzystać z mądrości
życiowej naszych ojców i uczyć
się na ich błędach. Niestety, zdaje
mi się, że najnowsza historia kreowana przy współudziale Przewodniczącego Rady tę jedność
rozbija.
Bardzo zależy mi na tym,
by w sprawie eksploatacji górniczej pod naszą miejscowością
głos gminy brzmiał donośnie
i by był czysty oraz harmonijny
z głosem Mieszkańców. Stoję
i będę stała po stronie Mieszkańców bo ich reprezentuję. I pamiętam o tym każdego dnia. Dlatego z przykrością stwierdzam,
że w działaniach Pana Adama
Maćkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój trudno dopatrzeć
się woli budowania jedności.
Druga strona czyli przedsiębiorstwo górnicze jest podmiotem
bardzo trudnym, wpływowym
i silnie umocowanym w przepisach prawa. W takiej sytuacji potrzebna jest współpraca
wszystkich środowisk i wszystkich zainteresowanych, ponad
podziałami, do której ja jestem
zawsze gotowa.
Wójt Gminy
Gabriela Placha

aktualności
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DZIWNE ZACHOWANIE
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY W SPRAWIE
PROJEKTU STUDIUM

W

problematyce sporządzania dokumentów planistycznych
wyjaśnienia wymaga wiele kwestii. Istotą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych
zasad zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 1 ustawy).
Jak wynika z samej nazwy tego aktu planistycznego, jak również
art. 10 ustawy regulującego treść tego aktu, studium gminne określa uwarunkowania (art. 10 ust. 1) oraz kierunki (art. 10 ust. 2)
zagospodarowania przestrzennego gminy. Waga tego dokumentu
planistycznego dla rozwoju gminy jest bezsporna dlatego procedura jego sporządzania i uchwalania nie może być prowadzona
dowolnie. Procedura sporządzania Studium jest procedurą sformalizowaną, wyznaczającą zakres i kolejność czynności proceduralnych wymaganych przy sporządzaniu studium i obejmuje:
ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania
studium, etap składania wniosków do studium i ich rozpatrzenia
przez organ sporządzający plan, wystąpienie o opinie do wskazanych w ustawie podmiotów, uzgodnienie projektu planu z organami wymienionymi w ustawie, wprowadzenie ewentualnych
zmian wynikłych z uzyskanych uzgodnień i opinii w sporządzonym projekcie studium, wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu, dyskusję publiczną, etap zgłaszania uwag do projektu studium, rozstrzygnięcie rady gminy w przedmiocie uwag
nieuwzględnionych przez organ wykonawczy. Stanowi o tym art.
11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
- jego treść publikujemy w ramce na końcu niniejszego artykułu.
Jest to zamknięta lista działań i nie jest możliwe jej skracanie
lub rozwijanie.
Sformalizowanie – również w zakresie chronologii podejmowanych działań – tej procedury obłożone jest jednoczesną sankcją
nieważności uchwały w sytuacji istotnego naruszenia trybu sporządzania i uchwalania studium. Analiza tej procedury prowadzi
do wniosku, że właściwe organy, a także osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadając osobowości prawnej
mogą zapoznać się z kształtem uchwalanego studium a także,
że podmioty te są uprawnione do wyrażenia swojego stanowiska
przed uchwaleniem studium, tj. na jednym z ostatnich etapów
procedury poprzedzającym uchwalenie.
W tym miejscu wyjaśnić należy, że zgodnie z intencją ustawodawcy, umożliwienie składania wniosków i uwag do projektu
studium oraz udział w dyskusji publicznej jest gwarancją zapewnienia w procedurze planistycznej udziału czynnika społecznego,
przy czym dodać należy, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do procedury sporządzania
i uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Oznacza to, że wójt gminy sporządzający projekt studium ocenia wniesione w tej procedurze wnioski i uwagi przez pryzmat
racjonalnej gospodarki terenami z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, po czym w projekcie studium uwzględnia w całości lub częściowo tylko te wnioski
i uwagi, które nie stoją w sprzeczności z wymienionymi wyżej
kryteriami.
Rolą wyłożenia projektu studium do wglądu publicznego jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym, a szczególnie wnioskodawcom, zapoznanie się z przyjętymi w studium rozwiąza-

niami i złożenie swoich uwag, które w przypadku ich nie uwzględnienia rozpatrywane są przez Radę Gminy na sesji.
Projekt studium został przekazany Radzie Gminy w dniu 3 grudnia 2013 r. i powinien być umieszczony w porządku obrad Rady
Gminy, gdyż tylko ten kolegialny organ uprawniony jest do rozpatrzenia uwag nie uwzględnionych przez Wójta Gminy i podjęcia stosownej uchwały. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium
do wglądu publicznego opublikowane zostało na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej,
to jest w Dzienniku Zachodnim, dodatek Pszczyna z dnia 9 sierpnia
2013 r., co wyczerpuje wymogi określone w ustawie. Dodatkowo
informacja o tym fakcie została zamieszczona w „Wiadomościach
Goczałkowickich” z dnia 6 września 2013 r. W trakcie trwania
wyłożenia w każdy wtorek zapewniony był udział projektanta.
Projekt studium wyłożony był do wglądu publicznego w dniach
od 23 sierpnia 2013 do 23 września 2013 r., a w dniu 10 września
2013 r. zorganizowana była dyskusja publiczna z udziałem projektantów. Uwagi do projektu studium można było składać do dnia
14 października 2013 r. W całym okresie wyłożenia z możliwości
zapoznania się z treścią studium skorzystało 36 osób.
Na dyskusję publiczną przybyli mieszkańcy w liczbie tylko
4 osób oraz 2 osoby z Rady Gminy. Złożone uwagi zostały przeanalizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia zgodnie
z przedstawionymi powyżej zasadami. Następnie wprowadzono
w projekcie studium korekty wynikające z uwzględnienia uwag.
Ten etap sporządzania studium został zakończony w listopadzie
2013 r. W takim stanie rzeczy podejmowanie prób zainteresowania społeczeństwa sporządzonym projektem studium na etapie,
w którym powinien on być przez Radę Gminy oceniony, a następnie uchwalony, czy ewentualnie skierowany do uwzględnienia
przegłosowanych uwag, są mocno spóźnione i usytuowane poza
procedurą ustawową.
Rada Gminy jako jedyny organ uprawniony do takich działań,
winna rozpatrywać uwagi w kontekście prawidłowego kształtowania polityki przestrzennej gminy, do czego wystarczającym materiałem źródłowym jest merytoryczna zawartość uwag, które dla
celów publicznego rozpatrywania pozbawione są danych osobowych chronionych zapisami ustawowymi. Uzależnianie dalszego
procedowania sporządzanego studium od przekazania Radnym
danych osobowych wszystkich osób składających wnioski i uwagi,
nie znajduje podstaw prawnych.
Nie uwzględnione uwagi wraz z uzasadnieniami prezentowane były Radnym wielokrotnie, w tym przy udziale projektantów. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dniu 12 lutego tego
roku, a zorganizowane było dla Rady Gminy celem szczegółowego
omówienia projektu oraz tych uwag do studium które z różnych
powodów nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy. Radni
są więc gotowi do głosowania w sprawie każdej uwagi i w sprawie
projektu studium.
Rada Gminy ma pełną wiedzę potrzebną do zajęcia się projektem studium i jest gotowa do tego przystąpić o czym świadczy
pozytywna opinia Komisji Uzdrowiskowej. Pozbawianie wyznaczonego przez ustawę organu gminy możliwości wypowiedzenia
się w sprawie dokumentu planistycznego, próby rozpatrywania uwag samodzielnie jako spraw indywidualnych, zachęcanie
do składania uwag po upływie terminów wynikających z proDOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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dziwne zacHowanie
PrzewodniczĄcego rady gMiny

-ciĄg daLSzy...

