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Uroczyste złożenie kwiatów odbędzie się 

o godz. 12.00 pod pomnikiem "ku czci poległych..." 

przy siedzibie Publicznego Przedszkola nr 1.
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Z PRAC WÓJTA GMINY
Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

Inwestycje zaplanowane na ten rok:

Przebudowa ul. Azaliowej.
Trwają prace związane z realizacją tej inwestycji drogowej. Przebudowę ul. 

Azaliowej wykonuje firma FUH M&S „BRUK” Michał Szczygieł Szymon Ziele-
nik s.c. z Goczałkowic-Zdroju. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebu-
dowę jezdni na długości ok. 300m, wykonanie zjazdów do posesji oraz studni 
rewizyjnych, wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych o szer. 2,5 m w końco-
wym odcinku drogi, kanalizację deszczową. Wartość robót – 569 tys. Na wyko-
nanie zadania gmina pozyskała dotację w kwocie 280 tys. zł.

Termin realizacji – do końca listopada br.

Remont ul. Brzozowej.
Trwa remont ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju i ul. Wycecha 

w Rudołtowicach. Wykonawcą robót jest firma Drogród Szymon Tetla Remont 
obejmuje przebudowę jezdni na długości ok. 2,5 km, od skrzyżowania z DK1 
w Goczałkowicach-Zdroju do skrzyżowania z ul. Zawadzkiego w Rudołtowi-
cach, remont chodnika z wymianą krawężnika, oczyszczenie rowów przydroż-
nych, naprawę elementów kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów z drogi. 
Wartość robót wyniesie ok. 3 mln 962 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji 
– koniec listopada 2017r.

Przebudowa Potoku Goczałkowickiego.

Przebudowa ulicy Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju i ul. Zdrojo-
wej w Pszczynie.

Trwają prace związane z realizację tych inwestycji.

Rozwój cyfrowych usług publicznych:
Trwa realizacja projektu.
Podpisaliśmy umowę na jego realizację z firmą MICOMP Systemy Kompu-

terowe Bożena Nowak-Szymura na kwotę ofertową 719.550 zł.
Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębior-

ców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój” Gmina 
pozyskała prawie 650 tys. zł z funduszy unijnych., w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Os Prio-
rytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 764.150 zł, z czego 15% tj. 114.623 zł sta-
nowi wkład finansowy gminy. Reszta będzie pochodzić ze wspomnianego Pro-
gramu. Pozyskane przez Gminę środki zostaną przeznaczone na modernizację 
infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych tech-
nologii informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego portalu 
e-usług związanego z obsługą administracyjną obywateli i przedsiębiorców 
(głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką 
odpadami, konsultacje społeczne). Na etapie założeń portalowi temu nadano 
nazwę: Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym 
bezpośredni wgląd w swoje indywidualne konto podatnika, na którym będą 
zamieszczane na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej osoby, w tym: 
informacje o stanie konta. Portal umożliwi komunikację pomiędzy Podatni-
kiem (Płatnikiem) a Urzędem drogą elektroniczną oraz dokonywanie płatności 
przez platformę informatyczną.

Zimowe utrzymanie dróg oraz alejek w Parku Zdrojowym.
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju rozstrzy-

gnęła przetarg na zimowe utrzymanie dróg oraz alejek w Parku Zdrojowym. 
Do przetargu przystąpiły 2 firmy, które złożyły oferty częściowe.

Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w okresie od listopada 2017r. 
do końca marca 2018r. zlecono firmie: Zakład Ogólnobudowlany i Czyszcze-
niowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju.

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

Umowy z wykonawcami obejmują również pozimowe sprzątanie i oczysz-
czenie dróg, parkingów, chodników oraz alejek parkowych z materiałów uży-

tych do zwalczania śliskości.
Przetargi ogłoszone:
Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.
Ogłosiliśmy przetarg dot. całorocznego utrzymania terenów zielonych 

na terenie gminy na rok 2018. W ramach przedmiotu zamówienia określono 2 
zadania i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych: jedno dotyczy 
utrzymania parku zdrojowego i skwerów, a drugie wykaszania poboczy dróg 
oraz wycinki drzew i krzewów. W dniu 17 października miało miejsce otwarcie 
ofert. Wpłynęła tylko 1 oferta dotycząca prac w parku. Przetarg wygrała firma 
Dariusz Kudłacik z Andrychowa.

Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju 
przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych.

W najbliższym czasie planujemy ogłosić przetarg dotyczący remontu 
budynku „Górnik”.

28 lutego 2017 roku Gmina Goczałkowice – Zdrój złożyła wniosek o dofi-
nansowanie realizacji projektu pod tytułem: Remont budynku Górnik położo-
nego w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług 
Społecznościowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna 
i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspoma-
ganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 
10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecznych – ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 
lipca 2017 r. Wśród wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego wnio-
sków do dofinansowania znalazł się projekt naszej Gminy. Przyznana kwota 
dofinansowania wynosi 844,839,24. Pozyskane środki przeznaczone zostaną 
na kompleksowy remont budynku Górnik (GOK) na potrzeby utworzenia 
Centrum Usług Społecznościowych. Termin zakończenia realizacji projektu 
zaplanowany jest na grudzień 2018 roku.

Zakres rzeczowy planowany do zrealizowania w ramach projektu:
Remont łazienek na I piętrze,demontaż drewnianej lamperii na komuni-

kacji, wykonanie windy dla niepełnosprawnych, wykonanie otworu w dachu 
wraz z montażem klapy dymowej, wykonanie windy dla niepełnosprawnych, 
wykonanie zabezpieczenia p.poż. stropów, wykonanie przeróbki instalacji 
sanitarnych ppoż (wewnętrznej hydrantowej), wykonanie ścianek działowych 
i obudowa drewnianej konstrukcji dachu płytą GKF (na II piętrzę), montaż 
drzwi p.poż. wydzielających klatkę schodową, odnowienie ścian na klatce 
schodowej i komunikacji, wykonanie nowych posadzek na ciągach komunika-
cji, renowacja istniejących drzwi wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej ścian piwnic wraz z drenażem opaskowym, wymiana instalacji 
prądowej, nowe oświetlenie, monitoring, oraz wykonanie sieci LAN, zakup 
wyposażenia Centrum Usług Społecznościowych.

Aktualizacja Strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodzio-
wego.

W dniu 21 września br. zawarto umowę z firmą MIKOŁAJ OLBRYCH Hydro-
logia, Ochrona Środowiska z Krakowa na wykonanie opracowania pn. Aktu-
alizacja „Strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie 
zbiornika retencyjnego RONTOK MAŁY w Goczałkowicach-Zdroju”. Celem 
opracowania jest zweryfikowanie w/w Strategii opracowanej przez gminę 
w 2010r. oraz sporządzenie propozycji rozwiązań mających na celu dalszą 
poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie, z uwzględ-
nieniem dopływu wód Potoku Goczałkowickiego, cieków i urządzeń meliora-
cyjnych w całej wschodniej części Gminy, od drogi krajowej nr 1 w kierunku 
wschodnim oraz zlewni tych cieków i urządzeń znajdujących się poza grani-
cami administracyjnymi gminy Goczałkowice-Zdrój (m.in. tereny w Rudoł-
towicach). Koszt opracowania wynosi 60.885 zł. Wykonawcę wyłoniono 
w trybie zapytania cenowego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równo-
wartości kwoty 30 tys. euro. Termin wykonania – 1 marca 2018r.

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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SPRAWOZDANIe Z XXVIII 
SeSJI RADY GMINY
We wtorek, 5 września 

2017 roku odbyło się 
XXVIII  posiedzenia 

Rady Gminy. Obrady otworzył 
i poprowadził Wiceprzewodni-
czący Rady – Tadeusz Lazarek. 
Wraz z przyjęciem protokołu 
z poprzedniej sesji przystąpiono 
do podjęcia uchwał:
–  z m i a n y  U c h w a ł y  N r 
XXI/164/2016 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 
28.12.2016r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na lata 2017-2023;

–  z m i a n y  U c h w a ł y  R a d y 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
N r  X X I / 16 5 / 2 016  z  d n i a 
28.12.2016r. w sprawie budżetu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na 2017 rok;
– zaliczenia nowo wybudowanej 
drogi wewnętrznej ul. Rzemieśl-
niczej do kategorii dróg gmin-
nych oraz określenia przebiegu 
drogi;
– wyrażenia zgody na nabycie 
na własność do gminnego zasobu 
części nieruchomości
– wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie części nierucho-

mości gruntowej do gminnego 
zasobu nieruchomości;
– wyrażenia zgody na nabycie 
działek pod poszerzenie drogi 
publicznej, gminnej ul. Wiślnej;
– zmiany nazwy ulicy Bolesława 
Drobnera;

W toku dyskusji zgłoszono 
dwie propozycje nowej nazwy: 
Adama Asnyka oraz Wisławy 
Szymborskiej. Wraz z zakończe-
niem głosowania przyjęto drugą 
propozycję.

– poparcia działań zmierzają-
cych do nabycia gruntów;

W odpowiedzi na pisemne 

zgłaszanie interpelacji Sekretarz 
Gminy Maria Ożarowska przy-
pomniała, że na XXVI sesji radna 
Krystyna Świerkot-Żmij złożyła 
interpelację dotyczącą zamonto-
wania na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój, co najmniej dwóch 
stacji wypożyczalni rowerów. Jak 
informuje Pani Maria Ożarow-
ska forma pisemna odpowie-
dzi na interpelację jest uzupeł-
nieniem wypowiedzi Pani Wójt 
na sesji w dniu 27 czerwca 2017r.

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Kultury

w Goczałkowicach-Zdroju

W dniu 19 października 2017 r. zakończono postępowanie 
przetargowe pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości Gminy Goczałkowice-Zdrój, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych zebranych podczas prac porządkowych z terenu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój oraz usługi likwidacji dzikich wysypisk”. Do Urzędu 
Gminy wpłynęły trzy oferty, złożone przez: P.H.U. OPERATUS 
Marian Krajewski z Bielska-Białej, Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 
z Rudy Śląskiej oraz konsorcjum firm: SANIT-TRANS Sp. z o.o. 
z Międzyrzecza Górnego oraz Zakład Ogólnobudowlany i Czysz-
czeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło konsorcjum firm SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Między-
rzecza Górnego oraz Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy 
Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju i to właśnie te firmy od dnia 
1 stycznia 2018r. będą świadczyć usługi w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Na mocy uchwały nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój z dnia 17 października 2017r. wprowadzono zmiany do Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczał-
kowice-Zdrój. Najważniejsze zmiany w systemie od nowego roku:

SEGREGACJA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
Od stycznia, oprócz plastiku, metalu, opakowań wielomate-

riałowych, szkła, papieru, i popiołu będziemy segregować także 
odpady biodegradowalne. Odpady kuchenne ulegające biodegra-
dacji i odpady zielone kompostujemy we własnym zakresie lub 
dostarczamy do punktów zbiórki odpadów zielonych i biodegra-
dowalnych zlokalizowanych na terenie gminy.

DODATKOWY PUNKT ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH
W związku z obowiązkiem segregacji odpadów zielonych i odpa-

dów ulegających biodegradacji od 2018 roku, okresie od kwietnia 
do listopada odpady zielone i biodegradowalne będzie można 
oddawać również w punkcie zlokalizowanym na parkingu przy 
ul. Jeziornej (przy zaporze). Szczegółowe informacje dotyczące 
godzin organizacji punktów będą podane w ulotce oraz na stronie 
internetowej.

NOWA DODATKOWA USŁUGA
Od stycznia pojawi się nowa dodatkowa usługa w postaci 

odbioru z nieruchomości worków z odpadami zielonymi lub bio-
degradowalnymi. Koszt usługi wyniesie 7,40 zł brutto za worek. 
Szczegółowe informacje będą podane w ulotce oraz na stronie 
internetowej.

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY
W związku z wynikiem postępowania przetargowego od 1 stycznia 

2018 roku zmieni się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wysokość stawki opłaty została ustalona w oparciu 
o kalkulację uwzględniającą ofertę przetargową i wyniesie:
– jeżeli mieszkaniec BĘDZIE segregował odpady – 12,40 zł miesięcz-
nie od osoby zamieszkującej nieruchomość;
– jeżeli mieszkaniec NIE BĘDZIE segregował odpadów – 23,00 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę 
odpady komunalne zmieszane, popiół i odpady segregowane będą 
odbierane z nieruchomości w nieograniczonej ilości, jednak nadal 
będzie obowiązek segregacji odpadów.

Również w ramach ponoszonej opłaty każdy właściciel nierucho-
mości będzie mógł dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów przy ul. Głównej następujące rodzaje odpadów: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony 
po mleku, napojach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony. Bez limitu będą także 
odbierane odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, które 
można dostarczać w okresie od kwietnia do listopada do punktów 
odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych zlokalizowanych 
w czterech miejscach na terenie gminy, tj.: ul. Powstańców Śl. (teren 
SP 1), Osiedle Wodociągowe, ul. Brzozowa (lasek Brzezina), ul. 
Uzdrowiskowa 61 (przy GOK).

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMO-
ŚCI NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Zgodnie z Ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieru-
chomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podsta-
wie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

ZMIANY W SYSTeMIe 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
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DOKOŃCZENIE NA STR. 5 

SAMORZĄD GMINNY  
W LATACH 2011-2014
Rok 2011 rozpoczął niezwykły 

koncert kolędowy w wyko-
naniu Alicji Majewskiej przy 

akompaniamencie Włodzimierza 
Korcza. Ich występowi asystował 
goczałkowicki parafialny chór Sem-
per Communio.

W lutym podczas spotkania 
władz samorządowych i mieszkań-
ców Goczałkowic z przedstawicie-
lami Przedsiębiorstwa Górniczego 
„SILESIA” rozmawiano o proble-
mach wynikających z prowadzonej 
przez kopalnię eksploatacji.

Koniec kwietnia zaskoczył 
wszystkich smutną wiadomością 
o śmierci Wójta Gminy Krzysztofa 
Kanika, który pełnił swoją funkcję 
w latach 1998-2011. Był to czło-
wiek wielkiego serca i wyjątkowej 
kultury osobistej, człowiek niespo-
żytej energii i niezliczonych zasług 
dla miejscowości, życia publicz-
nego i Kościoła. W związku z tym 
wydarzeniem 24 maja na podsta-
wie ustawy o samorządzie gminnym 
Prezes Rady Ministrów wyznaczył 
Panią Gabrielę Plachę na „osobę peł-
niącą funkcję Wójta Gminy”. 24 lipca 
odbyły się przedterminowe wybory, 
do których zgłosiło się pięciu kan-
dydatów: Adam Maćkowski, Józef 
Pabin, Gabriela Placha, Marian 
Waliczek i Adam Zuber. Pierwsza 
tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, 
dlatego 7 sierpnia odbyła się II tura, 
do której dopuszczeni zostali dwaj 
kandydaci z największą liczbą gło-
sów – Adam Maćkowski i Gabriela 
Placha. W wyniku glosowania wój-
tem została Gabriela Placha, która 
23 sierpnia na sesji Rady Gminy 
złożyła uroczyste ślubowanie 
i z tą chwilą objęła urząd.

Aby uczcić pamięć wieloletniego 
wójta radni zaproponowali aby 
nadać mu pośmiertnie tytuł Hono-
rowego Obywatela Goczałkowic 
oraz wykonać tablice pamiątkową, 
która zostanie wmurowana w budy-
nek Hali Sportowej Goczuś. Został 
zorganizowany również I Memoriał 
Pływacki im. Krzysztofa Kanika.

W 2011r. odeszły od nas dwie 
ważne dla społeczności osoby – 
Honorowi Obywatele, pani Łucja 
Głąb wieloletnia działaczka spo-
łeczna oraz Augustyn Waliczek, ini-
cjator usamodzielnienia się gminy, 
współzałożyciel samorządu, dzia-
łacz społeczny.

Ważnym wydarzeniem w życiu 
społeczności lokalnej było otrzyma-
nie przez Ochotniczą Straż Pożarną 

wozu bojowego marki Mercedes – 
Benz ATEGO 1329AF, zastąpił on 
wysłużonego Jelcza z 1975r.

Wielkim sukcesem było zajęcie 
16 miejsca w rankingu Zrównowa-
żonego Rozwoju Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego kategorii gmin 
wiejskich, zorganizowanego przez 
Wydział Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej 
oraz Fundację Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska”.

Należy też wspomnieć, iż zre-
alizowano wszystkie przedsię-
wzięcia zaplanowane w budżecie 
gminy na rok 2011. Największą tego-
roczną inwestycją była „Poprawa 
układu komunikacyjnego w Gmi-
nie Uzdrowiskowej Goczałkowice-
-Zdrój poprzez przebudowę ulicy 
Uzdrowiskowej od drogi krajowej 
nr 1 do Sanatorium Stokrotka wraz 
z budową chodnika przy ulicy Boro-
winowej”. Rozpoczęto również 
I etap modernizacji ulicy Źródla-
nej i ul. Róż oraz zakończono prace 
inwestycyjne przy ulicy Warzywnej, 
Powstańców Śl. i Wiślnej. Oddano 
także do użytku taras widokowy 
w zabytkowym budynku Górnik.