cedury planistycznej i rozwlekanie korespondencji działaniami
usytuowanymi poza przepisami prawa.
Jest to zjawisko niepokojące gdyż art. 7 Konstytucji RP stanowi,
że: organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. Zatem działania prowadzone poza przepisami prawa
nie tylko wprowadzają niepotrzebny chaos ale są też niezgodne
z konstytucyjną zasadą legalizmu. Działają też na szkodę gminy
Art. 11. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez
radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium,
kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę,
miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
3) (uchylony);
4) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa
w pkt 1, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub nie wprowadzenia do planu
zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych,
uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8,
komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;
6) występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i z wojewodą w zakresie jego
zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust.
1, oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
a) starosty powiatowego,
b) gmin sąsiednich,
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów
i przystani,
f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
g) właściwego organu administracji geologicznej,

przez niepotrzebne odwlekanie terminu, w którym ustawowo
uprawniony organ – Rada Gminy – mógłby zająć stanowisko w tej
sprawie. Tym samym odsuwa w czasie możliwość uwzględnienia niektórych uwag wprowadzanych na sesji np. autopoprawką
Wójta Gminy.
Wacław Rutkowski
Główny specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie
zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
k) (7) (uchylona),
l) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska w zakresie:
– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii,
– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni
publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają
ryzyko lub skutki poważnych awarii,
m) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnień;
10) ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem
wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21
dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi
w tym projekcie studium rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu
studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;
12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz
z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

inForMacja dLa oSóB PoSzkodowanycH
w wynikU ekSPLoaTacji górniczej
Uprzejmie informuje, że na stronie internetowej gminy w zakładce „Szkody górnicze” będą podawane do
wiadomości Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju stanowiska, informacje i odpowiedzi z instytucji oraz organów, do których Mieszkańcy kierowali swe wystąpienia, a które wpływają bezpośrednio na moje ręce.
Wójt Gminy
Gabriela Placha
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w SejMie o wydoByciU
koPaLin i SPołecznycH
SkUTkacH ekSPLoaTacji
górniczej
W czwartek, 13 marca 2014 r.
Wójt Gminy Gabriela Placha
uczestniczyła w posiedzeniu
Parlamentarnego Zespołu ds.
Energetyki. W skład Zespołu
wchodzi 49 posłów oraz 10
senatorów. Tematem czwartkowego posiedzenia były
„Społeczne skutki eksploatacji górniczej w Polsce.”

W

trakcie posiedzenia
Wójt Gminy przedstawiła najważniejsze problemy, które dotyczą bezpośrednio Goczałkowic-Zdroju oraz
mieszkańców gminy, w tym:
1) aktualną sytuację mieszkańców Goczałkowic-Zdroju
w związku z eksploatacją i występującymi szkodami górniczymi,
2) odpowiedzialność przedsiębiorcy górniczego za stan nieruchomości (grunt, budynki,
budowle i obiekty budowlane)
w całym procesie planowania, projektowania i prowadzenia eksploatacji oraz ochronę
środowiska i bezpieczeństwo
powszechne,

3) utrzymanie statusu gminy
uzdrowiskowej
4) rolę i uprawnienia wójta
gminy przy zatwierdzaniu planów ruchu oraz projektów zagospodarowania złoża.
Pełne stanowisko zostało
przedłożone Przewodniczącemu Zespołu Panu Andrzejowi
Czerwińskiemu oraz wszystkim
członkom Zespołu, w formie
pisemnej.
Posiedzenie Zespołu odbyło
się m.in. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą, z którym
gmina współpracuje od 2012r.,
i do którego należy kilkunastu mieszkańców Goczałkowic-Zdroju. Oprócz Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój problemy
gmin górniczych przedstawiali:
Piotr Koj – były Prezydent Bytomia, Waldemar Socha – Prezydent Żor oraz Teobald Jałyński
– Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury w Jaworznie.
Poszkodowanych mieszkańców
gmin górniczych reprezentowało
wspomniane wyżej Stowarzysze-

nie. W dyskusji samorządowcy
i Zarząd Stowarzyszenia udzielali szczegółowych wyjaśnień.
Przedstawiona przez Gminę
Goczałkowice-Zdrój problematyka spotkała się z zainteresowaniem kilku posłów, którzy
zaprosili Wójta Gminy do dalszej
współpracy. Z kolei Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu posiedzenia zapewnił Panią

Plachę o kontynuacji spotkań
w przedmiotowej problematyce,
w szerszym gronie, z udziałem
wszystkich zainteresowanych
stron.
Maria Ożarowska
Pełna treść złożonych przez
Wó j t a G m i ny p o s t u l a tów
dostępna jest na gminnej stronie:
www.goczalkowicezdroj.pl

reMonT UL. Św. anny

W

dniu 19 marca Urząd
Gminy ogłosił przetarg na wykonanie remontu nawierzchni ul.
Św. Anny w Goczałkowicach-Zdroju, na odcinku od ul.
Głównej do ul. Zimowej. Ogłoszenie ukazało się na stronie
internetowej gminy oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 93220 – 2014.
Te r m i n sk ł a d a n i a o fe r t
upływa 3 kwietnia br.
Warunki udziału w postępowaniu:

- wykonawcy muszą spełniać
warunki określone w ustawie –
Prawo zamówień publicznych,

w tym:

1) wykonawca musi wykazać
się wiedzą i doświadczeniem
– co najmniej jedna robota
odpowiadająca przedmiotowi
zamówienia;
2)wykonawca musi dyspon ow a ć o s o b a m i z d o l ny m i
do wykonania zamówienia –
co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
3) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. zł.
Kryterium oceny ofert jest

najniższa cena. Planowany
termin rozpoczęcia robót – 19
maja 2014r. Planowany ter-

min zakończenia remontu –
30.06.2014r.
Maria Ożarowska
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INTERPELACJA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY
NA INTERPELACJĘ
Szanowny Pan
Adam Maćkowski
Radny
dotyczy: interpelacji złożonej w dniu 18.02.2014r. w sprawie powołania Zespołu Porozumiewawczego
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 18 lutego 2014r. informuję, że Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wystąpił do Urzędu Gminy w sprawie Zespołu Porozumiewawczego pismem
o sygn. KAT.0764.9.2013, w dniu 13 marca 2013r. Powyższe pismo było
rezultatem deklaracji złożonej przez Dyrektora OUG w trakcie audycji radiowej „Wszystko na temat” wyemitowanej przez Polskie Radio
Katowice, w dniu 21 stycznia 2013r. W w/w piśmie Dyrektor zwrócił

się „o określenie, w terminie do 20 marca 2013r., tematów które
byłyby właściwe do omawiania, w przypadku powołania Zespołu
Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji
górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA Sp. z o.o. Kopalnia Węgla kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach,
na powierzchnię, w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój.”
Z przytoczonej treści wynika, iż pismo nie zawiera propozycji powołania takiego zespołu lecz dotyczy wskazania przez Wójta Gminy tematów,
którymi w przypadku powołania taki Zespół mógłby się zająć, a które
byłyby właściwe do omawiania, w przypadku powołania Zespołu.
W piśmie tym nie było żadnych konkretnych informacji o działaniach
DOKOŃCZENIE NA STR. 7 