W dalszym ciągu jednym z naj-
poważniejszych problemów, z któ-
rym gmina musiała się zmierzyć 
w 2012 roku była sprawa eksploata-
cji węgla kamiennego w granicach 
administracyjnych Goczałkowic-
-Zdroju. Pomimo sprzeciwu władz 
gminy, Okręgowy Urząd Górniczy 
zatwierdził Plan Ruchu Kopalni 
bez możliwości odwołania. Jednak 
władze gminy nie pozostały bierne 
i w związku z tym podjęły inne 
działania, m.in. sprawą zaintere-
sowano Marszałka Województwa 
Śląskiego jako organu założyciel-
skiego WORR, parlamentarzystów, 
Lekarza Naczelnego Uzdrowiska, 
Ministra Zdrowia i Ministra Środo-
wiska. Gmina Goczałkowice-Zdrój 
kontynuowała również prace zwią-
zane z zachowaniem statusu gminy 
uzdrowiskowej.

Minęło 20 lat odkąd Goczałko-
wice stały się niezależnym samorzą-
dem. Podczas uroczystych obcho-
dów jubileuszu XX-lecia został 
nadany tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Goczałkowice-Zdrój 
dla Pani Łucji Fijoł i Pana Kazimie-
rza Ingrama oraz pośmiertnie wój-
towi Krzysztofowi Kanikowi. Z tej 
okazji również wydano Goczałko-
wicki Słownik Biograficzny. Odbyło 
się wiele imprez towarzyszących 

takich jak: Marsz po zdrowie – Nor-
dic Walking, koncert Grzegorza Tur-
naua, wystawa poświęcona 20-leciu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, odsło-
nięcie pamiątkowej tablicy Krzysz-
tofa Kanika przy hali sportowej 
„Goczuś”.

Z powodzeniem zrealizowano 
gminne inwestycje takie jak: prze-
budowa ul. Parkowej, remont ul. 
Robotniczej a także dokończenie 
II etapu budowy ul. Źródlanej i ul. 
Róż całkowity koszt zadania. Bardzo 
ważną inwestycją w dorobku gminy 
było rozpoczęcie I etapu rewitalizacji 
Parku Zdrojowego z Programu Ope-
racyjnego Ryby w ramach Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”. Rów-
nie ważną inwestycją była budowa 
Orlika w ramach projektu „Orlik 
Moje Boisko 2012”. Projekt objął 
wybudowanie dwóch boisk: piłkar-
skiego i wielofunkcyjnego, zaplecza 
sanitarno-szatniowego oraz oświe-
tlenia. Otwarcie nastąpiło 7 paź-
dziernika tegoż roku. Rozpoczęto 
również realizacje projektu „Ter-
momodernizacja budynku Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój i remont 
obiektu”. Zmodernizowane zostało 
również oświetlenie uliczne.

Nowy 2013 rok to kolejny etap 
zmagań dotyczących eksploata-
cji górniczej. Z inicjatywy Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój i przy 
udziale przedstawicieli Stowarzy-
szenia Poszkodowanych Działal-
nością Geologiczno-Górniczą z sie-
dzibą w Jastrzębiu-Zdroju odbyło 
się spotkanie informacyjne doty-
czące wydobycia węgla na terenie 
gminy. Głównym celem spotkania 
było wysłuchanie opinii mieszkań-
ców w w/w kwestii oraz przekaza-
nie informacji o stanowisku władz 
gminy i podjętych działaniach.

14 czerwca w Ogrodach Pokazo-
wych Kapias miało miejsce wyjąt-
kowe wydarzenie, goczałkowicka 
biblioteka świętowała 65-lecie 
powstania. Wieczór rozpoczęły 
„Ogrodowe spotkania z literaturą”, 
przygotowane przez młodzież z Koła 
Bibliotecznego działającego przy 
Bibliotece naszego Gimnazjum. 
W części oficjalnej wręczono odzna-
czenie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego order „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” dla ówczesnej 
dyrektor biblioteki – Jadwigi Król. 
Zwieńczeniem obchodów był kon-
cert wspaniałego artysty Zbigniewa 
Wodeckiego, który oczarował 
gości swoim występem.

Początkiem lipca Gminny Ośro-
dek Kultury po raz pierwszy zaprosił 
do udziału w środowiskowej impre-
zie plenerowej pod nazwą „Goczał-
kowicki Festiwal Róż”. Celem wyda-
rzenia jest promocja najciekawszych 
produktów, z których słyną Goczał-
kowice. Wybór padł na kwiaty, róże.

Po raz pierwszy został również 
zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji Turniej Piłki 
Nożnej o „Puchar Łukasza Piszczka 
Trampkarzy Młodszych”.

Warto wspomnieć także, iż 
swoją działalność rozpoczął Gminny 
Punkt Informacji Turystycznej. 
Jest to wynik realizacji projektu 
w ramach „Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” działanie „Wdrażanie 
lokalnych strategii Rozwoju”.

Podczas Gminnych Dożynek 
po raz kolejny nadano tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Goczał-
kowice-Zdrój, komendantowi OSP 
Panu Jerzemu Sodzawicznemu.

Smutnym wydarzeniem w życiu 
lokalnej społeczności, była śmierć 
długoletniego proboszcza naszej 
miejscowości ks. Henryka Burczyka. 
Swoją posługę w Goczałkowicach 
pełnił w latach 1980-2002, kiedy 
to po 30 latach przeszedł na eme-
ryturę.

Należy również wspomnieć 
o przypadającej na koniec roku 125 
rocznicy założenia Zakonu Sióstr 
Salwatorianek.

Zrealizowane gminne inwesty-
cje to m.in. zakończenie I etapu 
rewitalizacji Parku Zdrojowego. 
W ramach projektu wykonano 
ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-
-wypoczynkowe, oświetlenie oraz 
zainstalowano monitoring wizyjny 
a także wyposażono park w ele-
menty małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci, altana, szachow-
nica, stoły do gry w szachy). Zakoń-
czenie projektu „Termomoderniza-
cja budynku Urzędu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój i remont obiektu”. 
W ramach zadania wykonano rów-
nież wjazd do OSP od ul. Szkolnej 
oraz wykonano remont sali urzędu 
gminy. Budowa drogi gminnej ul. 
Parkowej oraz ul. Uzdrowiskowej 
na odcinku od ul. Parkowej do gra-
nicy powiatu. Kolejna zakończona 
inwestycja gminy w ramach tzw. 
„Małych projektów” to:
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Do końca 2017 roku zapraszamy

 na bezpłatne protezy refundowane przez NFZ.

1. „Odtworzenie oznakowania i pro-
mocja dziedzictwa przyrodniczego 
Goczałkowic-Zdroju”. W ramach 
projektu wykonano tablice infor-
macyjne z oznakowaniem ścieżki 
edukacyjnej w borze.
2. „Modernizacja istniejącej bazy 
informacji turystycznej na tere-
nie Gminy Goczałkowice-Zdrój”. 
Zakres prac obejmował zakup i mon-
taż tablic informacyjnych z planem 
miejscowości, wykonanie strony 
internetowej i systemu informacji 
sms oraz folderu pt.” Przewodnik 
gminy Goczałkowice-Zdrój”.
3. Odtworzenie obiektu małej archi-
tektury – rzeźby plenerowej „Kozio-
łek sarny” autorstwa goczałkowic-
kiego artysty rzeźbiarza Stanisława 
Hochuła, w centrum uzdrowiska. 
Jest to rekonstrukcja pierwowzoru 
odtworzona na podstawie archi-
walnej dokumentacji fotograficz-
nej sporządzonej w 1994r.

Rok 2013 zakończył się wiel-
kim sukcesem. Po trwających pra-
wie 9 lat staraniach o przejęcie nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kiem dworca kolejowego znajdu-
jącego się przy ul. Uzdrowiskowej, 
na wynegocjowanych przez Gminę 
warunkach 18 grudnia został pod-
pisany akt notarialny związany 
z przekazaniem budynku „starego 
dworca kolejowego”.

W lutym 2014r. podpisana 
została umowa o dofinansowa-
nie zadania inwestycyjnego pt.” 
Poprawa atrakcyjności turystycznej 
poprzez rewitalizację parku zdro-
jowego – etap II”. Projekt został 
sfinansowany przy udziale środ-
ków z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Oś 4 Leader dzia-
łanie Odnowa Wsi pozyskanych 
w wyniku konkursu ogłoszonego 
przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Pszczyń-
ska”.

W dalszym ciągu prowadzone 
są działania związane z działalno-
ścią kopalni. 13 marca Pani Wójt 
– Gabriela Placha uczestniczyła 
w posiedzeniu Parlamentarnego 
Zespołu ds. Energetyki. Tematem 
posiedzenia były „społeczne skutki 
eksploatacji górniczej w Polsce”. 
Wójt Gminy przedstawiła najważ-
niejsze problemy, które dotyczyły 
bezpośrednio Goczałkowic-Zdroju 
oraz jej mieszkańców.

W wyniku przetargu został 
wydzierżawiony staw „Maciek 
Mały”. W ramach planowanego 
zagospodarowania powstało Cen-
trum Rekreacji Wodnej WakePark. 
Zaś z inicjatywy Grupy Rybackiej 

w ramach unijnego programu 4.2 
PO RYBY 2007-2013 powstały 
Gminne Kompleksy Tras Nordic 
Walking. Długość goczałkowickich 
tras to łatwiejsza – 7,1 km, trud-
niejsza o dł. 9,6 km i trudna o dł. 
16,4 km.

Ważnym wydarzeniem w życiu 
społeczności lokalnej były obchody 
60-lecia istnienia Szkoły Podsta-
wowej nr 1, które miały miejsce 24 
maja.

Połowa września to czas 
na obchody najważniejszego święta 
l u d z i  p r a c uj ą c yc h  n a  ro l i . 
W 2014 r. gmina Goczałkowice-
-Zdrój była współorganizatorem 
Gminno-Powiatowych Dożynek. 
Po uroczystej mszy św., pięknie ude-
korowanymi ulicami Goczałkowic 
przejechał imponujący korowód. 
Podczas uroczystości wręczono 
wyróżnienie dla najlepszych pro-
ducentów rolnych „Zasłużony dla 
rolnictwa”, które otrzymali bracia 
Stanisław i Łukasz Dziada oraz Woj-
ciech i Bronisław Kapias, z kolei sta-
tuetkę „Żubra Pszczyńskiego” dla 
najlepszych gospodarzy powiatu 
przyznano rolnikom: Apoloniu-
szowi Skipiołowi, Kazimierzowi 
Paszkowi oraz Ryszardowi Klim-
czykowi, ponadto wręczono „Order 
Dar Serca Matkom Wsi” dla kobiet, 
które w wyjątkowy sposób przy-
czyniły się do kultywowania naj-
ważniejszych wartości rodzinnych. 
Wyróżnienia honorowe otrzymały 
Monika Skipioł, Krystyna Dzida, 
Anna Czerwińska, Maria Wawrzy-
czek, Maria Maśka i Anna Żmij.

Powodem do dumy było wyróż-
nienie dla Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w II Finale Regionalnego 
Plebiscytu Gospodarczego zorga-
nizowanego przez Fundację Euro-
-Partner pod patronatem Minister-
stwa Gospodarki, Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego oraz Wojewody 
Śląskiego. W plebiscycie wyróż-
niono samorządy województwa 
śląskiego, które wykazały się szcze-
gólną gospodarnością i kreatywno-
ścią w realizacji swoich zamierzeń 
i celów, i które stają się wizytówką 
regionu wspomagając jego rozwój.

Koniec 2014 roku to czas wybo-
rów samorządowych, 16 listopada 
odbyły się wybory do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw 
oraz wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Gminna Komi-
sja Wyborcza w Goczałkowicach-
-Zdroju zarejestrowała 70 kandy-
datów na radnych zgłoszonych 
przez 6 komitetów wyborczych 
oraz 4 kandydatów na wójta gminy. 

W skład VII kadencji Rady Gminy 
weszli następujący radni: Andrzej 
Babiński, Józef Brudek, Norbert 
Czernecki, Zygmunt Furczyk, Piotr 
Jacek, Zbigniew Jacek, Paweł Kanik, 
Tadeusz Lazarek, Monika Młodzik, 
Małgorzata Paszek, Ewelina Sowa, 
Michał Szołdra, Krystyna Świerkot-
-Żmij, Mirosław Wize, Zofia Żelazo. 
Wójtem Gminy Goczałkowice-Zdrój 
została Pani Gabriela Placha otrzy-
mując 1723 głosy, co stanowiło 
60,51%. 1 grudnia odbyła się pierw-
sza sesja, na której nowo wybrani 
radni oraz Wójt Gminy złożyli uro-
czyste ślubowanie, został również 
wybrany Przewodniczący Rady, 
którym został Piotr Jacek.

Gminne inwestycje w 2014 roku 
obejmowały: remont nawierzchni 
drogi i chodnika ul. Św. Anny od ul. 
Głównej do ul. Zimowej, przebu-
dowa ul. Drobnera i ul. Darwina, 
budowa ul. Granicznej z wymianą 
wodociągu, remont ul. Jesiennej 
– I etap. Opracowanie projektów 
budowy:
-ul. Jeziornej wraz z budową ścieżki 
rowerowej, projekt partnerski 
z Powiatem Pszczyńskim;
-łącznika pomiędzy ulicami Szkolną 
a Główną;
-ul. Tuwima i Rzemieślniczej.

Kolejnymi ważnymi inwesty-
cjami było wykonanie drenażu 
wokół budynku Starego Dworca 
wraz z izolacją ścian fundamen-
towych oraz rozpoczęcie I etapu 
remontu w ramach projektu „Tury-
styczna brama do Goczałkowic-
-Zdroju – adaptacja budynku 
dworca kolejowego wraz z otocze-
niem na bazę okołoturystyczną”; 

montaż siłowni zewnętrznych. 
Zakończono projekt „Poprawa 
atrakcyjności turystycznej poprzez 
rewitalizacje parku zdrojowego – II 
etap”. Zakończono również reali-
zację projektu „Urządzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji dla tury-
stów i mieszkańców w miejscowości 
Goczałkowice – Zdrój”. Na realiza-
cję projektu otrzymano dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 
w ramach konkursu organizowa-
nego przez Lokalną Grupę Działa-
nia Ziemia Pszczyńska, działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Goczałkowicach-Zdroju

Sprostowanie do artykułu 
„Samorząd Gminy w latach 1998-
2002” publikowanym w 3/243 nr 
„Wiadomości Goczałkowickie” 
z kwietnia 2017 roku:

W tekście, błędnie podano, 
że w kadencji Rady Gminy na lata 
1998-2002 Przewodniczącym Rady 
był Józef Brudek. W rzeczywistości 
funkcję tą pełnił Michał Nowak.

Sprostowanie do artykułu 
„Samorząd Gminy w latach 2007-
2010” publikowanym w 5/245 nr 
„Wiadomości Goczałkowickich” 
z lipca 2017 roku:

W treści omyłkowo podano, 
że organizatorem I Rajdu Rowero-
wego Koroną Zapory był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Fak-
tycznym organizatorem było Sto-
warzyszenie Społeczno Gospodar-
cze INICJATYWA.
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WYSOkOśĆ STAWek PODATku 
OD NIeRuCHOMOśCI
1. OD GRUNTÓW:

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków- 0,81 zł od 1 m2 
powierzchni;
b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych zajętych pod 
drogi wewnętrzne, w rozu-
mieniu przepisów o drogach 
publicznych, sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako drogi i oznaczone 
symbolem geodezyjnym „dr” – 
0,06 zł od 1 m� powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego- 0,26 zł 
od 1m2 powierzchni;
e) niezabudowanych objetych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitali-

zacji (Dz. U. z 2015 r., poz.1777), 
i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o prze-
znaczeniu mieszanym obej-
mującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym cza-
sie nie zakończono budowy 

zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego- 3,04 zł od 1m2 
powierzchni;

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH 
CZĘŚCI:

a) mieszkalnych- 0,57 zł od 1 m� 
powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności 

gospodarczej- 19,36 zł od 1 m� 
powierzchni użytkowej;
c)  za jęt ych  na  prowadze-
nie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym- 
10,80 zł od 1 m� powierzchni 
użytkowej;
d )  z w i ą z a nyc h  z  u d z i e l a -
niem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające 
tych świadczeń– 4,69 zł od 1 m� 
powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego- 5,94 zł 
od 1 m� powierzchni użytko-
wej;
3. od budowli- 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
z  dnia  12 st ycznia  1991r. 
o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2016 r., poz.716 
z późn.zm.).

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:
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Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój składa serdeczne podzię-
kowania Państwu Helenie i Antoniemu Łaska z Koła 
Łowieckiego „Hubertus” w Orzeszu za zaangażowanie 

i poświęcony czas, który włożyli w zorganizowanie Wystawy 

Łowieckiej. Ekspozycja była czynna od 3 września do 6 paździer-
nika w budynku „Starego Dworca”.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Wójt Gminy - Gabriela Placha dzieli dożynkowy chleb.

Dziękczynna Msza Św. 
w kościele parafialnym, 
celebrowana przez księ-

dza proboszcza Lesława Prze-
płatę zainaugurowała obchody 
tegorocznych Gminnych Doży-
nek w Goczałkowicach – Zdroju. 
Rolnicy na czele ze starostami 
Panią Barbarą Gawlak i Kazi-
mierzem Paszkiem przynieśli 
przed ołtarz koronę uplecioną 
z kłosów zebranych podczas 
żniw oraz chleb wypieczony 
z najświeższej mąki.