aktualności
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odPowiedŹ wójTa gMiny
na inTerPeLacjĘ - ciĄg daLSzy...
OUG związanych z powołaniem i pracą tego Zespołu; nie określono żadnych terminów ani wstępnego harmonogramu pracy.
Stanowisko Wójta w tym zakresie było jasne i zdecydowane. W odpowiedzi Wójt Gminy wskazał, by w pierwszej kolejności ustalić czy taki
zespół powstanie, w jakim składzie, kiedy i jak będzie powoływany, jaki
będzie tryb pracy tego Zespołu. Zdaniem Wójta należało najpierw dokonać stosownych ustaleń w tym zakresie, a następnie określić tematy
i priorytety.
Tym niemniej odpowiadając na pismo Wójt Gminy wskazał tematy
pracy Zespołu i zaproponował rozpoczęcie pracy Zespołu od tematu najbardziej palącego i najbardziej złożonego tj. od wyjaśnienia i rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących prowadzenia eksploatacji górniczej
na obszarze gminy uzdrowiskowej, w świetle przepisów ustawy z dnia
28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1399 z późn. zm.) oraz jej nowelizacji tj. ustawy z dnia 4 marca 2011r.
o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390, z późn. zm.).
Kolejne tematy wskazane przez Wójta to:
1) szkody w infrastrukturze przeciwpowodziowej na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój,
2) odszkodowania i naprawy szkód powstałych wskutek eksploatacji
górniczej prowadzonej przez KWK „Silesia” w strukturach Kompanii
Węglowej,
3) dalsze tematy do ustalenia w terminie późniejszym, po dokonaniu
ustaleń dotyczących powołania, składu, harmonogramu i trybu pracy
Zespołu.
Podane tematy uwzględniały stan faktyczny na dzień sporządzenia
odpowiedzi tj. 20 marca 2013r., a więc przed rozpoczęciem eksploatacji
(wydobycie węgla rozpoczęto na przełomie sierpnia i września 2013r.).
Do dnia dzisiejszego Dyrektor OUG nie zajął stanowiska w kwestii
podanej tematyki spotkań Zespołu.
W grudniu 2010r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0152/8/10 został
powołany Gminny Zespół Zadaniowy, w celu bieżącej analizy sytuacji
i koordynacji działań Gminy Goczałkowice-Zdrój w związku z działalnością prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach. Zadaniem tego zespołu jest:
1) bieżąca analiza sytuacji i koordynacja działań w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej,
2) analiza wpływu działalności prowadzonej przez PG „Silesia” na obszar
gminy i na gminną infrastrukturę komunalną.
Na mocy ustaleń z grudnia 2010r. podobny Zespół Zadaniowy został
powołany przez PG „Silesia”. W spotkaniach obu zespołów miał Pan okazję uczestniczyć, zatem nie zachodzi potrzeba przedkładania sprawozdania z pracy tych zespołów.
Zespoły te składające się z pracowników Gminy oraz PG „Silesia”

spotykają się w miarę potrzeb w mniejszym gronie celem rozwiązania
konkretnych spraw.
Zespoły Porozumiewawcze działają w niektórych gminach np. Bytom,
Knurów, Bieruń, Ruda Śląska, Zabrze, Piekary Śląskie i są platformą
trójstronnej współpracy nadzoru górniczego z samorządami i przedsiębiorcami górniczymi. Przewodniczącym, takiego zespołu jest zawsze
Dyrektor OUG. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego nie
rzadziej niż raz na pół roku.
W 1983r. ówczesny Dyrektor Urzędu Górniczego w Tychach powołał Komisję Koordynującą działalność górniczą w rejonie uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój. W 1995r. Komisja ta została przekształcona w Komisję Porozumiewawczą ds. ochrony środowiska, powierzchni i złóż kopalin
występujących w rejonie KWK Brzeszcze-Silesia” Ruch II. Ostatnie posiedzenie tej Komisji miało miejsce 25 stycznia 2006r. Komisja prowadziła
działalność w zakresie problemów na linii Kopalnia-Uzdrowisko.
Dyrektor OUG występując do Wójta Gminy w marcu 2013r., po audycji
radiowej, nie nawiązał do doświadczeń i pracy tej Komisji. Nie reaktywował i nie zwołał ani jednego posiedzenia tej Komisji w czasie, gdy toczyło
się postępowanie w sprawie zatwierdzenia Planu ruchu na lata 2012-2013,
ani też w czasie, gdy potrzebny był dialog i wsparcie ze strony organu nadzoru górniczego w kwestii negatywnych wpływów wznawianego wydobycia na środowisko i bezpieczeństwo powszechne, na obiekty wybudowane
w poprzedniej dekadzie bez zabezpieczeń, a zgodnie z warunkami wydanymi przez organ nadzoru górniczego. Wówczas, tj. w styczniu 2012r.
Dyrektor OUG stwierdził niedopuszczalność złożenia odwołania i nie podjął tematu sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko argumentując to tym, że"...nie jest to objęte właściwością rzeczową organu

nadzoru górniczego i nie może być uwzględnione w postępowaniu
o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego.”

Nie zaproponował gminie współpracy w grudniu 2011r. i nie ingerował, gdy bez udziału samorządu gminnego zawarte zostało porozumienie pomiędzy PG „Silesia” a Uzdrowiskiem w sprawie warunków prowadzenia przez Przedsiębiorcę działalności, w szczególności pokładu 325/1.
Nie zaproponował współpracy i nawet nie poinformował gminy w lipcu
2013r. o tak istotnej sprawie jak zniesienie filarów ochronnych dla złoża
borowiny.
W tym kontekście Pana zapytanie odnośnie braku jasnej deklaracji
ze strony Wójta Gminy wyrażającej chęć powstania Zespołu Porozumiewawczego jest niezrozumiałe i niestosowne. Pismo Wójta Gminy z dnia
20.03.2013r. do Dyrektora OUG zawiera deklarację współpracy, ale pod
pewnymi warunkami. Współpraca ta winna opierać się na zasadzie partnerstwa, zrozumienia i szczerości. Wszelkie dotychczasowe postępowania
świadczą, o tym, że organy nadzoru sprowadzają role wójta tylko do roli
organu współdziałającego, którego argumenty pozostają bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy
Gabriela Placha

zaPiSy do PUnkTU
inForMacyjno-konSULTacyjnego
na MieSiĄc kwiecień
Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem informacji w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym, w miesiącu kwietniu, proszeni
są o zapisy do dnia 15.04.2014r., osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, w godzinach pracy Urzędu lub
telefonicznie pod nr 32/2107185
Zakres udzielanych informacji – szkody górnicze, ochrona środowiska, zagrożenia i bezpieczeństwo obywateli, dostęp do informacji
o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska.
Wójt Gminy
Gabriela Placha
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TroPeM PUBLikacji radnego

Czytam gazetkę „Stowarzyszenia Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju” redagowaną
przez p. Adama Maćkowskiego radnego i zarazem
pr zewo dniczącego R ady
Gminy i włosy jeżą mi się
na głowie. Jak można coś
takiego wypisywać!

J

uż na samym początku
p. Adam mija się z prawdą,
łagodnie mówiąc, gdyż
pismo do prokuratury złożyłem 27 marca, a nie 12 marca
2013 r., jak podaje p. Adam,
a zawiadomienie na dzień
dzisiejszy ma swój epilog
w sądzie. Szczegółowo o tym
napiszę w następnym artykule.
Moim zdaniem p. Adam
na temat szkód górniczych
błądzi po omacku, wprowadza
chaos i nie powinien się wypowiadać w tym temacie. Jak
trzeba było działać to temat
„przespał”, a jak wspomniałem
o prokuraturze i trzeba było złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez Dyrektora Okręgowego
Urzędu Górniczego w Katowicach albo tylko się podpisać,
to uciekał wymijająco od odpo-

wiedzialności. Radny, który
ma reprezentować w trudnych
sprawach swoich mieszkańców
tak się nie zachowuje.
Zostawiam bez komentarza
do oceny czytelników.
Czytam dalej gazetkę
bo fajny t ytuł, wszak cuda
finansowe się zdarzają. Widzę
jednak, że to kolejna wpadka p.
przewodniczącego.
Rada Gminy uchwala
budżet tak było, jest i będzie.
Rada Gminy ustala na co pójdą
pieniądze z eksploatacji węgla
pod naszą miejscowością a nie
„Gmina” jak pan pisze.
Gdy podejmowano uchwałę
w tej sprawie to pan był na sesji
Rady Gminy, zastanawiam
się dlaczego pan manipuluje
faktami. Byłem 8 lat radnym
i wiem, że Wójt nie jest w stanie
zataić nawet 1 złotówki przed
Radą, tak jest skonstruowana
ustawa o finansach publicznych. Dlatego komentarz p.
Adama co do wprowadzenia
pieniędzy do budżetu gminy,
uważam za brak wiedzy i kompetencji z jego strony.
Idąc dalej tropem komentarzy p. Adama muszę odnieść
się do projektu studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Uważam, że wstrzymywanie
decyzji o uchwaleniu studium
przez Przewodniczącego Rady
Gminy to hamulec rozwoju
naszej miejscowości.
Na początek chciałem
zauważyć, że to poprzednia
Rada Gminy przyjęła uchwałę
o przystąpieniu do opracowania nowego studium, a do obecnej Rady należy rozpatrzyć
uwagi mieszkańców negatywnie zaopiniowane przez p. Wójt
i zatwierdzić studium po zapoznaniu się z nim.
Studium dla gminy przygotowała i opracowała firma
wybrana w drodze przetargu.
Dlatego przeżyłem szok czytając zdanie p. Adama, cyt. „radni
obecnej kadencji przystąpili
do sporządzania nowego studium, aby nasza Gmina mogła
s i ę r o z w ij a ć h a r m o n ij n i e
i perspektywicznie”. P. Adamie to kolejna manipulacja faktami. Studium macie przygotowane i radni też się z nim zapoznali. Na potwierdzenie moich
słów zacytuję wypowiedź radnego Zbigniewa Jacka, prze-

wodniczącego Komisji Uzdrowiskowej na sesji w dniu
17/12/2013r. (na podstawie
protokołu sesji) „Radny Zbigniew Jacek powiedział, że nie
opiniowano studium ponieważ
nie było kworum na posiedzeniu komisji. Dodał, że prezentacja była bardzo dobrze omówiona, ale chciałby jeszcze się
spotkać i omówić uwagi do studium.”
Rozmawiałem z paroma radnymi i ich współpracę z p. Wójt
w temacie studium uważają
za dobrą. Jak to się ma do tego
co pisze p. Adam?
Od siebie jeszcze dodam,
że studium ma ok. 600 stron
i patrząc na to jak pracuje p.
Adam jako radny i przewodniczący, to nie prędko może
to nowe studium znaleźć się
w programie sesji.
Poparłem wybór radnego
Adama Maćkowskiego na przewodniczącego Rady Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju.
Niestety srodze się zawiodłem.
Duży zawód w działaniach
z jego strony na rzecz mieszkańców.
Z poważaniem
Marian Waliczek

rozSTrzygniĘTo
PrzeTarg na
całoroczne UTrzyManie
Terenów zieLonycH

R

ozstrzygnięto przetarg
nieograniczony dot.
c a ł o ro c z n e g o u t r z ymania terenów zielonych
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2014r.
Zamówienie zostało
podzielone na II części:
-zadanie nr I dot. bieżącego
utrzymania parku zdrojowego
oraz skwerów,
-zadanie nr II dot. całorocznego utrzymania terenów
zielonych (m.in. wykaszanie
poboczy dróg, rowów, skrzyżowań, wysepek oraz par-

kingów wraz z zagrabieniem
i wywozem skoszonej trawy
oraz wycinka drzew i krzewów)
W pr zet argu uczestniczyło 13 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania nr I przedstawiła firma Dariusz Kudłacik
z Andrychowa zaś zadanie nr
II będzie realizowała firma
Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek
z Chełmu Śląskiego.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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SPorT i zaBawa
To Fajna SPrawa

T

o hasło zimowej sportowej
olimpiady dzieci z przedszkola nr 2. W każdy piątek przedszkolaki grup starszych
spotykają się na hali sportowej
„Goczuś”. Celem spotkań jest
zachęcenie dzieci do całorocznej aktywności ruchowej, rozbudzenie zainteresowań sportem i imprezami sportowo –
rekreacyjnymi, poszerzanie
wiadomości na temat zdrowego
stylu życia, poznanie zasad
zdrowej rywalizacji sportowej
i kulturalnego zachowania się
na imprezach sportowych. Troska o sprawność i wydajność
fizyczną dziecka to jedno z ważniejszych zadań naszego przedszkola. Aby rozbudzić zamiłowanie do sportu, proponujemy
dzieciom program aktywności
ruchowej. Systematycznie prowadzimy zabawy i ćwiczenia
ruchowe, które doskonalą takie
cechy motoryczne jak: szybkość, siłę, zwinność, doskonalą
ogólną sprawność ruchową.
Olimpiada to wielkie wydarzenie, które interesuje dzieci
w każdym wieku. Przedszkolaki przygotowania do swoich igrzysk olimpijskich rozpoczęły od zorganizowania
w sali „Kącika olimpijskiego”.
Na pierwszym miejscu znalazł
się znicz olimpijski, który płonie przez cały czas trwania olimpiady. Dzieci wiedzą, że ogień
pochodzi z Grecji, gdzie odbyła
się pierwsza olimpiada, a symbolizuje ducha walki i przyjaźni
wszystkich sportowców.
Drugi element to flaga olimpijska, na której widnieje pięć
różnokolorowych, połączonych

ze sobą kół symbolizujących pięć
kontynentów. Dlatego w igrzyskach może wziąć udział każdy
sportowiec, bez względu na kolor
skóry, narodowość, przekonania
religijne i polityczne. To święto
w duchu wzajemnej otwartości,
szacunku oraz zasad fair play.
W kąciku są także ilustracje różnych dyscyplin sportowych oraz
napis „Soczi 2014”.
Jednak najważniejszym
elementem kącika są zdjęcia
naszych złotych medalistów:
Justyny Kowalczyk, Kamila Stocha i Zbigniewa Bródki oraz
srebrnej drużyny kobiet i brązowej mężczyzn w łyżwiarstwie
szybkim.
Po przygotowaniu teoretycznym przyszedł czas na wielkie zawody sportowe. W piątek 21.02.2014, przedszkolaki
w koszulkach białych lub czerwonych z szalikami i czapeczkami z napisem Polska, wmaszerowały na halę sportową.

Małych sportowców prowadziła
Paulinka i Madzia, które z godnością i dumą niosły flagę Polski.
Aby poczuć się jak prawdziwi
olimpijczycy, wszystkie dzieci
złożyły uroczyste ślubowanie:
„Obiecuję wykonywać
wszystkie zabawy uczciwie,
nie płakać, jeżeli nie
uda mi się wygrać.
Obiecuję, że będę starać się
wykonywać wszystkie zabawy
do końca i dokładnie.”

Pier wsza konkurencja
to odróżnianie na obrazkach
sportowych dyscyplin zimowych
od letnich. Następnie przypięcie ich na kotarze pod napisem
„Soczi 2014” i flagą olimpijską,
które to akcesoria miały oddać
atmosferę olimpijską. Wreszcie
nadszedł czas na sportowe konkurencje, na sportową rywalizację. Swoje zmagania dzieci
rozpoczęły pokonując tor prze-

szkód, na który składało się
przejście po skakance, przyniesienie piłki z koła do drugiego koła, wejście do tunelu,
obiegnięcie pachołka i powrót
do drużyny. Podczas zawodów
dzieci wykazywały się dużą
sprawnością fizyczną, w prawdziwie sportowym duchu walczyły o zwycięstwo. Zawodnicy
zmagali się w różnych konkurencjach, np.: „Skaczące piłeczki”,
„Wyścig z kulką gazety”, „Praca
mrówek”, „Podaj piłkę”, „Poślizg
po ławeczce”. Zabawy przeprowadziły i oceniły panie Edytka
i Bożenka.
W każdej konkurencji trzeba
było wykazać się sprawnością
i szybkością. Nie zabrakło gorącego dopingu a na twarzach
dzieci – uśmiechu.
Zawody obfitowały w zwroty
akcji i do końca nie było wiadomo, kto zostanie zwycięzcą.
Oficjalny wynik – remis.
Wszystkie dzieci wspaniale
się bawiły, nikt nie stał z boku
jako bierny obserwator. Zawodnicy za swój trud otrzymali
nagrodę – złoty medal, gdyż
w naszych zabawach nie było
przegranych – wszyscy byli zwycięzcami. Impreza była udana,
o czym świadczyły uśmiechnięte
twarze przedszkolaków.
Zajęcia tego typu pokazały,
że z ruchu i współzawodnictwa
można czerpać radość, że uczą
one wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu i wreszcie, że kształtują poczucie odpowiedzialności.
Bożena Rak
nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 2