Następnie uczestnicy doży-
nek udali się pod halę GOSiR 
gdzie przygotowano namiot 
biesiadny ze sceną przybraną 
p ł o d a m i  z i e m i  p r z e k a z a -
nymi przez rolników, stoiska 
gastronomiczne i dmuchańce 
dla dzieci. W tym samym cza-
sie, w towarzystwie Ochot-
niczej Straży Pożarnej, przy 
akompaniamencie Goczałko-
wickiej Orkiestry Dętej, śpie-
wie zespołu folklorystycznego 
Goczałkowice,  asyście  rol-
ników, Adama Dzidy, Stani-
sława Dzidy, Stanisława Gaw-
laka, Jerzego Maśki oraz Wójta 
Gminy Goczałkowice – Zdrój 
Gabrieli Plachy i Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy 
Tadeusza Lazarka na miejsce 
imprezy przewieziono koronę 
dożynkową. Z uwagi na prze-
budowę ulicy Jeziornej i utrud-
nienia na terenie Goczałkowic 
powstałe w związku z wytyczo-
nymi objazdami, w tym roku 
zrezygnowano z organizacji 
korowodu.

Uroczystości  obrzędowe 
rozpoczęła pieśń „Plon nie-

siemy, plon” w wykonaniu 
zespołu  fo lk lor y st ycznego 
Goczałkowice, przy dźwiękach 
której, gospodarze wprowa-
dzili koronę dożynkową a sta-
rostowie dożynek na ręce Pani 
Wójt Gabrieli Plachy przeka-
zali świeży, pachnący bochen 

chleba. Wójt Gminy podzięko-
wała rolnikom, ogrodnikom, 
szkółkarzom za ich codzienną 
tr udną pracę i  zapewniła, 
że ten symboliczny bochen 
chleba będzie dzieliła spra-
wiedliwie. Chleb został przez 
samorządowców i starostów 

pokrojony i  rozdany wśród 
z g r o m a d z o n y c h .  P o n a d t o 
u c ze s t n i c y  i mp r e z y  m o g l i 
skosztować pysznego kołocza 
z serem i owocami upieczonego 
przez miejscową piekarnię, 
oraz poczęstować się chlebem 
ze swojskim smalcem.

W części artystycznej zapre-
zentowała się Goczałkowicka 
Orkiestra Dęta pod kierownic-
twem muzycznym Grzegorza 
Paszka. Podczas koncertu usły-
szeliśmy utwor y tradycyjne 
oraz standardy muzyki roz-
rywkowej. W czasie dożynek 
nie mogło zabraknąć występu 
zespołu Goczałkowice, który 
z kolei przedstawił wiązankę 
piosenek charakterystycznych 
dla folkloru ziemi pszczyń-
skiej. Atrakcją wieczoru dożyn-
kowego był Duet Kola i Jula. 
Panie,  obecnie prezenterki 
telewizyjnego programu „Szla-
growy Koncert Życzeń” w TVS, 
przez ponad półtorej godziny 
bawiły publiczność melodyj-
nymi, nastrojowymi piosen-
kami oraz ciekawym komen-
tarzem. Dożynki zakończyła 
zabawa taneczna poprowa-
dzona przez DJ.

Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju

Współorganizatorami 
Dożynek 2017 byli:

Rolnicy,
Gmina Goczałkowice Zdrój,

Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji,
Ochotnicza Straż Pożarna

DOŻYNkI GMINNe
W GOCZAŁkOWICACH-ZDROJu

Starostowie Dożynkowi: Barbara Gawlak i Kazimierz Paszek.

Korona Dożynkowa w asyście goczałkowickich rolników.

Koncert duetu: KOLA i JULA.
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Coroczny Dzień Seniora 
to czas, w którym osoby 
starsze mogą spotkać się 

we wspólnym gronie, porozma-
wiać i nawiązać nowe przyjaźnie. 
18 października swoje święto 
obchodziło kilkuset mieszkańców 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Uroczyste spotkania od wielu 
lat organizowane są przez Urząd 
Gminy oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Goczałkowicach-Zdroju. 
Związane są z obchodami Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Star-
szych oraz Europejskiego Dnia 
Seniora przypadających w paź-
dzierniku. W tym roku zapro-
szenie do wspólnego świętowa-
nia w Karczmie Kuban otrzy-
mało dokładnie 527 mieszkań-

ców gminy, którzy ukończyli 75. 
rok życia. Najstarszą zaproszoną 
kobietą była 98-letnia Małgo-
rzata Sojka, natomiast najstar-
szym mężczyzną 94 letni Jerzy 
Staszewski. 
– Św. Jan Paweł II mawiał „Ludzie 
starsi są strażnikami pamięci 
zbiorowej, a wykluczyć ich ze spo-
łeczeństwa znaczy w imię nowo-
czesności pozbawionej pamięci, 
porzucić przeszłość, w której 
zakorzeniona jest teraźniejszość”. 
Celem corocznych spotkań jest 
zwrócenie uwagi na życie osób 
w podeszłym wieku, możliwość 
zapewnienia godnego życia, 
pomoc w ułatwieniu dostępu 
do przestrzeni kulturalnej, spo-
łecznej, a przede wszystkim odpo-
wiedniej opieki medycznej – pod-
kreśla dyrektorka goczałkowic-
kiego Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Zofia Szołdra.

Ten ostatni aspekt stał się 
w tym roku priorytetem spotka-
nia. Wszyscy seniorzy obecni 
na uroczystości otrzymali tzw. 
„Kopertę życia”. Akcja promo-
wana przez polskich lekarzy 
i pracowników pogotowia ratun-
kowego, skierowana jest przede 
wszystkim do osób starszych, 
samotnych i chorych.
– „Koperta życia” to karta, w któ-
rej podaje się informacje doty-
czące posiadacza, począwszy 
od danych osobowych, numeru 
telefonu do bliskiej osoby, 
po przebyte choroby, zażywane 
leki i uczulenia. Kartę należy 
umieścić w charakterystycz-
nym punkcie mieszkania. Jako, 
że każdy posiada lodówkę, służby 

medyczne zachęcają właśnie 
do tego miejsca. W razie wypadku 
czy  zas łabnięc ia ,  koper t a 
zamieszczona w dostępnym miej-
scu umożliwia lekarzowi pogoto-
wia, policji, straży pożarnej lub 
służbom socjalnym szybki dostęp 
do ważnych informacji o senio-
rze – mówi kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Goczałko-
wicach, Joanna Kotas, która wraz 
z pracownikami GOK-u i biblio-
teki wręczała koperty oraz zapo-
znawała z prowadzoną ogólno-
polską akcją.

Podczas uroczystości przy-
gotowano kilka atrakcji, które 
uświetniły ten wyjątkowy dzień. 
Oprócz śląskich specjałów, które 
znalazły się na stołach, można 
było wysłuchać tegorocznych 
zwycięzców Międzynarodowego 
Przeglądu Zespołów Regional-
nych „Złoty Kłos” – Zespół Folk-
lorystyczny Goczałkowice, który 
w przyszłym roku obchodzić 
będzie zaszczytny jubileusz 65 
lat działalności. Przy akompania-
mencie akordeonu grupa wyko-
nała takie regionalne utwory jak: 
„Kochałem kiedyś dziewczynę”, 
„Na środku pola”, czy „Szeł łoj-
ciec roz do karczmy”. Swój występ 
na trąbce zaprezentował rów-
nież uczeń szkoły podstawowej 
w Goczałkowicach, Rafał Cebula, 
który na co dzień współpracuje 
z tutejszą Orkiestrą Dętą.

Fakt, że dla seniorów był 
to szczególny dzień świadczyły 
uśmiechy na twarzach, wspólne 
pieśni i rozmowy przy stołach. 
– Na co dzień nie mamy okazji 

spotkać się w większym gronie 
znajomych. Przeważnie samot-
nie spędzamy czas w domu, 
czytając książki lub rozwiązu-
jąc krzyżówki. Dzięki takim uro-
czystościom możemy integro-
wać się, poznać nowych przyja-
ciół, powspominać i wymieniać 
się doświadczeniami życiowymi 
– opowiadają Aniela Urdzoń, 
Gertruda Nycz, Jadwiga Żmij 
oraz Feliks Paszek, którzy po raz 
pierwszy poznali się na tegorocz-
nej uroczystości.
– Choć nie jesteśmy rodowitymi 
ślązakami to w Goczałkowicach 
mieszkamy już od ponad 40 lat. 
Miejsce to jest wyjątkowe, odna-
leźć można tutaj spokój, ciszę oraz 
piękną kulturę ziemi pszczyń-
skiej. Na Dniu Seniora jestem już 
po raz dziesiąty i zawsze świetnie 
się bawię – dodaje 85-letni Jan 
Nowak, który na przyjęcie przy-
szedł razem z żoną Wandą.

Wszystkim gościom dużo 
zdrowia, uśmiechu, miłości pły-
nącej z serc najbliższych oraz 
szacunku, który należy się każ-
dej osobie starszej życzyła Wójt 
Gminy, Gabriela Placha.

Obecnie w Polsce seniorzy 
stanowią 15 procent społeczeń-
stwa. Według najnowszych badań 
za około 35 lat, ludność w wieku 
emer ytalnym sięgać będzie 
ponad 11 milionów, co jest dowo-
dem, że pełnią oni coraz bardziej 
znaczącą rolę w naszej strukturze 
demograficznej.

Tomasz Gruca

WYJĄTkOWe śWIĘTO 
SeNIORÓW 

Jak co roku Dzień Seniora cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Goczałko-
wic-Zdroju.

Spotkanie uświetnił koncert Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, a także występ 
utalentowanego Rafała Cebuli, który zaprezentował minirecital na trąbce.

Wójt Gminy, Gabriela Placha oraz dyrek-
torka GOK-u, Zofi a Szołdra życzyły wszyst-
kim gościom kolejnych lat zdrowia i radości 
z każdego dnia.
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W dniu 2017.10.18 odbyło 
się spotkanie senio-
rów zamieszkujących 

na terenie gminy Goczałko-
wice-Zdrój z władzami gminy. 
Podczas ich dorocznego święta 
gmina Goczałkowice-Zdrój 
w ramach promocji zdrowia 
zakupiła koperty życia dla senio-
rów. Koperty otrzymali seniorzy 
czyli osoby, które ukończyły 75 
rok życia.

„Koperta życia” to karta, 
w której podaje się informacje 
dotyczące jej właściciela – dane 
osobowe, numer telefonu do bli-
skiej osoby, przebyte choroby, 
zażywane leki i uczulenia. Kartę 
wkłada się najczęściej do lodówki, 
na której umieszcza się naklejkę 
z nadrukiem „Koperta życia”, 
można także ją włożyć w inne 
miejsce – szafkę kuchenną. 
Umieszczenie koperty w miej-
scu widocznym i dostępnym 
umożliwia służbom medycznym 
w razie wypadku lub zasłabnię-
cia, a także policji, straży pożar-
nej, straży miejskiej czy służbom 
socjalnym szybki dostęp do pod-
stawowych informacji o senio-
rze. Dlaczego w lodówce? Bo jest 
to urządzenie, które znajdziemy 
w każdym domu i ze względu 
na spore rozmiary – łatwe jest 

do znalezienia.
A k c j a  r o z p ow s z e c h n i a -

nia kopert życia wśród senio-
rów, osób samotnych i chorych 
zyskała poparcie lekarzy i ratow-
niczych służb medycznych. Pra-
cownicy pogotowia potwier-
dzają, że niejednokrotnie infor-
macje zawarte w kopercie życia 
pomogły w podjęciu odpowied-
nich działań ratujących ludzkie 
życie.

Celem kampanii jest przede 
wszystkim pomoc osobom star-
szym czy schorowanym, które 
ze względu na swój stan zdro-
wia nie zawsze są w stanie udzie-
lić pełnej informacji służbom 
ratowniczym.

Dlatego warto mieć kopertę 
życia.

P o m y s ł  w y p o s a ż a n i a 
w Koperty Życia osób starszych, 
samotnych oraz przewlekle 
chorych – wzorowany na tzw. 
pudełku życia z Wejherowa – 
narodził się w gminie Gogolin. 
Jego realizacja rozpoczęła się 
w styczniu 2014 roku. Obecnie 
jest wprowadzany także przez 
kolejne samorządy w Polsce. 
Ma służyć sprawniejszej pomocy 
w przypadku m.in. zasłabnię-
cia osoby starszej, ma pomóc 
schorowanym czy samotnym. 

Szacuje się, że dzięki takiemu 
zabiegowi uratowano już w całej 

Polsce co najmniej kilkaset osób.
OPS

kOPeRTA ŻYCIA

Prezentacja KOPERTY ŻYCIA.

W n a j b l i ż s z y m  c z a -
sie wykonawca ułoży 
dwie warstwy asfaltu 

na ostatnim fragmencie ulicy 
Jeziornej oraz przystąpi do ukła-
dania ostatniej warstwy bitu-
micznej na całym odcinku prze-
budowywanych dróg.

Przebudowa ulic Zdrojowej 
w Pszczynie i Jeziornej w Goczał-
kowicach to największa inwesty-
cja drogowa prowadzona w tym 
roku przez powiat pszczyński.

Do tej pory wykonawca przy-
stąpił do układania dwóch pierw-
szych warstw asfaltu na ostatnim 
odcinku ul. Jeziornej (pomiędzy 
skrzyżowaniem ul. Zdrojowej 
i Grzebłowiec a GPW). Następni, 
drogowcy będą mogli rozpocząć 
układanie ostatniej, tzw. ścieral-
nej warstwy asfaltu na całym, 3,5-
km odcinku przebudowywanych 

dróg – od zapory w Goczałkowi-
cach do skrzyżowania ul. Cie-
szyńskiej i Zdrojowej w Pszczy-
nie. Roboty asfaltowe na jezdni 
zakończyły końcem paździer-
nika. Kontynuowane będą nato-
miast pozostałe prace.

Przypomnijmy, że zadanie 
polega na przebudowie i budo-
wie ciągów pieszych i rowero-
wych, przebudowie odwodnie-
nia odcinka drogi wojewódzkiej 
DW939 i przebudowie zatoki 
autobusowej. Ponadto, wyko-
nane zostanie pobocze grun-
towe i parking dla samochodów 
osobowych, a także przebudo-
wane zostaną m.in. odwodnie-
nia drogi, istniejące zjazdy czy 
oświetlenie drogowe.

Wartą prawie 8,4 mln zł prze-
budowę ul. Zdrojowej w Pszczy-
nie i Jeziornej w Goczałkowi-

cach-Zdroju wykonuje firma 
M-SILNICE a.s. Aż 3 mln zł 
na wykonanie tego zadania udało 
się pozyskać z Programu gminnej 
i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019. Resztę 

dołożą samorządy realizujące 
inwestycję – powiat pszczyński, 
gmina Pszczyna i gmina Goczał-
kowice-Zdrój

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

POSTĘPuJĄ PRACe NA JeZIORNeJ 
I ZDROJOWeJ

f
o

t
. 

u
r

z
ą

d
 g

m
in

y
f

o
t

. 
u

r
z

ą
d

 g
m

in
y



  z  ż y c i a  g m i n y  10 wiadomości goczałkowickie

Kilka dni temu na jednym 
z pszczyńskich portali 
internetowych (w Cze-

chowicach zresztą też) pojawił 
się artykuł pt. „Kopalnia chce 
rozmawiać z gminami. Powstał 
zespół  porozumiewawczy”. 
Autor artykułu podaje do wiado-
mości internautów, że „w lipcu 
2017r. decyzją Dyrektora Okrę-
gowego Urzędu Górniczego 
w Katowicach został powo-
łany specjalny zespół porozu-
miewawczy, który ma popra-
wić dialog z samorządami, 
na terenie któr ych prowa-
dzona jest eksploatacja węgla”. 
Dalej czytelnik dowiaduje się, 
że „Do uczestnictwa w posie-
dzeniach, obok Przedsiębiorcy 
i Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Katowicach, zostali 
powołani przedstawiciele tery-
torialnych władz samorządo-
wych wszystkich 6 gmin, pod 
któr ymi kopalnia prowadzi 
eksploatację – Goczałkowice-
-Zdrój, Bestwina, Czechowice-
-Dziedzice, Pszczyna, Miedźna 
i  Wilamowice.  Do udziału 
w spotkaniach zespołu zostali 
zaproszeni także przedstawi-
ciele Wyższego Urzędu Gór-
niczego w Katowicach.” Opu-
blikowany materiał zawiera 
obszerne wypowiedzi Prezesa 
Zarządu PG SILESIA oraz Wice-
prezesa Wyższego Urzędu Gór-
niczego w Katowicach. W jed-
nym z akapitów można prze-
czytać, że „Wójt Gminy Goczał-
kowice-Zdrój pani Gabriela 
P l a c h a ,  o d m ów i ł a  b r a n i a 
udziału w jego spotkaniach.”

Pod artykułem jako autor 
podpisał się „ab/pless.pl”.

W  z w i ą z k u  z  t y m , 
że w artykule zamieszczono 
niepr awdziwe infor mac j e , 
w dniu 19.10.2017r. wystąpi-
łam pisemnie do redakcji por-
talu z następującymi zapyta-
niami:

1)  na  podst awie  jakich 
d o k u m e n t ó w  ź r ó d ł o w y c h 
powstał materiał prasowy pod 
w/w tytułem?