14 Marca ŚwiĘTeM LiczBy Pi

P

rawdziwym matematycznym świętem był w Gimnazjum piątek 14
marca. Tradycyjnie już na całym świecie obchodzimy wtedy Święto liczby Pi.
Pi to jedyna liczba, która ma swoje święto.
Po raz pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono
w 1988 roku w San Francisco. Liczba Pi –
zwana też ludolfiną – jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy.
Datę 14 marca na Dzień Liczby Pi wybrano

nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14,
tak jak przybliżoną wartość ludolfiny.
Uczniowie klasy IIIc, podczas lekcji otwartej,
poprowadzonej przez mgr Gabrielę Pająk,
zaprezentowali zaproszonym na nią gościom,
zalety tablicy interaktywnej przy omawianiu
właściwości brył obrotowych. Zebrani mogli
ocenić przydatność technologii informacyjnej, na jednej z wielu lekcji w gimnazjum prowadzonej z jej zastosowaniem.
BS
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Magiczny ŚwiaT TeaTrU
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m a rc a 2 014 ro k u ,
w naszym przedszkolu
odbyły się warsztaty
teatralne. Wszyscy spodziewali się czegoś oczywistego:
lalek, kukiełek, pacynek i innych
teatralnych przedmiotów. I co?
I tu niespodzianka!
Nie było parawanów, kotar,
czarodziejskich kufrów, gongów i innych rekwizytów typowo
kojarzących się z teatrem.
Była za to sympatyczna pani
w kolorowej sukience, z promiennym uśmiechem na twarzy.
Od razu zagarnęła dzieci i przejęła je „we władanie”.
Po uprzednim przedstawieniu
i ustaleniu zasad pracy w grupie,
zabrała dzieci w świat fantazji.
A w nim pojawiły się szepczące
liście, szumiące drzewa, krasnoludki, komary, niewidzialne
myszki i tym podobne stwory.
Dzieci w zabawowy sposób mogły wyrażać swe emocje, zwalczać lęk, popisywać

się wrodzonym talentem aktorskim. Tańczyły w nieskrępowanym ruchu do zróżnicowanej
dynamicznie muzyki i współdziałały w zabawie z rówieśnikami. Wszechobecna radość,
szerokie uśmiechy, wesołe rozmowy po zajęciach, żywiołowość
dzieci, to wystarczający komentarz do tych zajęć.
P r ow a d z o n e m e t o d a m i
aktywnymi ukazywały dzieciom świat teatru, prowokowały
do odgrywania przeróżnych
ról, stosowania pantomimy jako
środka wyrazu czy pracy z rekwizytem, z którego trzeba coś fantazyjnie wyczarować.
Właściwie takie zajęcia, aczkolwiek nieco męczące fizycznie,
mogłyby trwać i trwać. Dzieciom,
bowiem, wcale nie podobało się
to, że trzeba opuścić magiczne
miejsce i wrócić do rzeczywistości. I wcale się im nie dziwię.
Jednak, kiedy oddzieliły fikcję
od prawdy i rozeszły się do sal,

ziarenko sztuki teatralnej zaczęło
kiełkować w zabawach z rówieśnikami.
I my ś l ę , ż e n i e d a l e k a
wycieczka do teatru „Banialuka” będzie świetnym przypomnieniem treści warsztatów
oraz utrwaleniem zasad kultu-

TłUSTy czwarTek

W

dniu 27 lutego br.
t j . T ł u s t y C z w a rtek chętne uczennice
z Gimnazjum wraz z opiekunem pomagały Paniom z Koła
Emerytów i Rencistów działającym przy Gminnym Ośrodku
Kultury piec tradycyjne pączki
w ramach współpracy z środowiskiem lokalnym.
Spotkanie to zaowocowało
nie tylko wypiekiem dużej ilości smacznych i rumianych
pączków (około 400 sztuk) ale

Fizyka jeST ok

P

o raz kolejny, po przygotowaniach
trwających cały pierwszy semestr,
uczniowie Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju realizujący projekt edukacyjny „Fizyka jest OK”, podzielili się swoją
wiedzą i umiejętnościami.
W dniach 28.02.2014r. i 14.03.2014r.
zaproszono do Gimnazjum uczniów klas
trzecich Szkoły Podstawowej oraz dzieci
z Przedszkola nr 1, aby zaprezentować im
przygotowane doświadczenia. Tematem
pokazów były cztery żywioły: powietrze,
ogień, woda i ziemia. Pokazy doświadczeń przygotowali uczniowie klas drugich

i trzecich: Aleksandra Bryndza, Martyna
Rożek, Anna Czernecka, Maciej Guzik,
Kamil Kułagowski, Marcin Trzoński, Szymon Filipczyk, Jakub Stalmach i Rafał
Waleczek.
Pokazy spotkały się z bardzo dobrym
przyjęciem tym bardziej, że dzieci mogły
brać czynny udział w niektórych doświadczeniach (w nagrodę otrzymując dyplomy
oraz balony). W tym semestrze planowany
jest jeszcze jeden pokaz – dla pozostałych
grup z Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola
nr 2.
W.Korzeniowski

ralnego zachowania się w miejscach publicznych wpajanych
dzieciom w myśl realizacji podstawy programowej.
Anna
Czernecka – Mac
nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2

przede wszystkim był to czas
w którym gimnazjalistki mogły
poznać tradycyjne receptury
i zanikający zwyczaj pieczenia domowych pączków. Warto
podkreślić jak ważne dla uczestników tego spotkania była możliwość nawiązania dialogu międzypokoleniowego. Dziękujemy Paniom z Koła Emerytów
i Rencistów za to że uchyliły
nam rąbka tajemnicy jak upiec
smaczne pączki.
K.B.
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60-LECIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
Trwający obecnie rok szkolny
2013/2014, jest rokiem jubileuszowym. Dokładnie 60 lat
temu po raz pierwszy w murach
nowo wybudowanej Szkoły
Podstawowej nr 1 pojawili się
pierwsi uczniowie, którzy otworzyli kolejny rozdział w wielowiekowych dziejach miejscowego nauczania.

W

arto podkreślić,
że w Goczałkowicach-Zdroju od zarania dziejów kładziono nacisk na podstawowe nauczanie elementarne. Już
w XVII w., a ściślej w dokumentach
archiwalnych z 1625 roku pojawia
się wzmianka o nauczycielu z tutejszej szkoły. Jakiś czas później, w tekstach źródłowych z 1639 r. pojawia
się informacja o „żaku” Grzegorzu.
Z zapisków pochodzących
z początku XIX w. można dowiedzieć się, że w 1819 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła
wybudowano jednoizbowy budynek szkolny. Pierwsza murowana szkoła została wystawiona
w 1870 r. Kolejna powstała w 1913
roku i służyła na potrzeby nauczania miejscowych dzieci do II wojny
światowej (budynek ten zachował
się do naszych czasów).
Na tamten czas, wydawało się,
że potrzeby lokalowe, związane
z prowadzenie edukacji szkolnej
w Goczałkowicach zostały zabezpieczone.
Wszystko zmieniło się jednak
wraz z zakończeniem w 1945 roku
działań zbrojnych. Niespodziewanie, najpilniejszym problemem
nowych władz okazało się zorganizowanie nauki dla 500 uczniów,

którzy nie mogli wrócić do sal lekcyjnych „starej” szkoły, poważnie
uszkodzonej przez pociski artyleryjskie.
Nie widząc innego rozwiązania, 22 listopada 1946 r. władze
gminy podjęły decyzję o budowie
nowoczesnej placówki oświatowej, której kubatura zapewniłaby
dogodne warunki nauczania dla
miejscowych dzieci (na ten czas
dzieci uczyły się w trzech róznych
budynkach, m.in. w wynajętym od
uzdrowiska pawilonie Górniczej
Spółki Brackiej).
Jednym z inicjatorów i pomysłodawców tego przedsięwzięcia
był Janusz Bernhard, nauczyciel,
późniejszy długoletni kierownik szkoły. Ten wybitny pedagog
urodził się w Żelaznej, położonej
w pow. Opolskim. Do Goczałkowic
przybył w 1923 roku w następstwie
plebiscytu, który włączył powiat
pszczyński w granice Państwa Polskiego. W trakcie swej długoletniej
pracy zawodowej, wielokrotnie
angażował się w działalność różnorodnych organizacji społecznych,
co zaowocowało przyznaniem
mu licznych odznaczeń, m.in.:
Medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Odznaki
5-lecia F.O.S., Medalu 10-lecia Polski Ludowej, Medalu Zwycięstwa
i Wolności 1945, Krzyża Armii Krajowej oraz wielu innych.
Od 1947 został powołany
na stanowisko dyrektora szkoły,
a rok później objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Budowy
Szkoły w Goczałkowicach, który
miał koordynować pierwsze prace
związane z inwestycją.
Po oszacowaniu budżetu, który

Szkoła Podstawowa w Goczałkowicach-Zdroju - 1953 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 współcześnie.

wyniósł 45 mln zł przystąpiono
do zwożenia materiałów na plac
budowy (teren pod budowę szkoły
i boisko o powierzchni 2 ha pozyskano za pośrednictwem wojewody śląskiego). Pierwsze prace,
przy fundamentach w czynie społecznym wykonali uczniowie wraz
z nauczycielami. Do końca 1949
roku udało się wykonać prawie
98% wszystkich robót budowlanych.
Sprawnie rozpoczęta inwestycja zatrzymała się niespodziewanie w 1950 r. na etapie prac murarskich. Pomimo wielkiego zaangażowania Komitetu oraz rodziców
nauka w nowej placówce rozpoczęła się dopiera 1 września 1953
roku.
Udostępniony na potrzeby
funkcjonowania prowizorycznej szkoły obiekt, pozostawiał
swym stanem technicznym wiele
do życzenia. Dopiero rok później nastąpiło uroczyste oddanie
budynku składającego się z 10 sal
lekcyjnych, 2 pracowni i sali gimnastycznej do użytku. Kolejne pół
roku trwało podłączenie go do sieci
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz uruchomienie centralnego ogrzewania.
Od połowy lat 50-tych XX
w. zaczęła wzrastać liczba uczących się w Goczałkowicach dzieci:
z 429 w roku 1954, do ponad
700 po 1968 roku. W następstwie
tego faktu, w miejscowej placówce
oświatowej odnotowano powiększenie się grona pedagogicznego.
W 1960 r., pracowało tam 14
nauczycieli, w 1987 – 36, (obecnie w Szkole Podstawowej jest
ich 35).

Na przestrzeni minionych 60
lat ważną rolę w kształtowaniu
wizerunku i poziomu nauczania
szkoły pełnili jej kierownicy, a później dyrektorzy (od 1970 r.). Pierwszym spośród nich (po II wojnie
światowej) został wspomniany
już Janusz Benhard (1953-1968).
Po nim funkcję tą objęli: Edward
Czernek (1968-1978), Lidia Drążyk (1978-1981), Kazimierz
Ingram (1981-1982; 1988-1992),
Kazimiera Wilk (1982-1984),
Irena Godziek (1984-1987); Zygmunt Klepek (1987-1988), Józef
Pabin (1992- 2006), Beata Hanzlik (2006-2012) oraz Eugeniusz
Machoń (2012- nadal).
W 1956 roku szkoła pozyskała
jeszcze jedno nowe stanowisko
pracy – etat sekretarki, który objęła
Helena Benhard (do 1968 r.).
Z czasem, wraz z rosnącą liczbą
dzieci w Goczałkowicach, budynek „nowej” szkoły okazał się zbyt
mały. W związku z powyższym
w 1976 r. zrodził się pomysł, aby
przystąpić do jego rozbudowy.
Plany te jednak nigdy nie zostały
zrealizowane.
Aż do początku lat 90-tych
XX w. nauka w placówce była
uciążliwa i odbywała się na dwie
zmiany. Ta trudna sytuacja rozwiązała się dopiero w 1 września
1991r. Dzięki społecznemu zaangażowaniu, zwłaszcza radnego –
Augustyna Waliczka, na lokalne
potrzeby oświatowe przejęto
dawny budynek Górniczej Spółki
Brackiej .
Początkowo, „uzdrowiskowa”
placówka funkcjonowała jako
DOKOŃCZENIE NA STR. 12 
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60-LECIE SZKOŁY-CIĄG DALSZY...

filia właściwej szkoły, jednakże
w 1995 r. odłączyła się od macierzy
i zaczęła działać jako niezależna
Szkoła Podstawowa nr 2 (później
szkoła im. Jana Pawła II) z odrębnym dyrektorem i własnym gronem pedagogicznym.
Niestety, nie dane jej było
na trwałe zapisać się w historii
miejscowego szkolnictwa. Na przełomie 1998/1999 r. weszła w życie
reforma oświatowa znosząca
ośmioklasowy system nauczania,
wprowadzając nowy, składający
się z: 6 klas szkoły podstawowej
oraz 3 klas gimnazjum.
Powoli wśród ówczesnych
władz gminy zaczęła dojrzewać
myśl o konieczności zamknięcia
mniejszej „podstawówki”. Ostatni
dzwonek w „Górniku” zabrzmiał
w czerwcu 2009 r. Fakt ten ostatecznie przypieczętowała decyzja
o budowie nowoczesnego gmachu gimnazjum, który powstał
na tyłach jedynki, wchodząc
w skład nowoczesnego kompleksu
edukacyjno-sportowego.
Na dzień dzisiejszy w Szkole
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju uczy się 421 dzieci
(łącznie w 19 oddziałach), do dyspozycji których znajduje się 16 sal
lekcyjnych. Spory odsetek spośród nich stanowią 6-latki, którym stworzono dogodne warunki
nauczania.
W placówce prowadzona jest
świetlica, biblioteka, stołówka
oraz gabinety: pedagoga, logopedy i higienistki. Corocznie jej
podopieczni biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, promując szkołę na terenie
województwa i całego kraju.
Ewelina Sowa
Na podstawie:
” GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
– Monografia Historyczna”
FRAGMENTY
Z KRONIKI SZKOLNEJ
Rok 1949
(…) 3.IX.1949 r. założono
kamień węgielny pod budowę
nowego g machu szkolnego
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Polnej.
Gminna Rada Narodowa
w Goczałkowicach uchwaliła
na wniosek Gminnej Komisji
Oświatowej w dniu 22.XI.1946
przystąpić do budowy nowej
szkoły w Goczałkowicach Zdroju.
Pracami wstępnymi kierował założony Komitet Obywatelski Budowy