2) czy autor artykułu, w toku 
opracowywania artykułu kon-
taktował się z kierownictwem 
Urzędu Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju lub innymi pra-

c ow n i k a m i  Ur z ę d u  G m i ny 
w Goczałkowicach-Zdroju, 
w sprawach dotyczących powo-
łania zespołu porozumiewaw-
czego i udziału przedstawiciela 
gminy Goczałkowice-Zdrój 
w pracach tego zespołu?

3) czy autor artykułu wystę-
pował telefonicznie bądź w for-
mie pisemnej, w tym za pomocą 
emaila do Wójta Gminy Goczał-
kowice-Zdrój o przedstawienie 
swojego stanowiska w sprawie 
powołania zespołu porozumie-
wawczego bądź udziału w pra-
cach tego zespołu?

Poprosiłam również o poda-
nie imienia i nazwiska autora 
ar t ykułu podpisanego jako 
„ab/pless.pl”.

W odpowiedzi dowiedzia-
łam się, że „materiał opubliko-
wany na portalu pless.pl został 
nadesłany przez biuro prasowe 
Przedsiębiorstwa Górniczego 
„Silesia’, które jest również 
autorem artykułu.” Ponadto 
redakcja wystąpiła do mnie 
o wskazanie konkretnego frag-
mentu artykułu, w którym jest 
przekłamanie i zobowiązała się 
do opublikowania mojego sta-
nowiska w formie sprostowa-
nia do artykułu kopalni. Tego 
samego dnia pod artykułem 
pojawił się dopisek: „źródło: 
PG Silesia”.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że kilka dni później 
artykuł tej samej treści, pod 
tym samym tytułem ukazał się 
w jednej z pszczyńskich gazet. 
Jednakże w gazecie materiał ten 
został zamieszczony w dziale 
„Reklama” z podpisem „PG 

SILESIA” i z dopiskiem „Arty-
kuł sponsorowany”. To wiele 
wyjaśnia.

Ale wracając do sprawy – 
zamiast przesyłania sprosto-
wań zaproponowałam redakcji 
gotowość współpracy w przy-
padku gdy autor artykułu pod-
pisany jako „ab/pless .pl” . 
chciałby się ponownie, tym 
razem rzetelnie zmierzyć z tym 
tematem. Poprosi łam rów-
nież o informacje dotyczące 
wydawcy portalu, dane redak-
tora naczelnego oraz podanie 
numeru, pod którym portal 
jest zarejestrowany w Rejestrze 
Dzienników i Czasopism pro-
wadzonym przez właściwy sąd.

W dniu 23 października 
o t r z y m a ł a m  w i a d o m o ś ć , 
że redakcja zamierza ponownie 
podejść do tego tematu. Otrzy-
małam też zapewnienie,  iż 
w przyszłości redakcja będzie 
zawsze weryfikować nadsyłane 
treści, w których poruszana 
będzie tematyka współpracy 
z gminą Goczałkowice-Zdrój.

S z a n o w n i  M i e s z k a ń c y ! 
Wielu z  Państwa zapewne 
zadaje sobie pytanie o co ten 
cały raban. Właśnie, o co? Arty-
kuł nie został sporządzony 
w sposób rzetelny, a infor-
macje w nim zawarte, doty-
czące powołania zespołu oraz 
udziału Wójta Gminy w jego 
spotkaniach są nieprawdziwe.

Na dzień  dzis iejszy  nie 
p o s i a d a m  ż a d n e j  w i e d z y 
na temat powołania przed-
stawiciela Gminy Goczałko-
wice-Zdrój do uczestnictwa 
w posiedzeniach specjalnego 

zespołu porozumiewawczego. 
Jako Wójt Gminy nigdy nie 
byłam zapraszana przez Dyrek-
tora Okręgowego Urzędu Gór-
niczego, ani jako członek, ani 
w innym charakterze do udziału 
w spotkaniach działającego już 
zespołu, jak podano na wstępie 
artykułu, powołanego w lipcu 
2017r.

Dyrektor OUG nie powia-
damiał mnie o posiedzeniach 
zespołu i nie zapraszał żadnych 
przedstawicieli Gminy Goczał-
kow i c e - Z d roj u  d o  u d z i a ł u 
w spotkaniach tego zespołu.

Jestem w posiadaniu kore-
spondencji z Okręgowym Urzę-
dem Górniczym w Katowicach 
datowanej na dzień 4 sierpnia 
2017r., z której można wypro-
wadzić wniosek, że specjalny 
zespół porozumiewawczy nie 
był powołany przez Dyrektora 
OUG w Katowicach co najmniej 
do tego dnia.

Przy okazji pragnę poinfor-
mować, że w gminie Goczał-
kowice-Zdrój od 2011r. funk-
cjonuje Gminny Zespół zada-
niowy powołany zarządzeniem 
Wójta Gminy w celu bieżącej 
analizy sytuacji i koordynacji 
działań Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w związku z działalno-
ścią prowadzoną przez Przed-
siębiorstwo Górnicze „SILE-
SIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-
-Dziedzicach. Powołanie tego 
zespołu nastąpiło po spotkaniu 
w Urzędzie Gminy z przedsta-
wicielami PG „SILESIA” w dniu 
13.12.2010r. Pismem z dnia 
28.12.2010r. Gmina została 
poinformowana o powołaniu 
analogicznego zespołu zada-
niowego w PG „SILESIA”. Nie-
zależnie od tego organizowane 
są spotkania radnych i Miesz-
kańców Goczałkowic-Zdroju 
z udziałem przedstawicieli PG 
„SILESIA”, które stanowią plat-
formę wymiany informacji.

Jeżeli chodzi o moje sta-
nowisko w sprawie powoła-
nia tego zespołu wyjaśniam, 
że nigdy nie sprzeciwiałam 
się jego powołaniu zespołu, 
a w korespondencji skierowanej 
do Dyrektora OUG wyrażałam 

WÓJT GMINY O ZeSPOLe 
POROZuMIeWAWCZYM

DOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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swoje wątpliwości co do jego 
utworzenia w formule przed-
stawionej przez OUG.

Z treści przedłożonego przez 
OUG projektu Porozumienia 
wynika jednoznacznie, że pro-
ponowany Zespół nie będzie 
miał żadnych umocowań praw-
nych i uprawnień decyzyjnych, 
a analizy i oceny oraz konsul-
tacje prowadzone przez taki 
zespół działający w tak sze-
rokim składzie (6 gmin) nie 
zwalniają właściwych orga-
nów samorządu gminnego 
i przedsiębiorców górniczych 
z  obowiązków nałożonych 
przepisami, bądź określonych 
w koncesji. Moje wątpliwości 
dotyczyły też przesłanek for-
malno-prawnych funkcjono-
wania tego zespołu w aspek-
cie pisma Nr PGS/KRZG/TIP/
ODR/53/2016 Przedsiębior-

s t w a  G ó r n i c z e g o  S I L E S I A 
z dnia 24.10.2016r. dotyczą-
cego zakresu informacji, które 
zdaniem przedsiębiorcy stano-
wią tajemnicę handlową.

Nie  oznacza  to  jednak , 
że nie widzę potrzeby utworze-
nia kolegialnego organu, któ-
rego zadaniem byłoby popra-
wianie stanu bezpieczeństwa 
powszechnego i ochrony śro-
dowiska na terenach podlega-
jących wpływom eksploatacji 
górniczej, ale taki organ powi-
nien być powołany przez Pre-
zesa Wyższego Urzędu Górni-
czego na podstawie art. 166 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011r. Prawo geolo-
giczne i górnicze. W mojej oce-
nie organ ten powinien zająć 
się ograniczaniem wpływu gór-
nictwa na środowisko, wdra-
żaniem postępu technicznego 

ograniczającego wpływ górnic-
twa na środowisko, racjonalną 
gospodarką złożami itp.

Specyfika gminy Goczałko-
wice-Zdrój wynikająca m.in. 
z obecności na jej terenie Uzdro-
wiska oraz złóż solanki i boro-
winy powoduje, że w moim 
przekonaniu najlepszą formułą 
spotkań w przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa Górniczego 
„Silesia” są relacje dwustronne 
w formule wskazanej wyżej.

L i c z ą c  n a  z r o z u m i e n i e 
i  przychylność organu nad-
zoru gromniczego w lipcu br. 
zaprosiłam Dyrektora OUG 
do Urzędu Gminy w Goczał-
kowicach-Zdroju celem przed-
stawienia problematyki nurtu-
jącej lokalny samorząd, szcze-
gólnie problematyki związanej 
z odrębnością gminy, z Uzdro-
wiskiem i uzdrowiskowym cha-

rakterem gminy. Do spotkania 
niestety nie doszło. Kilka dni 
temu ponowiłam zaproszenie 
i mam nadzieję, że do spotka-
nia dojdzie.

W porównaniu do pozosta-
łych 5-ciu gmin, gmina uzdro-
wiskowa Goczałkowice-Zdrój 
ma inne, dodatkowe zadania 
własne określone w ustawie. 
Na jej terytorium obowiązują 
inne uregulowania,  w t ym 
obostrzenia, nakazy i zakazy, 
których nie ma w gminach nie 
posiadających statusu uzdrowi-
ska. Z tych powodów, w moim 
przekonaniu formuła spotkań 
dwustronnych pozwoli spraw-
niej działać i lepiej rozwią-
zywać specyficzne problemy 
dotyczące jednej, a konkretnie 
naszej gminy.

 Wójt Gminy
Gabriela Placha

O ZeSPOLe POROZuMIeWAWCZYM 
- CIĄG DALSZY ...

28 lutego 2017 rok u 
G m i n a  G o c z a ł ko -
wice – Zdrój złożyła 

wniosek o dof inansowanie 
realizacji projektu pod tytułem: 
Remont budynku Górnik poło-
żonego w Goczałkowicach – 
Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 
na Centrum Usług Społeczno-
ściowych, w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: X. Rewitalizacja 
oraz infrastruktura społeczna 
i zdrowotna dla działania: 10.2. 
Rozwój mieszkalnictwa socjal-
nego, wspomaganego i chro-
nionego oraz infrastruktury 

usług społecznych dla poddzia-
łania: 10.2.1. Rozwój miesz-
kalnictwa socjalnego, wspo-
maganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecz-
nych – ZIT. Wśród wybranych 
przez Zarząd Województwa 
Śląskiego wniosków do dofi-
nansowania znalazł się pro-
jekt naszej Gminy. Przyznana 

kwota dofinansowania wynosi 
844,839,24. Pozyskane środki 
przeznaczone zostaną na kom-
pleksowy remont budynku 
Górnik (GOK) na potrzeby 
utworzenia Centrum Usług 
Społecznościowych. Termin 
zakończenia realizacji projektu 
zaplanowany jest na grudzień 
2018 roku.

GMINA SIĘGA PO 
fuNDuSZe uNIJNe

  

Ponadto Gmina podjęła stara-
nie o uzyskanie dofinansowania 
projektu w ramach osi prioryte-
towej IX Wyłączenie społeczne 
i zdrowotne, działanie 9.2.1.Roz-
wój usług społecznych i zdrowot-

nych – ZIT Subregion Centralny. 
Projekt pt. „Integracja – toleran-
cja” został oceniony pozytywnie

i zatwierdzony do otrzymania 
dofinansowania. Kwota dota-
cji wynosi 758, 098,50. Pro-

jekt realizowany będzie przez 
Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w okresie od września 2018 roku 
do końca sierpnia 2020 roku. 
Zakłada powstanie Klubu środo-

wiskowego dla dzieci i młodzieży 
i Klubu seniora oraz organizację 
i prowadzenie usług społecznych 
dla społeczności lokalnej (usługi 
opiekuńcze i asystenckie).

GOK
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Kilka dni temu w jednym z goczałko-
wickich domów został zamontowany 
pierwszy elektrofiltr kominowy – 

patent naukowców z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Tym samym gmina Goczałko-
wice rozpoczęła pilotażowy program eksplo-
atacji tych urządzeń i jest jednym z pierw-
szym samorządów w Polsce, które w walce 
o lepszą jakość powietrza zamierzają wyko-
rzystać tę metodę zmniejszenia niskiej emi-
sji.

Elektrofiltr kominowy zamontowany 
został u jednego z właścicieli domów jedno-
rodzinnych, którzy wiosną tego roku zgłosili 
się do udziału w realizowanym przez kato-
wicką Grupę CZH SA programie pilotażo-
wym ograniczenia tzw. niskiej emisji. Zgod-
nie z założeniami, kluczową sprawą w kwe-
stii uruchomienia programu jest pozyskanie 
dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, o czym 
informowano przy zapisach. Niestety, decy-
zji w tej sprawie jeszcze nie ma. Poinformo-
wał o tym przedstawiciel Grupy CZH SA, 
który na sesji Rady Gminy w dniu 17 paź-
dziernika 2017r. przekazał, że spółka nadal 
oczekuje na ostateczną decyzję w sprawie 
dofinansowania. Zamontowany elektrofiltr 
jest jednym z 10 elektrofiltrów testowych, 
przy produkcji których CZH współpracuje 
z jedną z pszczyńskich firm.

Walka z zanieczyszczeniem powietrza 

jest zadaniem nie tylko ważnym, lecz priory-
tetowym. Każdy samorząd podejmuje wiele 
działań z tym zakresie, jednakże nie przynosi 
to spodziewanych rezultatów. Większość 
z tych działań koncentruje się na działaniach 
o charakterze inwestycyjnym: wymianie 
pieców, wymianie starych nieefektywnych 
instalacji, itd. Odpylanie i redukcja emisji 
zanieczyszczeń przy użyciu elektrofiltrów, 
w przypadku kotłowni małej mocy wciąż 
pozostają w sferze pilotażu. Tymczasem 
wydaje się, że elektrofiltry mogą być szyb-
kim i skutecznym narzędziem ograniczania 
uciążliwych i i szkodliwych zanieczyszczeń. 
Jak twierdzi dr inż. Robert Kubica z Kate-
dry Inżynierii Chemicznej i Projektowania 
Procesowego Wydziału Chemicznego Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, kierujący pra-
cami nad tym innowacyjnym urządzeniem 
„elektrofiltr skutecznie ogranicza emisję 
toksycznych zanieczyszczeń, a w szczegól-
ności pyłu do atmosfery. Naturalnie nie jest 
w stanie całkowicie wyeliminować emisji, 
ale jego skuteczność w połączeniu z popraw-
nie działającą instalacją kotłową gwarantuje 
doskonały efekt ekologiczny, od 50 do 90 
procent, w zależności od źródła emisji”. Sku-
teczność elektrofiltrów kominowych została 
potwierdzona w toku wieloletnich badań. 
Przy 75% sprawności urządzenia, po spale-
niu 3,5 kg węgla, elektrofiltr zatrzymuje 7 

gramów pyłu. (źródło: Grupa CZH). Elek-
trofiltry są urządzeniami o niskich kosztach 
eksploatacji. Jak podają twórcy urządzenia, 
koszt zużywanego prądu jest porównywalny 
do świecącej żarówki o mocy 40 W.

Maria Ożarowska

ZAMONTOWANO PIeRWSZY 
eLekTROfILTR

Gmina Goczałkowice-Zdrój planuje 
wybudować Centrum Przesiadkowe

wraz z niezbędną infrastruk-
turą drogową, w rejonie stacji kolejowej 
w Uzdrowisku. W ramach Centrum pla-
nuje się zagospodarowanie terenu przy-
legającego po obu stronach linii kolejo-
wej i poprawę sieci komunikacyjnej w tym 
obszarze miejscowości. Chodzi o dojazd, 
miejsca parkingowe, ciągi piesze i rowe-
rowe. Realizacja tych zamierzeń wiąże się 
z pozyskaniem środków unijnych w ramach 
perspekt ywy f inansowej  2014-2020. 
Powyższe działania Gminy wpisują się 
w realizację przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A z siedzibą w Sosnowcu moderni-
zacji, budowy i rozbudowy linii kolejowej 
E65 biegnącej przez Goczałkowice-Zdrój, 
co do której aktualnie Wojewoda Śląski 
prowadzi postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji 
linii kolejowej.

Do realizacji gminnych zamierzeń nie-
zbędne jest pozyskanie terenu będącego 
własnością Skarbu Państwa w użytkowa-
niu wieczystym PKP SA Na sesji wrześnio-
wej Rada Gminy poparła działania Wójta 
w tym zakresie. W dniu 7 września zawarto 

porozumienie z PKP SA Oddział Gospo-
darowania Nieruchomościami w Katowi-
cach o współpracy, które obejmuje przy-
gotowanie podziałów geodezyjnych oraz 
ustalenie warunków nabycia działek nie-
zbędnych do realizacji wspomnianego 
Centrum Przesiadkowego. Z kolei nabycie 
działek w formie aktu notarialnego nastąpi 
po uzyskaniu: ze strony gminy – zgody 
Rady Gminy na nabycie nieruchomości 
powstałych w wyniku podziałów geodezyj-
nych, a ze strony PKP – po uzyskaniu zgody 
zespołu ds. alokacji majątku trwałego PKP 
SA na zbycie, a także w przypadku, gdy 
wartość nieruchomości przekroczy 50 tys. 
EURO – zgody Zarządu i ministra właści-
wego ds. transportu. Dodatkowo wyma-
gane jest wyłączenie tych nieruchomości 

z terenów zamkniętych wyznaczonych roz-
porządzeniem wydanym przez w/w mini-
stra.

Postępowanie podziałowe oznacza 
określony tryb oraz ustawowe terminy, 
których nie da się pominąć. Najkrótszy 
termin, w którym Wójt Gminy może przy-
stąpić do wydania decyzji zatwierdzają-
cej podział od momentu złożenia wnio-
sku wynosi ok. 3 tyg. Kilka dni temu 
miała miejsce wizja w terenie, której 
celem było wznowienie znaków granicz-
nych. Jest to jedna z wstępnych czynno-
ści w procedurze podziałowej. W najbliż-
szych dniach, po dopełnieniu różnych for-
malności i wewnętrznych regulacji PKP 
SA złoży w gminie wniosek o podziały. 
Decyzja podziałowa musi zostać wydana 
i uprawomocniona przez zakończeniem 
prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego 
postępowania w sprawie wydania decyzji 
o lokalizacji linii kolejowej, które jest już 
w końcowej fazie. W przeciwnym razie 
decyzja wydana przez Wojewodę przyblo-
kuje na długi czas możliwość pozyskania 
terenów PKP na potrzeby samorządu gmin-
nego.

Maria Ożarowska

GMINA STARA SIĘ POZYSkAĆ DZIAŁkI OD PkP

f
o

t
. 

u
r

z
ą

d
 g

m
in

y

f
o

t
. 

ź
r

ó
d

ł
o

 g
o

o
g

l
e



  z  ż y c i a  g m i n y   13aktualności

W okresie od połowy wrze-
śnia do połowy paździer-
nika trwały konsultacje 

społeczne projektu Programu 
ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego opraco-
wanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego. 
Dokument ten stanowi aktuali-
zację Programu przyjętego przez 
Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 
17 listopada 2014 roku. Potrzeba 
aktualizacji wynikała wprost 
z ustawy Prawo ochrony środowi-
ska, która wskazuje na koniecz-
ność opracowania aktualizacji 
Programu ochrony powietrza 
co 3 lata w przypadku występo-
wania przekroczeń norm jakości 
powietrza. Nadrzędnym celem 
aktualizacji Programu ochrony 
powietrza było opracowanie 
działań naprawczych, których 
realizacja powinna doprowadzić 
do poprawy jakości powietrza, 
a w konsekwencji do ograniczenia 
niekorzystnego wpływu zanie-
czyszczeń powietrza na zdrowie 
i życie mieszkańców.

Przedstawiony do konsulta-
cji dokument składa się z czte-
rech części. Część pierwsza opi-
sowa zawiera charakterystykę 
stref objętych Programem, ana-
lizę stanu jakości powietrza 
w poszczególnych strefach, kie-
runki działań, planowane działa-
nia naprawcze wraz z możliwymi 
źródłami ich finansowania oraz 
plan działań krótkoterminowych. 
Druga część wskazuje na obo-
wiązki, w tym obowiązki organów 
administracji rządowej oraz samo-
rządowej i ograniczenia wynika-
jące z Programu, a także sposób 
monitorowania postępu realizacji 
działań naprawczych. W dalszej 
części zawarto informacje doty-
czące uwarunkowań wynikają-
cych z planów zagospodarowania 
przestrzennego, charakterystykę 
źródeł emisji wraz z bilansem 
zanieczyszczeń, analizę ekono-
miczną możliwych do zastosowa-
nia działań, prognozę stanu jako-
ści powietrza po zrealizowaniu 
działań naprawczych oraz przed-
stawienie wariantów ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji 
spalania paliw stałych. W części 

czwartej przedstawiono m.in. 
metodykę wykrywania nielegal-
nego spalania lub współspalania 
odpadów w indywidualnych urzą-
dzeniach grzewczych oraz tryb 
postępowania podczas poboru 
próbek odpadu paleniskowego 
do analiz.

Program opracowano na pod-
stawie danych z roku 2015, reali-
zacja zadań zaplanowana jest 
do roku 2027. Kluczowa kwe-
stią w ocenie autorów Programu 
jest podjęta przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego w 2017 roku 
uchwała w sprawie: wprowadze-
nia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Har-
monogram rzeczowo-finansowy 
działań naprawczych ujętych 
w Programie został zaprojekto-
wany z uwzględnieniem wspo-
mnianej uchwały antysmogowej.

Gmina Goczałkowice-Zdrój 
została zaliczona do tzw. strefy ślą-
skiej, którą tworzy 148 gmin zgru-
powanych w 17 powiatach ziem-
skich, co stanowi 85% powierzchni 
całego województwa. (od Często-
chowy po Żywiec, z wyłączeniem 
miast na prawach powiatu)

Wó j t  G m i ny  p r z e k a z a ł 
do Urzędu Marszałkowskiego 
pozytywną opinię w sprawie spo-
rządzonego projektu, jednakże 
z kilkoma uwagami. W opinii tej 
uwzględniono dotychczasowe 
doświadczenia gminy w zakresie 
działań na rzecz poprawy stanu 
powietrza. Posłużono się przy tym 
badaniami jakości powietrza pro-
wadzonymi od kilku lat w Uzdro-
wisku.

I tak, w ocenie gminy, efekty 
ekologiczne mierzone jako reduk-
cja zanieczyszczeń w tonach rocz-
nie, przewidziane do uzyska-
nia w wyniku przeprowadzenia 
działań naprawczych w poszcze-
gólnych gminach strefy śląskiej, 
w tym w gminie Goczałkowice-
-Zdrój zostały wpisane do projektu 
Programu na poziomie niemoż-
liwym do osiągnięcia, a przynaj-
mniej bardzo trudnym. Powyższa 
uwaga jest podyktowana wielo-
letnimi doświadczeniami gminy 
w zakresie osiągniętych efek-
tów ekologicznych wynikających 

z realizacji programu ogranicza-
nia niskiej emisji zanieczyszczeń 
(wymiana kotłów i modernizacja 
kotłowni węglowych), jak i wyni-
kami badań jakości powietrza 
potwierdzającymi przeważający 
na terenie gminy Goczałkowice-
-Zdrój udział tła zanieczyszczeń 
(napływ zanieczyszczeń z sąsied-
nich gmin i powiatów). Wskazane 
w zestawieniach tabelarycznych 
koszty realizacji działań napraw-
czych są zdaniem gminy bardzo 
wysokie; nie uwzględniają możli-
wości finansowych gmin i są ode-
rwane od Wieloletnich Prognoz 
Finansowych sporządzanych 
przez jednostki samorządu gmin-
nego. Zapisy dotyczące źródeł 
finansowania nie zawierają pro-
pozycji działań dotyczących wdro-
żenia programów osłonowych 
i wsparcia dla osób w gorszej sytu-
acji materialnej i finansowej.

Kolejna uwaga dotyczy uzupeł-
nienia projektu Programu o działa-
nia naprawcze polegające na mon-
tażu elektrofiltrów i mikroeletro-
filtrów kominowych, jako wtórnej 
metody ograniczania niskiej emi-
sji z instalacji o małej mocy do 1 
MW, w których następuje spalanie 
paliw stałych. W przedłożonym 
dokumencie działania związane 
z montażem tychże elektrofiltrów 
nie zostały uwzględnione. Nie 
poddano analizie efektywności 
ekologicznej i ekonomicznej dzia-
łań związanych z redukcją emisji 
powierzchniowej przy zastosowa-
niu wspomnianych wyżej elek-
trofiltrów i w efekcie nie ujęto ich 
instalowania w priorytetach dzia-
łań naprawczych.

Sporo miejsca w opinii poświę-
cono kwestii monitoringu powie-
trza. Jak wspomniano wcześniej 
gmina od kilku lat prowadzi bada-
nia jakości powietrza na swoim 
terenie. Stacja pomiarowa jest zlo-
kalizowana w strefie „A” ochrony 
uzdrowiskowej. W oparciu o te 
badania gmina przedkłada stoso-
wane dokumenty w Ministerstwie 
Zdrowia ubiegając się o potwier-
dzenie możliwości dalszego pro-
wadzenia lecznictwa uzdrowi-
skowego. Badania te są bardzo 
kosztowne. Dlatego jedna z uwag 
dotyczy uzupełnienia sieci stacji 
pomiarowych w ramach monito-

ringu realizowanego przez WIOŚ 
w Katowicach o dodatkową stację 
zlokalizowaną na terenie gminy 
uzdrowiskowej Goczałkowice-
-Zdrój. Uwaga ma charakter wnio-
sku. Jego realizacja pozwoli gmi-
nie zrealizować obowiązki usta-
wowe i spełnić wymogi w zakresie 
dokumentowania stanu powietrza 
i poziomu zanieczyszczeń, które 
są podstawą do wydania świa-
dectwa potwierdzającego właści-
wości lecznicze klimatu. Ponadto 
umożliwi przyjęcie prawidło-
wej klasy dla obszarów ochrony 
uzdrowiskowej, niezależnie 
od klasy całej strefy śląskiej. (cho-
dzi o dopuszczalny poziom prze-
kroczeń) W uzasadnieniu wska-
zano, że w województwie śląskim 
są tylko 2 gminy uzdrowiskowe: 
Goczałkowice-Zdrój i Ustroń. 
W Ustroniu jest stacja pomia-
rowa. Podobna stacja pomia-
rowa powinna być uruchomiona 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Strefa śląska, obejmująca 
obszary w granicach administra-
cyjnych województwa, pomniej-
szona o powierzchnie stref wydzie-
lonych dla 2 aglomeracji i 2 miast, 
w wyniku uśredniania wyników 
została zaliczona do klasy C, 
zarówno w kategorii ogólnej jak 
i w kategoriach cząstkowych m.in. 
dla pyłu PM 2,5 oraz pyłu PM 10. 
W związku z tym obszar ochrony 
uzdrowiskowej Uzdrowiska 
Goczałkowice-Zdrój, w projek-
cie Programu również otrzymuje 
klasę C. Tymczasem kryteria dla 
uzdrowisk w zakresie m.in. powie-
trza są obostrzone. Z opracowania 
o nazwie: „Badania jakości powie-
trza atmosferycznego dla potrzeb 
oceny właściwości leczniczych kli-
matu uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój”, sporządzonego na zle-
cenie gminy Goczałkowice-Zdrój 
w maju 2015 r. wynika, że gmina 
uzdrowiskowa powinna spełniać 
wymogi adekwatne dla klasy 
A. Tym wymogom pojedynczy 
samorząd nie jest w stanie spro-
stać. O stanie czystości powie-
trza decyduje nie tylko to co się 
dzieje na terenie miejscowości, ale 
i to co się dzieje poza jej granicami, 
w powiązaniu z kierunkiem i siłą 
wiatrów.

 Maria Ożarowska

PROGRAM OCHRONY 
POWIeTRZA DLA 
WOJeWÓDZTWA śLĄSkIeGO
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Pod koniec września znowu 
przeżyliśmy horror, znowu 
byliśmy o krok od powo-

dzi, której skutki mogły być 
tragiczne. Pogotowie przeciw-
powodziowe ogłoszone przez 
Wojewodę Śląskiego obowiązy-
wało przez kilka dni i 26 wrze-
śnia zostało odwołane. Jed-
nakże poziom wody w Rontoku 
oraz w Potoku na odcinku od DK 
1 do ujścia do Rontoka przez 
wiele następnych dni był bardzo 
wysoki i obniżał się nieznacz-
nie. Ta sytuacja i te wydarzenia 
dobitnie obnażyły niedostatki 
i słabość całego systemu ochrony 
przed powodzią. I to w wymia-
rze szerszym, wykraczającym 
daleko poza granice gminy. Uka-
zały całą jego złożoność zwią-
zaną z zaszłościami, z niedoinwe-
stowaniem, nieuregulowanymi 
sprawami własnościowymi, 
sporami kompetencyjnymi, bra-
kiem pieniędzy, brakiem remon-
tów, przewlekłością postępowań 
itd. Sprawny i skuteczny sys-
tem ochrony przed powodzią 
w dobie anomalii pogodowych 
i zmian klimatycznych, w tak 
trudnych warunkach topogra-
ficznych, przy takim ukształto-
waniu powierzchni terenu jak 
w Goczałkowicach-Zdroju nie 
może być oparty na dobrej woli 
i chęci współpracy. Sprawny, 
a przede wszystkim skuteczny 
system ochrony przed powo-
dzią to system, w których okre-
ślone instytucje, służby, inspek-
cje i organy administracji rzą-
dowej, a także samorządowej 
mają jasno określone obowiązki 
i uprawnienia oraz przypisane 
konkretne zadania do wykona-
nia wraz ze wskazaniem źródeł 
ich finansowania. W przeciw-
nym razie temu, kto jest najbli-
żej problemów i zagrożeń czyli 
wójtowi, który ma do dyspozy-
cji tylko strażaków ochotników, 

pozostanie rola dobrego wujka 
albo petenta pukającego w różne 
drzwi, mniej lub bardziej dono-
śnie i skutecznie.

J a k  d ł u g o  c z e k a l i ś m y 
na remont Potoku? Co by było, 
gdyby gmina nie sypnęła gro-
szem? Ile już lat jest mowa o nad-
budowie lewego wału rzeki 
Wisły w Goczałkowicach-Zdroju 
i Rudołtowicach? Ile wody upły-
nie z biegiem Wisły do Bałtyku 
zanim istniejąca stara śluza 
w wale Wisły, która, jak się 
okazuje jest położona na tere-
nie Rudołtowic, zostanie zmo-
dernizowana? Czy wniosek 
złożony przez Wójta Gminy 
do Wojewody i Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Katowicach przyczyni 
się do rozwiązania sporu kom-
petency jnego i  spowoduje, 
że wspomniana stara śluza 
wreszcie będzie mieć wreszcie 
swojego właściciela odpowia-
dającego za jej stan techniczny, 
utrzymanie, konserwację i eks-
ploatację?

W dniu 13 października 
miała miejsce wizja w tere-
nie z udziałem przedstawicieli 
WINB w Katowicach, ŚZMiUW 
Biuro w Pszczynie, RZGW w Gli-
wicach oraz gminy Goczałko-
wice-Zdrój. W trakcie oględzin 
przedstawiciel Rejonowego 
Zarządu Gospodarki  Wod-
nej oświadczył do protokołu, 
że RZGW jest administrato-
rem koryta rzeki Wisły i nie jest 
administratorem ani użytkow-
nikiem żadnych obiektów wało-
wych.

Z kolei przedstawiciel Ślą-
skiego Zarządu Melioracj i 
i Urządzeń Wodnych w likwida-
cji oświadczył, że ŚZMiUW nie 
jest zarządcą tej śluzy ponieważ 
stwierdza, że zarządcą powi-
nien być podmiot, który odnosi 
korzyści z jej funkcjonowania.

Gmina podtrzymała swoje 
stanowisko wyrażone we wnio-
sku do WINB domagając się 
ustalenia tym samym ustalenia 
właściciela i wniosła o nadanie 
sprawie priorytetowego charak-
teru z uwagi na wciąż istniejące, 
istotne zagrożenie powodziowe. 

Wniosła również o nadanie 
decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności.

A k t u a l n i e  o c z e k u j e m y 
na stanowisko WINB i liczymy 
na to, że spór o śluzę wreszcie 
się zakończy.

 Maria Ożarowska

O kROk OD POWODZI
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Od kilku miesięcy Urząd 
Miejski w Pszczynie pro-
w a d z i  p o s t ę p ow a n i e 

w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegają-
cego na „Nadbudowie lewego 
wału rzeki Wisły w Goczałko-
wicach-Zdroju i Rudołtowicach, 
w km od 29+200 do 30+350”. 
Jak już wcześniej podawano, 
decyzja ta jest niezbędna do uzy-
skania pozwolenia wodno-praw-
nego oraz pozwolenia na budowę 
dla tej inwestycji, której projekto-
wany zakres obejmuje m.in.:

1) nadbudowę wału na długo-
ści 1150m wraz dostosowaniem 
nachylenia skarp do obowiązują-
cych wymogów,
2) wykonanie opasek wzdłuż 
podstaw korpusu wału od strony 
Rontoka Małego, Zbiornika 
Buforowego, Rontoka Dużego 
i od strony Wisły,
3) modernizację istniejącej śluzy 
w km 0+577,
4) modernizację wylotu istnieją-
cej śluzy w km 1+031,
5) modernizację rampy zjazdo-
wej w km 0+920 do 1+000.

Teren, na którym będzie 
realizowana inwestycja pozo-
staje w zarządzie różnych wła-
ścicieli, w tym: Skarbu Państwa, 
ŚZMiUW, RZGW. Roboty budow-
lane będą wykonywane również 
na terenie należącym do osób pry-
watnych. Jak się dowiedzieliśmy 
w Urzędzie Miejskim w Pszczynie 
postępowanie zostanie zawie-

szone z powodu konieczności 
uregulowania własności działek 
należących do osób prywatnych 
(sprawy spadkowe).