Szkoły w Goczałkowicach Zdroju.
Pierwsze prace ziemne wykonały w czerwcu dzieci szkolne wraz
z gronem nauczycielskim. Zwózkę
wapna, cegły, piasku i żwiru wykonali miejscowi obywatele drogą
szarwarku. W dniu 1.IX.1949
nadeszła uroczysta chwila rozpoczęcia budowy nowego gmachu
szkolnego. (…)
ROK 1952
(…) Niestety Powiatowe
Przedsiębiorstwo Budowlane nie
dotrzymało swojego zobowiązania, szkoła nie została oddana
do użytku w dniu Święta Pracy.
Prace postępują bardzo powoli
naprzód i nie ma nawet widoków,
aby w dniu 1.IX szkoła została
oddana do użytku. (…)
ROK 1953
(…) W lipcu 1953 Wydział
Oświaty w Pszczynie powiadomił
Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej i kierownictwo Szkoły
w Goczałkowicach, że wynajęty
budynek szkolny w „Spółce Brackiej” musi być opróżniony natychmiast, gdyż zajęty zostanie on przez
PZGZ w Pszczynie, który swoje
lokale w Pszczynie musi oddać wojsku polskiemu.
Przeprowadzenie mebli, sprzętu
i pomocy naukowych do nowej jeszcze nieukończonej szkoły odbywało
się w bardzo trudnych warunkach.
Przy przewożeniu pomagała
młodzież z SP.
Mimo dozoru straciło się dużo
pomocy naukowych, książek
z biblioteki szkolnej w czasie przewożenia jak i również w samym
budynku nowej szkoły, gdzie
robotnicy, którzy nadal pracowali
w szkole mieli dostęp do wszystkich
nawet na klucz zamkniętych lokali.
Wskutek nieuwagi zniszczono częściowo i sprzęt szkolny.
W dniu 1 września oddano
do użytku 7 sal lekcyjnych na ogólną
liczbę 11 oddziałów. Nauka odbywała się w tej nowej szkole w bardzo
trudnych warunkach, odczuwano
brak ustępów, brak wody, światła
elektrycznego, a odgłosy pracujących robotników w szkole przeszkadzały uczącym podczas lekcji.
W październiku, gdy nastały
chłodne dni kończono dopiero
instalację centralnego ogrzewania.
Mieliśmy wielkie trudności przy
napełnianiu przewodów c.o. wodą.
Wodę wożono beczkami z pobliskiegopotoku,adziecinosiłynastępnie tę wodę wiadrami do zbiornika
na strychu. (…)
ROK 1954

Uczniowie rozpoczynający naukę w 1953 r.

(…) W roku 1954 oddano
do użytku w szkole wszystkie sale
wykładowe w ilości 10 oraz 2 pracownie: biologiczną i fizyczno-chemiczną.
Ustępy niestety nie zostały
wykończone, zbudowano prowizoryczne ustępy na podwórzu szkolnym.
W październiku 1954 r.
wybrano Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, jest nim ob.
inż. Wycisk Jerzy, który w swoim
planie pracy określił również
środki prowadzące do ostatecznego wykończenia budowy szkoły,
gdyż Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej nie żyje wcale tym
zagadnieniem. (…)
ROK 1955

(…) W tym roku szkoła nareszcie
została podłączona do sieci elektrycznej. Dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego i Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej doprowadzono
w tym roku we własnym zakresie
wodę do hydroforu oraz przewodów w.k. Uruchomiono także na parterze ustępy dla chłopców i dziewcząt, co przyczynie się do podniesienia higieny w tutejszej szkole i ułatwi
pracę sprzątaczkom w utrzymaniu
czystości.
Komitet Rodzicielski poczynił
kroki w kierunku ogrodzenia terenu
szkolnego.
W tym celu zakupiono 275 sztuk
kątowników na słupy do ogrodzenia.
(…)

ROK 1956
(…) Szkoła nasza posiada
wprawdzie wodę, ale woda ta pod
względem chemicznym jest niemożliwa do używania na dłuższy
okres, gdyż zawiera duży procent
żelaza oraz CO2 agresywny (mg-153, 90) wobec tego konieczne trzeba

wykonać urządzenie do odżelezienia wody.
Komitet Rodzicielski postarał
się we własnym zakresie o 2 filtry
żwirowe oraz jednego mieszacza.
Wojewódzki FOS przyznał tutejszej szkole subwencję w wysokości
15000 zł na wykonanie jednego sytnika potrzebnego do urządzenia
do odżelazienia wody. (…)
ROK 1957
(…) W naszej szkole zaczyna być
już ciasno, 14 oddziałów trudno już
zmieścić na jednej zmianie. Zamieniono dlatego pokój nauczycielski
i świetlicę na klasy, uczy się przejściowo w tzw. Jadalni w suterenie.
Czytelnię zamieniono tymczasowo
na pokój nauczycielski. (…)
ROK 1958
(…) W tym roku szkoła została
ogrodzona siatką, prace te wykonał
ob. Smołka Ernest. Przystąpiono
do zniwelowania boiska szkolnego,
a następnie do wstępnych prac przy
urządzaniu boiska wg przepisów.
Pracami tymi zajął się kol. Pollak,
nauczyciel wychowania fizycznego.
(…)
ROK 1963
(…) Utrzymanie temperatury
umożliwiającej prowadzenie zajęć
szkolnych w naszym budynku jest
bardzo trudne np. temperatura
w klasach przy pełnym wykorzystaniu pieców centralnego ogrzewania waha się od +4/+6C do
-8C. Wynika to z nieodpowiednich kaloryferów zainstalowanych
w klasach, są za małe i nie są w stanie ogrzać pomieszczenia. Dzieci
i nauczyciele marzną. Stan ten ulegnie poprawie, gdy szkoła zostanie
otynkowana, a kaloryfery zostaną
wymienione na większe. (…)
FRAGMENTY Z KRONIKI SZKOLENEJ
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ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
Niezapominajka, to kwiat symbolizujący swoją nazwą szeroki zakres tematów.
Począwszy od przyrody, którą należy szanować i ratować, poprzez pamięć o bliskich osobach
i miejscach. Święto niezapominajki może trwać przez cały rok. Zależy to tylko od nas.
ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI obchodzone jest w dniu 15 maja.
Tegoroczną edycję, w związku ze zbliżającą się beatyfikacją pragniemy poświęcić osobie
Ojca Świętego – Jana Pawła II, który jak nikt inny umiłował świat
i zasługuje na naszą ponadczasową pamięć.

13

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju
zaprasza na wycieczkę górską

BESKID MAŁY
- HROBACZA ŁĄKA (828 m npm)

HASŁO TEGOROCZNEJ EDYCJI:

NIEZAPOMINAJKA –
„Święci wśród nas – papież Jan Paweł II”

Trasa wycieczki:
Przegibek-Hrobacza Łąka- Porabka

REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
• Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS w Goczałkowicach – Zdroju
• Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach – Zdroju
UCZESTNICY KONKURSU: dzieci i młodzież
CELE:
zachowanie od zapomnienia ważnych dla nas chwil, osób, miejsc, sytuacji;
ukazanie zamiłowania Ojca Świętego do otaczającej nas przyrody;
propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności twórczej;
promowanie szczególnie uzdolnionej młodzieży z różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

KONKURS PLASTYCZNY
TECHNIKA: rysunek i malarstwo
FORMAT: do A3
OPIS PRACY: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres szkoły, placówki, imię i nazwisko
opiekuna.

24 MAJA 2014 r. (sobota),
Odpłatność:
członkowie 25 zł, sympatycy 35 zł.

KONKURS LITERACKI
FORMA: wiersz - wersja elektroniczna (dokument Word, czcionka Times New Roman,12),
OPIS PRACY: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres szkoły, placówki, imię i nazwisko
opiekuna.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 25 kwietnia 2014 r.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury,43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61,
tel. 322107088, gok@goczalkowicezdroj.pl
Na ogłoszenie wyników konkursów i wernisaż prac zapraszamy 10 maja 2014 r.
na godzinę 10.00 do GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO KAPIAS
w Goczałkowicach Zdroju, ul. Św. Anny 4 (stare ogrody).
UWAGA: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania
prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju
organizuje 1-dniową wycieczkę

Nowy Wiśnicz + Lipnica Murowana
dnia 31.05.2014 (sobota)
w programie: wyjazd w godzinach rannych, zwiedzanie m.in. :
Nowy Wiśnicz – zwiedzanie malowniczego zamku
z charakterystycznym pięcioma basztami - perły wczesnego
baroku;
Lipnica Murowana – zwiedzanie m.in.
najcenniejszego unikatowego zabytku architektury drewnianej
kościoła
gotyckiego
Św.
Leonarda
zbudowanego
prawdopodobnie pod koniec XV i wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Kościół Św.
Andrzeja oraz Kościół Św. Szymona oraz spacer po
zabytkowym rynku.