Z punktu widzenia bezpie-
czeństwa przeciwpowodzio-
wego, dla Goczałkowic a w szcze-
gólności dla terenów Borek, które 
są najbardziej zagrożone, oprócz 
nadbudowy wałów bardzo 
istotna jest wspomniana stara 
śluza. Starsi Mieszkańcy pewnie 
pamiętają jak wyglądały tereny 
w rejonie Rontoka pół wieku 
temu. Młodsi tej wiedzy nie mają 
i mogą ją czerpać jedynie ze sta-
rych fotografii i dokumentów 
archiwalnych. Z tych ostatnich 
jednoznacznie wynika, że w miej-
scu lokalizacji starej śluzy było 
ujście Potoku Goczałkowickiego 
do rzeki Wisły. Wynika również, 
że wraz z pogarszaniem się moż-

liwości odwodnienia tej części 
Goczałkowic, z uwagi na postę-
pujące szkody górnicze, w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku zaczęto szereg inwestycji 
mających na celu zabezpieczenie 
przed powodzią. Innymi słowy, 
sukcesywne osiadanie i deforma-
cje terenu wskutek eksploatacji 
węgla kamiennego wymusiły 
na ówczesnym przedsiębiorcy 
górniczym realizację inwestycji, 
w wyniku których wody Potoku 
skierowano do Rontoka, prze-
kształcając go w zbiornik reten-
cjonowania wód, a istniejącą 
na Potoku śluzę wałową zaadap-
towano do potrzeb odprowa-
dzania wód ze zbiornika Rontok 
do Wisły. Realizując te inwesty-
cje, w ramach całego systemu 
odprowadzania wody pozo-
stawiono stare koryto Potoku 

zakończone wspomnianą śluzą 
wałową.

W tamtym okresie była już 
mowa o budowie nowej śluzy 
w wale przeciwpowodziowym 
oddzielającym staw Rontok 
od rzeki Wisły. Jednak nie zostało 
to zrobione i przez wiele, wiele 
lat wody Potoku Goczałkowic-
kiego odpływały ze stawu Ron-
tok w rejon dawnego ujścia jedy-
nie przez tzw. awaryjny przepust 
�600, dalece nie wystarczający 
dla odprowadzenia wód z opa-
dów nawalnych odbieranych 
przez Potok Goczałkowicki..

Sytuacja poprawiła się znacz-
nie po nadbudowaniu północno-
-wschodniej grobli stawu Ron-
tok przez PG Silesia i po wybu-
dowaniu w 2015 r. przez Śląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych nowej, bezobsługowej 
śluzy w wale przeciwpowodzio-
wym oddzielającym staw Ron-
tok od rzeki Wisły. Mimo tych 
inwestycji w dalszym ciągu jest 
potrzeba modernizacji starej 
śluzy z uwagi na istniejące zagro-
żenie. Nadal stara śluza posado-
wiona w miejscu pierwotnego 
ujścia Potoku do Wisły jest pod-
stawowym elementem systemu 
odwodnienia obszaru gminy 
Goczałkowice-Zdrój. Nadal służy 
odprowadzaniu wód; odpro-
wadza wody ze starego koryta 
Potoku oraz wody Potoku wpro-
wadzone do Rontoka, wpływa-
jące następnie przez przepust 
rurowy do starego ujścia.

 Maria Ożarowska

DeCYZJA śRODOWISkOWA, 
A NADBuDOWA WAŁu WISŁY

W poniedziałek, 23 października rozpoczął się kolejny etap prac 
przy przebudowie ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju i ul. 
Wycecha w Rudołtowicach.

Tego dnia ruszyły prace na ostatnim odcinku od DK 1 do skrzyżowania 
z ul. Źródlaną i ul. Solankową. Utrudnienia związane z zamknięciem dla 
ruchu w/w fragmentu drogi potrwają około tygodnia. Potem możliwy 
będzie wyłącznie dojazd dla mieszkańców posesji. Ostateczny termin 
zakończenia prac to: 30.11.2017r.

Przepraszamy za utrudnienia, a kierowców prosimy o ostrożną jazdę 
i kierowanie się objazdami.

Magdalena Przybylska
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

tel. 32 212 80 68 w. 102

OSTATNI eTAP PRAC 
NA uL. BRZOZOWeJ
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26 września w Goczał-
kowicach-Zdroju 
o d b y ł  s i ę  k o n -

went Starost y,  Bur mistrza 
i Wójtów Powiatu Pszczyń-
skiego. W ramach spotkania miał 
miejsce m.in. wykład na temat 
aktywności osób starszych. Roz-
mawiano także o usprawnieniu 
ruchu na DK1. Zaproponowano 
zwrócenie się z apelem do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o podjęcie działań 
zmierzających do przygotowa-
nia kompleksowej koncepcji roz-
wiązywania problemów komu-
nikacyjnych na odcinku Kobiór-
-Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój. 
W związku z tym radni, na ostat-
niej sesji rad gminy, podjęli 
uchwałę dotyczącą w/w sprawy.

Apel Starosty, Burmistrza 
i Wójtów Powiatu Pszczyń-
skiego. 

Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo użytkowników DK1 oraz 
mieszkańców powiatu pszczyń-
skiego, a w szczególności gmin, 
przez które przebiega droga kra-
jowa nr 1 (Goczałkowice-Zdrój, 
Pszczyna oraz Kobiór), Rada 
Gminy Goczałkowice-Zdrój ape-
luje o podjęcie działań zmierza-
jących do przygotowania koncep-
cji, która w sposób kompleksowy 
przedstawiałaby warianty roz-
wiązania problemów komunika-
cyjnych na ww. odcinku drogi. 
Wielokilometrowe korki trwa-
jące nieraz do późnyxh godzin 
wieczornych, od wielu miesięcy 
są największym problemem 
komunikacyjnym w powiecie 
pszczyńskim.

W opinii samorządowców 
rozwiązaniem poprawiającym 
sytuację byłaby budowa drogi 
zbiorczej po wschodniej stronie 
DK1 z wykorzystaniem już ist-
niejącego układu drogowego. 
W marcu tego roku z GDDKiA 
do Urzędu Gminy w Kobiórze 
wpłynęła informacja, z której 
wynika, że w Programie Działań 
na Sieci Drogowej oraz w Progra-
mie Redukcji Liczby Ofiar Śmier-
telnych, wskazane zostały zada-
nia mające na celu wyeliminowa-
nie ruchu poprzecznego na skrzy-
żowaniu z ul. Ołtuszewskiego, 
poprzez rozbudowę skrzyżo-
wania DK1 z DW 928 i budowę 

drogi zbiorczej. Wnosimy zatem 
o przedstawienie harmono-
gramu realizacji tych zadań. 
Powiat pszczyński oraz gmina 
Kobiór wielokrotnie już o wyko-
nywanie wzbudzanej sygnaliza-
cji świetlnej, a także pasów zjaz-
dowego i włączeniowego przy 
ul. Rodzinnej oraz przy ul. Ołtu-
szewskiego w Kobiórze. Powo-
ływanie się na niskie statystyki 
policyjne co do śmiertelności 
na tym odcinku drogi w żaden 
sposób nie przedstawia rzeczywi-
stej sytuacji. Niebezpieczeństwo 
związane z brakiem sygnalizacji 
świetlnej i odpowiednich pasów 
zjazdowych powoduje poważne 
zagrożenia dla zdrowia i życia 
mieszkańców.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad planuje 
także budowę węzła na DK1 przy 
skrzyżownia z ul. Męczenników 
Oświęcimskich. Prosimy o zawar-
cie w koncepcji wybranego 
wariantu budowy węzła oraz 
terminów realizacji inwestycji. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami ma powstać rondo, 
które umożliwi w tym miejscu 
wjazd na DK1 oraz wyjazd z DK1 
bez stania na światłach. Szybka 
realizacja tego zadania z pew-
nością przyczyni się do uspraw-
nienia ruchu.

Szczególnie newralgicznym 
odcinkiem jest także zjazd z DK1 
na ul. Brzozową w Goczałkowi-
cach. Na tym odcinku jest bar-
dzo ciasno i wąsko, w związku 
z czym powoduje to duże zagro-
żenie dla kierowców. Problem 
zjazdu w ulicę Brzozową rozwią-
załoby wykonanie prawoskrętu 
w tym miejscu, o co wielokrotnie 
apelowali m.in. radni powiatowi 
oraz radni Gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

Dodatkowym problemem 
jest korkująca się w godzinach 
szczytu ul. Bielska – od ronda 
papieskiego do skrzyżowania 
z DK1. Problem mogłaby roz-
wiązać budowa prawoskrętu 
w kierunku Bielska-Białej. Temat 
związany z przedłużeniem pasa 
ruchu na tym odcinku ul. Biel-
skiej został już podjęty przez 
gminę Pszczyna oraz Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach. Powiat pszczyński włączył 

się w te działania w zakresie ure-
gulowania stanu własności grun-
tów niezbędnych rzy realizacji 
tego zadania.

Obecnie ogromne natężenie 
ruchu na DK1 paraliżuje ruch 
na obszarze powiatu pszczyń-
skiego zwłaszcza na odcinku 
Kobiór-Pszczyna-Goczałkowice-
-Zdrój. Powoduje to nie tylko 
uciążliwości dla mieszkańców 
i kierowców, ale także stwa-
rza realne zagrożenie. Zgodnie 
ze statystykami policyjnymi, 
tylko w 2016r. najwięcej wypad-
ków (29) odnotowano na terenie 
gminy Pszczyna. Również miała 
miejsce największa ilość kolizji 
drogowych – aż 588, co stanowi 
51% ogółu wypadków w powie-
cie. Jak podaje policja, jest 
to związane w głównej mierze 
z przebiegiem przez tę gminę 
drogi krajowej nr 1. Ponadto, 
hałas i spaliny produkowane 
przez pojazdy stojące w korkach 
wpływają negatywnie na status 
uzdrowiska, jaki posiada gmina 
Goczałkowice-Zdrój.

W celu zmniejszenia natę-
żenia ruchu na DK1 zwracamy 
się także z propozycją wykre-
ślenia z systemu viaTOLL drogi 
krajowej nr 81 (tzw. Wiślanki). 
Objęcie rozporządzeniem z dnia 
22.03.2001r. w sprawie dróg 
krajowych lub ich odcinków, 
na których pobiera się opłatę 
elektroniczną oraz wysokość sta-
wek opłaty elektronicznej (Dz.U. 
Nr80, poz.433) drogi krajowej 
nr 81 (Katowice-Skoczów) spo-
wodowało wielokrotne zwięk-
szenie ruchu samochodów cię-
żarowych po drodze krajowej nr 

1 na odcinku od Tychów do Biel-
ska-Białej. W wyniku tego, gminy 
powiatu pszczyńskiego, przez 
które przebiega trasa borykają 
się z ogromnymi problemami 
komunikacyjnymi – kierowcy 
samochodów ciężarowych chcąc 
uniknąć opłat za przejazd DK81 
szukają alternatywnych przejaz-
dów – głównie przez DK1. Znie-
sienie opłatna „Wiślance” pomo-
głoby w „rozłożeniu” natężenia 
ruchy pomiędzy DK1 a DK81, 
a co za tym idzie – „odkorkowa-
niu” Pszczyny.

Z w r a c a my  s i ę  r ów n i e ż 
o zawarcie w koncepcji, harmo-
nogramu realizacji planowanej 
od lat budowy drogi ekspresowej 
S1 (odcinek Kosztowy-Bielsko-
-Biała). Droga ta przejmie cześć 
ruchu samochodowego z drogi 
krajowej nr 1 przebiegającej 
przez powiat pszczyński, zatem 
istotna jest informacja w jakim 
czasie i w jaki sposób planowana 
inwestycja będzie realizowana, 
a także jaka sam proces realiza-
cji wpłynie na natężenie ruchu 
na DK1.

Mając na uwadze powyższe 
jeszcze raz apelujemy o przygo-
towanie kompleksowej koncepcji 
rozwiązania problemów komu-
nikacyjnych na odcinku Kobiór-
-Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój 
oraz wykreślenie z systemu via-
TOLL drogi krajowej nr 81. 

Starostwo Powiatowe  
w Pszczynie

Powyższy apel został podjęty 
uchwałą Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój 17 października 2017 
roku na XXIX Sesji Rady.

kONWeNT STAROSTY, 
BuRMISTRZA I WÓJTÓW POWIATu 
PSZCZYńSkIeGO - APeL DO GDDkIA
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13 października przed-
stawiciele organu pro-
wadzącego szkołę, 

nauczyciele, uczniowie oraz 
wszyscy ci, którym dobro oświaty 
jest bliskie sercu, wspólnie świę-
towali najważniejszy dla edukacji 
dzień – Święto Komisji Edukacji 
Narodowej. Myślą przewodnią 
tegorocznych obchodów był cytat 
„ojca literatury amerykańskiej” 
M. Twaina – „Zacną rzeczą jest 
uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą 
– nauczać”

W mowie powitalnej Pani 
Dyrektor Beata Smolarek powi-
tała zaproszonych gości: Wójta 
Gminy Panią G. Plachę, Przewod-
niczącego Rady Gminy Pana P. 
Jacka, Inspektora Oświaty Pana 
K. Turonia, Przewodniczących 
Rady Rodziców Panią S. Szczotkę 
i Pana A. Maćkowskiego, nauczy-
cieli-seniorów oraz pozdrowiła 
przybyłych na uroczystość absol-
wentów szkoły.

W trakcie uroczystości nie 
zabrakło serdecznych podzię-
kowań dla pracy pedagogów 
ze strony włodarzy gminy. Pani 
Gabriela Placha złożyła na ręce 
pani dyrektor symboliczną wią-
zankę kwiatów z życzeniami 
i wyrazami wdzięczności dla 
wszystkich nauczycieli za trud 
wprowadzania młodych ludzi 

w dorosłe życie, za misję wycho-
wywania kolejnych pokoleń 
goczałkowiczan i równocześnie 
służbę drugiemu człowiekowi. 
Słowami Jana Pawła II z całego 
serca Pani Wójt podziękowała 
także wszystkim nauczycielom 
za zaangażowanie, współpracę 
i wyrozumiałość w tworzeniu 
nowej szkoły – „Są ludzie, któ-
rzy mają serca ze złota. Wszystko, 
co czynią, jest odbiciem ich ser-
deczności”. Do życzeń dołączyli 
się również Przewodniczący 
Rady Gminy oraz Przewodni-
czący Rady Rodziców.

14 listopada jest wspaniałą 
okazją docenienia i  nagro-
dzenia pracy nauczycielskiej. 
Pani Dyrektor Beata Smolarek 
wręczyła nauczycielom swoją 
nagrodę za promocję szkoły 
w różnych dziedzinach. W tym 
roku wyróżnienie otrzymali: P. 
Jarosz, K. Skipioł, J. Młodzik, 
D. Kołacińska, A. Niwińska, A. 
Kubica, M. Mrzyk, D. Antonik, R. 
Matuszczak-Machała, J. Szczy-
gieł, H. Dyduch, K. Kupper, A. 
Kołacińska, W. Korzeniowski, K. 
Bienioszek, Ł. Hanke, J. Sobko-
wiak, J. Kordoń.

Podczas akademii uczniowie 
klas III przypomnieli krótki rys 
historyczny związany z nowator-
ską uchwałą z 1773 roku, gdyż 

była to pierwsza w Europie pań-
stwowa władza oświatowa.

Jak co roku nie zabrakło oczy-
wiście uczniowskich życzeń dla 
nauczycieli oraz symbolicznych 
kwiatów i upominków wyraża-
jących wdzięczność za starania 
i wysiłek włożone w codzienną 
pracę oraz rozniecanie „płomie-
nia ambicji i aspiracji” wśród mło-
dych. W ramach podziękowania 
uczniowie złożyli także obiet-
nicę, że wyrosną na wartościo-
wych ludzi.

Uroczystościom towarzyszyły 
występy muzyczno-taneczne 
oraz kabaret przygotowany przez 
uczniów klasy 3b. Pokaz dotyczył 
skomplikowanych relacji tego, 

który by chciał i tego, który nie 
zawsze może, czyli rzecz jasna 
nauczyciela i ucznia. Pantomi-
mie towarzyszył akompaniament 
muzyczny, a całość sprawiła oglą-
dającym wiele radości i uśmie-
chu.

W trakcie akademii nastąpiło 
także wręczenie klucza przez 
Panią Dyrektor nowej przewod-
niczącej szkoły. Marta Adamczyk 
w obecności całej społeczności 
uczniowskiej złożyła uroczy-
ste ślubowanie i podziękowała 
za zaufanie, którym obdarzyli 
ją koledzy i koleżanki w wybo-
rach do Samorządu Uczniow-
skiego.

M. Major

Tegoroczna gminna uro-
czystość z okazji Dnia 
E d u k a c j i  N a r o d o w e j 

odbyła się w czwartek 19 paź-
dziernika, w Urzędzie Gminy. 
Honory gospodarza spotkania 

pełniła Pani Gabriela Placha 
– Wójt Gminy. W uroczystości 
wzięli udział dyrektorzy szkół 
i przedszkoli oraz nauczyciele 
uhonorowani nagrodami Wójta 
Gminy. W tym roku nagrody 
Wójta Gminy za szczególne osią-
gnięcia w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej otrzymało 6 
nauczycieli tj. Anna Sławska 
– nauczycielka języka angiel-
skiego w SP nr 1, Marcela Kana-
fek-Lewandowska – pedagog 
szkolny w klasach gimnazjal-
nych, Gabriela Pająk – nauczy-
cielka matematyki w klasach 
gimnazjalnych, Maria Rak – 
nauczycielka Przedszkola nr 1, 
Iwona Maśka – nauczycielka 

Przedszkola nr 2, Beata Smola-
rek – do końca sierpnia 2017r. 
Dyrektor Gimnazjum w Goczał-
kowicach-Zdroju, a obecnie 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
z włączonymi klasami gimna-
zjalnymi.

Tradycyjnie uroczystość wrę-
czania nagród jest okazją do roz-
mowy na temat oświaty. W tym 
roku, w rozmowach domino-
wała problematyka reformy 
i zmian wprowadzonych w gmi-
nie od 1 września br. Za wcze-
śnie na podsumowanie efektów 
podjętych decyzji. Na chwilę 
obecną wszystkie gminne pla-
cówki działają sprawnie.

Maria Ożarowska

śWIĘTO kOMISJI eDukACJI 
NARODOWeJ 

WYRÓŻNIeNIA Z OkAZJI DNIA 
eDukACJI NARODOWeJ
WYRÓŻNIeNIA Z OkAZJI DNIA 
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RefORMA OśWIATOWA 
W NASZeJ GMINIe
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DOKOŃCZENIE NA STR. 19 

Nowy rok szkolny 2017/2018 powitali-
śmy, podobnie jak w całym kraju, w zre-
formowanej szkole. Zgodnie z reformą 

oświatową przyjętą przez Parlament Rzeczpo-
spolitej Polskiej nauka w szkole podstawowej 
będzie trwała 8 lat, a dotychczasowe gimnazja 
będą wygasać. W naszej gminie te postulaty 
dotyczące gimnazjum już zostały wcielone 
w życie, gdyż od 1 września 2017 r. na tere-
nie Goczałkowic-Zdroju działa Szkoła Pod-
stawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi. 
Decyzja o utworzeniu jednej placówki edu-
kacyjnej zapadła 28.03.2017 na posiedzeniu 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój i zawarta 
jest w Uchwale Nr 192/2017.

Taka decyzja miała na celu jak najszyb-
sze i w miarę płynne dostosowanie sieci szkół 
do nowego systemu oświatowego.

Nową placówką oświatową kieruje obec-
nie Pani Dyrektor mgr Beata Smolarek, która 
przez 18 lat pełniła funkcję Dyrektora Gimna-
zjum w Goczałkowicach-Zdroju. To właśnie 
Pani Dyrektor Smolarek podjęła trudną pracę, 
jaką 18 lat temu była organizacja- nowego 
wówczas w naszym systemie oświatowym- 
gimnazjum.

Od 1.09.2017 r. Pani Dyrektor mgr Beata 
Smolarek, wybrana w drodze konkursu, znów 
podjęła nowe wyzwanie. Zastępcą Dyrektora 
Szkoły została mgr Agnieszka Niwińska.

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddzia-
łami Gimnazjalnymi w Goczałkowicach-
-Zdroju liczy 618 uczniów, którzy uczęszczają 
do 29 oddziałów w klasach od I-VII szkoły 
podstawowej oraz II i III gimnazjum. W szkole 
zatrudnionych jest 66 nauczycieli, wielu spe-
cjalistów i 24 pracowników administracji 
i obsługi.

Wszyscy nauczyciele są specjalistami 
w swojej dziedzinie, a dzięki połączeniu 
budynków szkoły podstawowej i gimnazjum, 

uczniowie mogą korzystać z bogato wyposa-
żonych pracowni dydaktycznych i obiektów 
sportowych takich, jak sala gimnastyczna, 
hala sportowa i basen. Obecnie szkoła została 
podzielona na 3 sektory, dostępne dla wszyst-
kich uczniów: budynek A, budynek B, budy-
nek C.

Dzięki wykorzystaniu istniejących już pra-
cowni przedmiotowych i bogatego zaplecza 
sportowego samorząd gminy nie musi pono-
sić ogromnych kosztów związanych z two-
rzeniem nowych pracowni i sal lekcyjnych, 
a nauczyciele mogą zachęcić uczniów do reali-
zacji motta Pani Dyrektor, które brzmi: „Uczyć 
się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie, być”.

W tym motcie zawarte są najważniejsze 
zadania i cele nowoczesnej szkoły. Najważ-
niejszym jest oczywiście zdobywanie wiedzy, 
podnoszenie wyników nauczania. Należy jed-
nak nauczyć się, jak tę zdobytą wiedzę wyko-
rzystać w praktyce, w szeroko pojętej działal-
ności. Szkoła powinna także wychowywać, 
zwłaszcza uczyć postaw i ról społecznych, 
działania w grupie, rodzinie, społeczeństwie.

Placówka oświatowa, szczególnie w małej 
miejscowości, nigdy nie jest „samotną wyspą” 
lecz powinna współdziałać ze środowiskiem, 
szczególnie z rodzicami uczniów. Dlatego też 
rodzice są mile widziani w jej murach, nie 
tylko na zebraniach klasowych.

W tym roku szkolnym w klasach szkoły 
podstawowej wprowadzono dzienniki elek-
troniczne, co może być wyzwaniem dla nie-
których rodziców, zwłaszcza dla tych, którzy 
się jeszcze z nimi nie zetknęli. Dlatego już 
w niedługim czasie przeprowadzone zostanie 
odpowiednie szkolenie dla rodziców.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż obecnie 
koszty związane z edukacją dziecka znacznie 
się zmniejszyły, gdyż wszystkie dzieci od klas 
I-VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gim-
nazjum korzystają z darmowych podręczni-
ków, które zapewnia szkoła.

Z pewnością reforma oświatowa to nie lada 
wyzwanie dla wszystkich, Dyrekcji Szkoły, 
nauczycieli, uczniów i rodziców, ale każdą 
trudność można pokonać i wznieść się jak 
jaskółka, która jest obecnie w logo szkoły.

Bliższych informacji na temat realiów 
i wizji nowej zreformowanej szkoły podsta-
wowej zasięgnęliśmy specjalnie dla Czytelni-
ków „Wiadomości Goczałkowickich” bezpo-
średnio u Pani Dyrektor mgr Beaty Smolarek

.
1. Pani Dyrektor, jest Pani osobą dosko-
nale znaną wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy, gdyż wychowała Pani już 
całe pokolenie goczałkowiczan, pełniąc 
przez 18 lat funkcję Dyrektora Gimna-
zjum. Czy mogłaby nam Pani zdradzić, 
jakie były początki Pani pracy pedago-
gicznej?

Przygodę z nauczaniem rozpoczęłam 
w 1987 r. w Szkole Podstawowej nr 18 

w Pszczynie. W przepełnionym budynku 
uczyliśmy na dwie zmiany. Trzy razy w tygo-
dniu rozpoczynałam lekcje o 14:30 a kończy-
łam o 19:00. Po jakimś czasie nasze liczne 
grono pedagogiczne podzielono. Ja trafi-
łam do grupy, która tworzyła nowoczesną 
jak na tamte lata, Szkołę Podstawową nr 21 
na Osiedlu Piastów. Przydzielono mi wycho-
wawstwo klasie VI. Bardzo szybko znalezli-
śmy wspólny język, dzięki górskim wyciecz-
kom. Co wyższa klasa- wyższe pasmo gór-
skie. Ze świadectwami ukończenia szkoły 
oglądaliśmy wschód słońca na Babiej Górze. 
We wrześniu moi wychowankowie trafili 
do szkół licealnych a ja zostałam wicedyrek-
torem Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach. 
Z dużej miejskiej szkoły osiedlowej, trafiłam 
do szkoły podmiejskiej z oddziałem filialnym 
w Rudołtowicach. Na moich oczach tworzyła 
się niezależna, kolejna szkoła podstawowa. 
Zbiegło się to także z ogłoszonym w 1998 r., 
przez Międzynarodową Komisję do Spraw 
Edukacji raportem, napisanym pod kierun-
kiem Jacques’a Delorsa,, Edukacja- jest w niej 
ukryty skarb”. Przywołano w nim uniwersalne 
założenia: Uczyć się aby wiedzieć, działać, aby 
żyć wspólnie, aby być. Były dla mnie drogo-
wskazami w wizji organizacji, obejmowanego 
w 1999 r. Gimnazjum w Goczałkowicach- 
Zdroju. Dzisiaj, po blisko dwudziestu latach, 
założenia te, nic nie straciły na aktualności.
2. Reforma oświatowa, którą się w tej 
chwili wprowadza, czyli powrót do 8-kla-
sowej szkoły podstawowej i likwidacja 
gimnazjum wywołuje w całym społeczeń-
stwie liczne dyskusje. Jakie są, Pani zda-
niem, zalety i wady tej nowej struktury 
kształcenia?

W wygaszanym systemie, szkoły miały 
dużą autonomię, indywidualnie realizo-
wały założenia podstawy programowej. Pro-
blemy pojawiały się, kiedy uczeń przenosił 
się ze szkoły A do szkoły B, bo okazywało się, 
że przedmioty w cyklu były rozłożone inaczej, 
uczono z innych podręczników. Teraz mamy 
ujednolicone ramowe plany nauczania i to dla 
ucznia jest dobre.

3. Jako Dyrektor Gimnazjum tworzyła 
je Pani od podstaw, gdyż 18 lat temu była 
to nowa struktura, brak było jakichkolwiek 
wzorów. Dzisiaj stanęła Pani w obliczu reorga-
nizacji szkoły podstawowej, która już istnieje 
z konkretnym zespołem uczniów, nauczycieli, 
zapleczem lokalowym. Wiadomo, że czasem 
łatwiej zbudować coś od podstaw, niż zmie-
niać stare. Co w tej sytuacji jest dla Pani Dyrek-
tor największym wyzwaniem?

Zjednoczenie nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców wokół szkoły. Stworzenie klimatu do wza-
jemnej współpracy tak, by chcieli się z nią 
utożsamiać i tworzyć jej nowy wizerunek.
4. Z pewnością przyzna Pani Dyrektor, 

Nowe LOGO Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-
-Zdroju
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RefORMA OśWIATOWA 
- CIĄG DALSZY...

Pod takim hasłem uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-
-Zdroju rozpoczęli nowy rok szkolny. 

Rok, który niesie ze sobą wiele zmian związa-
nych z wdrożeniem reformy systemu oświaty, 
ale i wyzwań. Od 1 września nie ma już Gim-
nazjum jako odrębnej jednostki organizacyj-
nej bowiem ostatni raz prowadzono nabór 
uczniów do Gimnazjum w 2016r., a od wrze-
śnia 2017r. na planie szkoły pojawiły się klasy 
VII. Klasy II i III dotychczasowego Gimnazjum 
zostały włączone w struktury organizacyjne 
Szkoły Podstawowej na mocy Uchwały Nr 
XXIV/192/2017 Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój z dnia 28.03.2017r. w sprawie dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonych przez Gminę Goczał-
kowice-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.

W nowym roku w szkole będzie uczyć się 
618 uczniów, w tym 78 uczniów, którzy prze-
kroczyli progi szkoły po raz pierwszy. Szkoła 
liczy 29 oddziałów, w tym 7 oddziałów klas 
gimnazjalnych. W placówce jest zatrudnio-
nych 66 nauczycieli oraz 24 pracowników 
administracji i obsługi.

W uroczystej inauguracji roku szkolnego 
udział wzięli uczniowie wszystkich klas wraz 
z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją 
placówki oraz pracownikami obsługi i admi-

nistracji. Pierwszoklasistom towarzyszyli 
rodzice. Spotkanie uświetnili swoim wystę-
pem uczniowie klas drugich gimnazjal-
nych oraz szóstych. W programie przygoto-
wanym przez wychowawców tych klas był 
taniec, wokal, poezja, scenka z życia szkoły 
i nawiązanie do pamiętnego września 1939 
roku. Sporą niespodzianką była prezenta-
cja nowego logo szkoły. I oczywiście wspo-
mniane hasło wtopione umiejętnie w scene-
rię i dekoracje przygotowane przez nauczy-
ciela plastyki oraz wychowawców klas, któ-
rym powierzono organizacje tej szkolnej 
imprezy.

„Cała naprzód” to hasło, które będzie 
przyświecać wszystkim, zarówno uczniom 
jak i pracownikom. Takie jest założenie Pani 
Beaty Smolarek, która objęła obowiązki 
Dyrektora Szkoły z dniem 1 września br.

Pani Smolarek jest nauczycielem dyplo-
mowanym. Ten stopień awansu zawodowego 
zdobyła w 2002r. Jest związana z Goczał-
kowicami od 1999r. Zawsze jako dyrektor. 
Funkcję dyrektora pełniła przez 4 kadencje. 
Z wykształcenia jest polonistą i nauczycielem 
edukacji regionalnej. Była pierwszym i zara-
zem jedynym dyrektorem goczałkowickiego 
Gimnazjum. We wrześniu 1999r. rozpoczy-
nała pracę w nowo utworzonej szkole, z 3 

oddziałami, 74 uczniami i 3 pracownikami 
zatrudnionymi na pełnym etacie (nauczy-
ciel wychowania fizycznego, sekretarka 
i sprzątaczka). Przebieg jej pracy zawodowej 
to historia tej właśnie szkoły, jej rola w środo-
wisku i sukcesy gimnazjalistów.

Pani Dyrektor Smolarek doskonale zna 
tutejsze uwarunkowania i realia. Zna oczeki-
wania rodziców i nauczycieli. Zna możliwo-
ści i potencjał uczniów. Motto szkoły pod jej 
kierownictwem brzmi: „Uczyć się, aby wie-
dzieć, działać, żyć wspólnie, być”.

Maria Ożarowska

„CAŁA NAPRZÓD” W NOWYM 
ROku SZkOLNYM
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iż obecna Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Gimnazjalnymi to dość wyjątkowy 
twór, gdyż są to właściwie dwie struk-
tury zupełne do tej pory odmienne, które 
trzeba scalić, połączyć w jedną społecz-
ność. Duża różnica wiekowa uczniów, 
bo od 6 do 16 lat, ogromna liczba nauczy-
cieli i pokaźna ilość oddziałów szkolnych 
stwarza na pewno sporo problemów 
np. przy układaniu planu zajęć, przydzie-
lenie sal lekcyjnych. Z pewnością Pani 
doświadczenie zawodowe pokona te trud-
ności. Czy może nam Pani zdradzić swój 
„złoty środek”, aby to wszystko działało 
jak w szwajcarskim zegarku?

Nowy rok szkolny połączył dwa zespoły 
nauczycieli, zespoły, które miały do tej pory 
swoje przyzwyczajenia, swoje sprawdzone 
metody pracy, stworzył warunki do zbudowa-
nia czegoś nowego, wspólnego. W myśl słów 
Konfucjusza” Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż 
mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zro-
zumiem” – nieocenioną metodą jest praca 
zespołowa.
5. Przed współczesną szkołą stawia się 
wiele zadań i celów, które powinna reali-

zować. Czy może nam Pani Dyrektor 
nakreślić najważniejsze zadania i cele, 
które chciałaby realizować w nowej pla-
cówce?

Jeszcze do niedawna podstawowym celem 
szkoły było dostarczanie wiedzy. Dzisiaj jest 
to bardziej dostarczanie metod jej zdobywania 
oraz umiejętność odnalezienia się w rzeczywi-
stości, która ciągle się zmienia. Nasi uczniowie 
powinni umieć mądrze korzystać z nowocze-
snych technologii, ale powinni też dostrzegać 
drugiego człowieka i jego potrzeby, powinni 
umieć nawiązywać relacje w rzeczywistym 
świecie i doceniać piękno przyrody. To są zda-
nia szkoły wyznaczone do realizacji w najbliż-
szym czasie.
6. Pani Dyrektor jest autorką nowego logo 
szkoły, które przedstawia jaskółkę w locie. 
Czy mogłaby Pani Dyrektor wyjaśnić Czy-
telnikom, skąd taki pomysł i co ono sym-
bolizuje?

Chciałam połączyć w graficznym symbolu 
obie szkoły, barwy, które były dla nich cha-
rakterystyczne. W naturalny sposób wyszły 
dwa skrzydła. Pani Ksenia Skipioł ujęła moje 
przemyślenia w fachowy projekt, a ksiądz Pro-

boszcz Przepłata opowiedział mi o jerzykach, 
ptakach, które sprowadził do Goczałkowic, 
bardzo ruchliwych i bardzo pożytecznych. 
I tak w splocie wydarzeń symbolem naszej 
szkoły stał się jerzyk.
7. Pełnienie funkcji Dyrektora tak dużej 
szkoły, zwłaszcza w okresie wdrożenia 
reformy, pochłania Pani zapewne wiele 
czasu i sił. Proszę pozwolić, że zapytam- 
czy znajduje jeszcze Pani wolny czas dla 
siebie i Rodziny?

Mąż i dwaj dorośli synowie wspierają mnie 
w tych działaniach. Najbardziej poszkodo-
wani to pies i rośliny w ogrodzie. Na szczęście 
wiedzą, że w szkole poza wrześniem i czerw-
cem są spokojniejsze miesiące.

Dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi, 
które z pewnością przybliżyły Czytelnikom 
zarówno Pani osobę jako odpowiedzialnego 
Dyrektora reformowanej Szkoły Podstawowej 
w naszej Gminie oraz pracę naszej placówki. 
Życzymy Pani Dyrektor dużo sił, spokoju, 
zdrowia, ludzkiej życzliwości, zrozumienia 
i pomocy ze strony wszystkich zainteresowa-
nych dobrą edukacją naszych dzieci.