Cena obejmuje: przejazd autokarem,
opiekę przewodnika, ubezpieczenie.
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61.

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju
organizuje wyjazd na
BASENY TERMALNE
DO BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ

24 KWIETNIA 2014 r. (czwartek),
Wyjazd, godz. 7.00
(parking pod Urzędem Gminy)
Odpłatność:
członkowie 40 zł, sympatycy 50 zł.
Świadczenia zawarte w cenie:
transport autokarem, ubezpieczenie.

odpłatność od osoby wynosi:
członkowie 80 zł
sympatycy 90 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnik,
ubezpieczenie
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61.
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Medale Mistrzostw
Śląska rozdane...

Pływalnia „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju była areną
Mistrzostw Śląska Amatorów w Pływaniu. Do udziału
w zawodach zgłoszonych
zostało blisko 230 zawodników z całego Śląska.

M

istrzostwa Śląska Amatorów w Pływaniu
odbyły się po raz pierwszy. Prawo udziału w zawodach
mieli zawodnicy nie posiadający licencji PZP. Rywalizacja toczyła się na dystansie 50
metrów stylami: dowolnym,
klasycznym, grzbietowym oraz
motylkowym. Dodatkowo rozegrane zostały wyścigi sztafet.
Do zawodów odbywających się na pływalni „Goczuś”
w G o c z a ł kow i c a c h - Z d roj u
stanęli reprezentanci: Yoursport Grup, Szkoły Pływania
Delfin, UKS Myszków, UKS
Szczyrk, Szkoły Pływania Neptun Dąbrowa Górnicza, Butterfly, Olimp Mikołów, Rekord
Czechowice-Dziedzice, SportClassic Mikołów, Szkoła Pływania SwimSport Skoczów,
UKS Jedynka Łazy oraz UMKS
Goczałkowice-Zdrój. W zawodach startowali również zawodnicy, którzy zgłosili się indywidualnie.
Podczas Mistrzostw Śląska
Amatorów w Pływaniu uczest-

nicy rywalizowali o specjalnie
wybite na tę okazję medale. Najwięcej, aż 41 krążków, wywalczyli reprezentanci Yoursport
Group. Każdy pływak mógł
wziąć udział w dwóch konkurencjach indywidualnych.
Podwójnymi Mistrzami Śląska
zostali: Jakub Bąk (UKS Mysz-

Group) oraz Bartosz Żurawik
(UKS Szczyrk).
Najlepszymi pływak ami
(za dwa starty wg Fina) w swoich kategoriach wiekowych okazali się: Karolina Kolon (UMKS
Goczałkowice-Zdrój) i Mateusz Wójcik (UKS Myszków)
w roczniku 2005, Roksana

ków), Magdalena Cholewik
(Szkoła Pływania Delfin), Piotr
Kaca (Yoursport Group), Karolina Karkoszka (Szkoła Pływania SwimSport Skoczów), Karolina Kolon (UMKS Goczałkowice-Zdrój), Jakub Ogierman
(UMKS Goczałkowice-Zdrój),
Jakub Piech (Yoursport Group),
Julia Pitlok (Yoursport Group),
Natalia Szendzielorz (Yoursport

Bocian i Jakub Bąk (UKS Myszków) w roczniku 2004, Nikola
Krawczyk (UKS Jedynka Łazy)
i Mateusz Faj (Yoursport Group)
w roczniku 2003, Natalia Szendzielorz (Yoursport Group)
i Miłosz Kuś (Yoursport Group)
w roczniku 2002, Paulina Żyła
(UKS Myszków) i Jakub Skabrat (UMKS Goczałkowice-Zdrój) w roczniku 2001, Wik-

informacje i ogłoszenia

toria Adamczyk (SwimSport
Skoczów) i Patryk Janosz (Yoursport Group) w roczniku 19982000.
W klasyfikacji punktowej
na trzech pierwszych lokatach
uplasowały się drużyny: Yoursport Group, Szkoły Pływania
Delfin oraz Szkoły Pływania
SwimSport Skoczów.
Kompletne wyniki znajdują
się w serwisie megatimeming.pl
Mistrzostwa Śląska Amatorów w Pływaniu organizowane
były przez: Powiatowy Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Pszczynie,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju,
Szkołę Pływania Delfin, SP 4
Pszczyna i SP 6 Czarków.
Sponsorami i partnerami
zawodów byli: Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju
Sportu, megatiming.pl, Instalbud, Zorka Bis, Olmar, MG
Foto oraz Infra Windmill Rejsy
Wycieczkowe.
Patronat honorowy nad
Mistrzostwami Śląska Amatorów w Pływaniu objęli: Starosta Pszczyński oraz Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Paweł Kanik
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Jednorazowe dotacje
na rozpoczęcie własnej
działalności

I

nformujemy, iż od dnia 14 kwietnia
2014r. przyjmowane będą wnioski
od osób bezrobotnych o przyznanie
jednorazowych środków na rozpoczęcie
własnej działalności w ramach projektu
„Znajdź właściwy kierunek” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – Poddziałanie 6.1.3.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach.
Druki stosownych wniosków są dostępne
w Urzędzie Pracy Pszczyna II piętro pokój
nr „20”, bądź na stronie internetowej:
www.pup-pszczyna.pl
w zakładce „pliki do pobrania”.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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SPoTkanie inForMacyjne
dLa roLników

W

dniu 20 marca 2014 r. w Sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Banku BGŻ i firmy VOTUM SA.
Obecni na spotkaniu rolnicy, uzyskali najważniejsze informacje dotyczące m.in. nowych zasad przyznawania płatności na rok 2014 i wypełniania wniosków, wymagań w zakresie stosowania środków ochrony roślin
oraz zasad ich kontroli, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i możliwości pozyskania środków pomocowych.

Dodatkowo Firma VOTUM SA przedstawiła ofertę pomocy dla rolników w dochodzeniu odszkodowań a Bank BGŻ ofertę udzielania
kredytów preferencyjnych dla rolników. Rolnicy mieli również możliwość porozmawiania o swoich problemach z Wójt Gminy Gabrielą
Placha.
Krystyna Gimel
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

inForMacja
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od 5 kwietnia 2014 roku w każdą sobotę,
w godzinach od 12.00 – 14.00 czynny będzie PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (przy
Szkole Podstawowej nr 1). W punkcie będzie można oddawać odpady zielone i biodegradowalne.
UWAGA! W dniu 19 kwietnia 2014 roku PSZOK będzie nieczynny.

inForMacja
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w miesiącu kwietniu
ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele).
Punkt będzie czynny w czwartek 17 kwietnia od godziny 13.00 – 18.00.

7 FirM zainTereSowanycH
wykonanieM reMonTU
UL. droBnera

P

rzetarg na wykonanie remontu
nawierzchni ul. Drobnera w Goczałkowicach-Zdroju ogłoszono 27 lutego br.
Termin składania ofert upłynął 14 marca br.
Do przetargu przystąpiło 7 firm.
Rozpiętość cen wynosi od 274.710 zł
do 370.762 zł. Trwa sprawdzanie i ocena ofert.
Kryteria wyboru wykonawcy – najniższa

cena. Przed zawarciem umowy wybrany
wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
Zakres robót remontowych obejmuje:
1) remont drogi na długości 256,3m
2) remont wjazdów indywidualnych

3) wymianę istniejącego kanału deszczowego.
Nowa jezdnia zostanie wykonana z kostki
betonowej o grubości 8 cm.
Planowany termin rozpoczęcia robót – 2
czerwca br. Planowany termin wykonania –
do 10.08.2014r.
Maria Ożarowska
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

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

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121.
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” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Jacka” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
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

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30
Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne

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.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
Adres redakcji i wydawcy:
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85,
210 70 88, Fax: 210 73 06,
e-mail:„gazeta@
goczalkowicezdroj.pl
Redaguje zespół.
Nakład: 1200 egzemplarzy.
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