Joanna Furczyk
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PASOWANIe NA uCZNIA 
kLASY PIeRWSZeJ
W czwartek, 19 paździer-

nika odbyła się bardzo 
ważna uroczystość dla 

całej braci uczniowskiej – Paso-
wanie na ucznia. Dzieci klas 
pierwszych przygotowywały się 
do tej uroczystości od początku 
roku szkolnego pod okiem swo-
ich wychowawczyń: Pani Joanny 
Furczyk, Pani Elżbiety Beczały, 
Pani Janiny Barczyk i Pani Iza-
beli Kowalskiej. Uczyły się dziel-
nie wierszy, podstaw matematyki, 
piosenek, wytrwale ćwiczyły pod-
czas prób.

Tego dnia panowała świą-
teczna atmosfera. Dzieci wszyst-
kich klas pierwszych ubrane

w świąteczny strój galowy, 
przepiękna dekoracja sali gim-
nastycznej, przygotowany sprzęt 
nagłaśniający – to wszystko 
po to, aby ślubowanie pierwsza-
ków wypadło jak najbardziej uro-
czyście.

Wreszcie nadszedł moment 
rozpoczęcia. Starsi koledzy bra-

wurowo poprowadzili tę uroczy-
stość.Przywitali gorąco rodziców, 
krewnych, nauczycieli, uczniów, 
a szczególnie serdecznie klasy 
pierwsze. Cała uroczystość oparła 
się o format programu talent show 
„Jestem gotów”. Dzieci przy kolo-
rowej dekoracji zaprezentowały 
swoje umiejętności. Przy burzy 
oklasków, w odświętnych stro-

jach, z granatowymi tarczami 
przy piersi pierwszacy błysnęli 
talentem recytatorskim, wokal-
nymi matematycznym. Po zapre-
zentowaniu się w kolejnych kon-
kurencjach, jury w składzie: Pani 
Anna Kołacińska, Pani Gabriela 
Pająk i Pani Gabriela Wrzoł jed-
nogłośnie „było na tak” i zadecy-
dowało o tym, że dzieci są gotowe 

do bycia uczniami Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Goczałkowicach – 
Zdroju.

Po zakończeniu części arty-
stycznej, w niezwykle podnio-
słej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym pierwszacy ślubo-
wali być dobrymi Polakami, god-
nie reprezentować swoją szkołę, 
swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczy-
cielom. Po złożeniu ślubowania 
Pani Dyrektor dokonała symbo-
licznego pasowania na ucznia. 
„Pasuję Cię na ucznia” – mówiła 
Pani Dyrektor, dotykając kredką – 
jak czarodziejską różdżką ramion 
swoich podopiecznych. Był to nie-
zwykły moment dla uczniów, ich 
rodziców, także Pani dyrektor 
nie kryła wzruszenia. Na zakoń-
czenie uczniowie otrzymali małe 
upominki i wspólnie z rodzi-
cami pozowali do pamiątkowych 
zdjęć. Ten dzień na długo zostanie 
pierwszakom w pamięci.

Jolanta Szczygieł

Już od wielu lat  nasze 
przedszkole współpracuje 
z Komendą Powiatową Poli-

cji w Pszczynie i zawsze bardzo 
ceni sobie obecność umunduro-
wanych funkcjonariuszy. Spo-
tkania z policjantem są stałym 
punktem wydarzeń w kalenda-
rzu imprez przedszkolnych.

Dzieci przygotowują wiersze, 
piosenki, krótkie scenki. Biorą 
także udział w różnych konkur-
sach i zabawach ruchowych. 
Celem tych działań jest uświa-
domienie dzieciom konieczno-
ści rozumienia zasad poruszania 
się po drogach, zachowania się 
wobec osób obcych, czy napastli-
wych zwierząt.

Przedszkolaki już od najmłod-
szych lat uczą się podstawowych 
zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Poznają znacze-
nie kolorowych świateł, zebry 
na jezdni, uczą się rozpoznawa-
nia znaków drogowych.

Ich wiedzę na ten temat 
sprawdził sierżant Szymon Czyż 

z KPP w Pszczynie
4 października 2017 roku. 

Dzieci pięknie zaprezentowały 
poznane wierszyki i piosenki. 
Ochoczo podchodziły do przy-
gotowanych, nawet najtrudniej-
szych zadań i zagadek.

Nasz gość zaprezentował 
wesołe filmiki ukazujące, jak 
w prosty sposób zapamiętać 
ważne informacje związane 
z poruszaniem się pieszych 
po drogach. Zwrócił uwagę 
na zapinanie pasów w samocho-
dach, a także zachowanie się

w sytuacji, gdy atakuje nas 
pies. Naturalnym odruchem 
obronnym jest ucieczka, jak 
więc zachować spokój i trwać 
w miejscu, kiedy groźne zwie-
rzę szczeka i atakuje? Uczenie 
pozycji żółwia od najmłodszych 
lat pomoże oswoić je z możliwą 
sytuacją i nabrać pewności siebie. 
Podczas spotkania nie sprawiło 
dzieciom żadnych trudności. 
Grzeczne przedszkolaki odwie-
dza gość – niespodzianka i tak 

było i u nas. Kiedy policyjny pies 
Sznupek pojawił się w drzwiach 
wywołał uśmiechy na twarzach 
dzieci. Chętnie przytulały się 
do niego i robiły sobie z nim zdję-
cia.

Na zakończenie nasi milusiń-
scy odśpiewali przygotowane 
piosenki i wręczyli gościowi 

upominki.  Ponieważ nasza 
współpraca z Komendą Powia-
tową Policji w Pszczynie zawsze 
przebiega w miłej atmosferze, 
na pewno spotkamy się znowu 
za rok.

Zredagowała:
Anna Czernecka – Mac

Publiczne Przedszkole nr 2

POLICJANT I PIeS SZNuPek 
W NASZYM PRZeDSZkOLu
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Dnia 12.10.2017r. dzieci 
z grup starszych „Pszczółki” 
i „Wiewiórki” udały się 

na wycieczkę do Chlebowej 
Chaty. Było to spotkanie z okru-
chami tradycji. Chata liczy sobie 
sto lat. Budynek Chlebowej Chaty 
(a konkretnie ściany, podłogi 
i dach) został przeniesiony ze wsi 
Markowa pod Łańcutem do Górek 
Małych. Następnie przebudowany 
i zmodernizowany oraz dodat-
kowo wypełniony sprzętami nie-
zbędnymi w gospodarstwie domo-
wym kilkadziesiąt lat temu.

W naszej drodze „od ziarenka 
do bochenka” wędrowaliśmy 
pomiędzy kolejnymi pomieszcze-
niami Chaty. I tak na początku spo-
tkania znaleźliśmy się na piętrze 
w pomieszczeniu wyglądającym 
jak mieszkanie dawnej rodziny. 
Izba ta wypełniona była szeregiem 
różnych sprzętów niezbędnych 
do codziennego życia człowieka 
z tej odległej dla dzieci przeszło-
ści. Dzięki temu można było zoba-
czyć jak dawniej żyli ludzie i jakich 
sprzętów używali na co dzień. I tak 
dzieci zobaczyły m.in. lampę naf-
tową, chochlę drewnianą do zbie-

rania śmietany, garnki gliniane, 
wirówkę do mleka, prasę do sera, 
maselnicę, drewniane foremki 
na masło tzw. ćwiartki, itp. Oczy-
wiście w centralnej części tego 
pomieszczenia znajdował się piec, 
w którym wypiekany był chleb. 
Piec nie tylko służył do pieczenia, 
ale dawał ciepło, światło, był miej-
scem odpoczynku i spania. Kiedyś 
w każdym domu na honorowym 
miejscu stała chlebowa dzieża. 
Jeżeli chodzi o mycie to na próżno 
szukać tu kranu z ciepłą i zimną 
wodą, ale i bez tego kiedyś sobie 
radzono. W tygodniu każdemu 
musiał wystarczyć mały garnuszek 
ciepłej wody podgrzanej na piecu, 
ale przed niedzielą potrzebne było 
gruntowne mycie i tu możliwych 
było kilka wariantów: kąpano się 
w metalowej wannie od najmłod-
szego do najstarszego, od naj-
starszego do najmłodszego lub 
od najczystszego do najbrudniej-
szego – wszyscy oczywiście w jed-
nej wodzie.

W tej części spotkania dzieci 
dowiedziały się również, jakie 
mamy rodzaje zboża i jakie pro-
dukty z nich się przygotowuje. 

Z pszenicy wypieka się chleb, bułki, 
ciasta, ciasteczka, naleśniki, robi 
się makaron, kaszę manną. Z owsa 
produkuje się płatki owsiane. 
Z żyta wypieka się ciemny chleb 
żytni oraz robi zakwas żurku. Jęcz-
mień to bogactwo kasz.

Po tej teoretycznej lekcji przed-
szkolaki zeszły do dużej jadalni, 
umyły ręce i wzięły się za przygo-
towanie swojego drugiego śniada-
nia – podpłomyka. Dawniej, aby 
zaspokoić „pierwszy głód” świe-
żego pieczywa, przed upiecze-
niem chleba wkładano do pieca 
podpłomyk. Zazwyczaj robiono 
jednego większego i grubszego 
dla całej rodziny. W Chlebowej 
Chacie każdy własnoręcznie for-
mował podpłomyki z przygotowa-
nego przez gospodarzy ciasta. Aby 
podpłomyk w czasie pieczenia 
pięknie się „nadmuchał” należy 
formować go szybko i całą dłonią, 
kilkakrotnie naciskając i prze-
wracając. Aby po upieczeniu nie 
mieć problemów z rozpoznaniem 
podpłomyka warto go oznaczyć 
szczyptą soli i maku.

Po wypieczeniu podpłomyków 
w piecu chlebowym dzieci jesz-
cze ciepłe jadły z masłem, mio-
dem lub smalcem, popijając kawą 
zbożową z mlekiem. Większy głód 
można było zaspokoić kromką 
bardzo sycącego chleba z mąki 
żytniej na zakwasie, który także 
wypiekany jest co dzień w Chle-
bowej Chacie.

Po tej przepysznej degusta-
cji uczestnicy wycieczki wyszli 
na dwór i przeszli do stojącej obok 
stodoły, w której zgromadzono 
szereg narzędzi i maszyn wyko-
rzystywanych dawniej na wsi przy 
uprawie i obróbce ziarna.

Na dwóch piętrach stodoły 
zgromadzono autent yczne 

sprzęty gospodarskie i urządzenia 
rolnicze – od płachty płótna, któ-
rej używał siewca, poprzez m.in. 
kosy, cepy, żarna, wialnie, a także 
brony czy siewniki po ciągniki z lat 
pięćdziesiątych.

Atrakcją dla dzieci była moż-
liwość młócenia cepami, mie-
lenia żarnami i pracy w kiera-
cie. W nagrodę za trudną pracę 
dzieci  mogły  pobuszować 
po stodole, wszystkie chętnie 
korzystały z możliwości uloko-
wania się za kierownicą starych 
ciągników, w bryczkach, kolasach 
czy saniach.

Ostatni przystanek w naszej 
wędrówce to „kącik pszczelarza”. 
Wychodząc stąd mieliśmy już 
sporą wiedzę o życiu i zwyczajach 
pszczół: robotnic, trutni i królo-
wej matki, a także wytwarzaniu 
i pozyskiwaniu miodu. Pracowity 
jak pszczółka? Dzieci już wiedzą 
dlaczego...

Oprowadzanie i zajęcia prowa-
dzone są w ciekawy, przystępny 
i dynamiczny sposób, zrozumiały 
już dla kilkulatka, a dla opiekunów 
dodatkowo okraszone szczyptą 
anegdot i humoru. Ta żywa lekcja 
historii na pewno na długo zapad-
nie dzieciom w pamięć. Szcze-
gólnie warto zabrać tu młode 
pokolenie. Dzieci i młodzież nie 
tylko zobaczą drogę „od ziarenka 
do bochenka”, ale przekonają 
się jaką wartość ma chleb, który 
w naszych czasach co dzień leży 
na stole, a kiedyś pieczony był 
tylko raz w tygodniu. Trzeba było 
długo nad nim pracować, żeby 
pięknie urósł i czekać na niego 
kilka godzin, aby wyciągnąć go 
z pieca.

Zredagowała:
Aleksandra Kołodziejczak
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WYCIeCZkA DO CHLeBOWeJ 
CHATY

Z pszenicy wypieka się chleb, bułki, sprzęty gospodarskie i urządzenia 

 
 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU 

 
ZAPRASZA NA  

 
 

 
 

WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
DLA DZIECI I MŁODZIEZY 

 

 
INFORMUJEMY O WOLNYCH MIEJSCACH 

 W GRUPACH JĘZYKOWYCH: 
 

GODZ. 16.15  
GRUPA WIEKOWA 8-10 LAT 

 
GODZ. 17.00  

GRUPA WIEKOWA 11-14 LAT  
(ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA) 

 
 
 
 

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. UZDROWISKOWA 61,  

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ,  TEL. 32 210 77 39. 
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Akcja Narodowe Czytanie 
organizowana jest pod 
patronatem Par y Pre-

zydenckiej RP od 2012 roku. 
Została zainicjowana wspólną 
lekturą Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza. W 2013 roku 
w całej Polsce odbyło się czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, 
a podczas następnych edycji 

przeczytano kolejno: Trylogię 
Henr yka Sienkiewicza oraz 
Lalkę Bolesława Prusa. W ubie-
głym roku narodowo czytaliśmy 
Quo vadis Henryka Sienkiewi-
cza

Podczas tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania w całej 
Polsce czytano „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego.

G m i n n a  B i b l i o t e k a 
Publiczna w Goczałkowicach 
– Zdroju również włączyła się 
w tą akcję, organizując spotka-
nie przy uzdrowiskowej fontan-
nie. Niestety, pogoda nie dopi-
sała dlatego uroczyste czytanie 
przeniesione zostało na trakt 
zabiegowy goczałkowickiego 
uzdrowiska. Aktorki bielskiego 

teatru „Kwadryga” Ewa Wale-
siak i  Kr yst yna Pr yszczyk, 
w specjalnie przygotowanych 
na te okazje strojach czytały 
fragmenty dzieła. Swoją inter-
pretacją zaintersowały zgorma-
dzomadzoną widownię, która 
na zakończenie nagrodziła 
artystki gromkimi brawami.

GBP

NARODOWe CZYTANIe - 
"WeSeLe" STANISŁAWA 
WYSPIAńSkIeGO
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GMINNY OŒRODEK KULTURY
W GOCZA£KOWICACH- ZDROJU

ZAPRASZA
WIECZORNICÊ

ŒWIÊTA
NIEPODLEG£OŒCI

10 listopada (pi¹tek) godz. 19.00
sala GOK I piêtro

z okazji

NA

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w  

Konkursie Plastycznym 
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W MOIM DOMU, GMINIE, REGIONIE 

– bożonarodzeniowa choinka 
Zachęcamy do udziału w konkursie, który ma na celu 

pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN 
 

• Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów 
szkół podstawowych.  

• Technika: rysunek, malarstwo.  
• Format A3. 
• Prace należy opisać podając imię, nazwisko, wiek autora oraz 

adres  i numer telefonu.  
• Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać. 
• Termin nadsyłania prac: do 8 grudnia 2017 r.  
• Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 grudnia 2017 r. 
• Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury: 

43-230 Goczałkowice-Zdrój,  ul. Uzdrowiskowa 61, 
 tel. (032) 210 70 88. 

Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na 
własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
reprodukowania prac w celach promocyjnych. 
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Kiedy w ubiegłym roku Sto-
warzyszenie  „Przeciw 
Nicości” postanowiło zor-

ganizować w Goczałkowicach 
Ogólnopolski Festiwal Fotografii 
Ojczystej nikt nie wiedział czego 
będzie można spodziewać się 
po imprezie noszącej tak niejed-
noznaczny tytuł. Jak się później 
okazało festiwal i towarzyszący 
mu konkurs połączony z wystawą 
prac stał się okazją do spojrzenia 
na otaczającą nas rzeczywistość 
w artystyczny, można by rzec 
magiczny sposób.

Ciepłe przyjęcie, liczne, pozy-
tywne opinie wśród osób gosz-
czących zarówno na wernisa-
żach, jaki i wystawach sprawiły, 
że organizatorzy całego przedsię-
wzięcia postanowili po raz kolejny 
zaprosić miłośników fotografii 
do goczałkowickiego uzdrowi-
ska. W trakcie trzech październi-
kowych wieczorów zaprezento-

wano kilkadziesiąt wyjątkowych 
prac autorstwa wybitnych foto-
grafików. Jak zaznacza w imieniu 
stowarzyszenia Lucyna Romań-
ska „motywy przewodnie tego-
rocznego goczałkowickiego festi-
walu i konkursu objęły dwa kręgi 
tematyczne: kraj widoki z Polski 
oraz weduty małomiasteczkowe. 
Dodaje, że „starano się, aby 
widzowie znaleźli coś ku rado-
ści oczu i pokrzepieniu ducha. 
Wystawy zostały poświęcone pro-
wincji – wyznała, ale na miejsce 
ich prezentacji wybrano wszakże 
znamienitą, lecz niewielką miej-
scowości, a co istotne zorganizo-
wane zostały przez prowincjo-
nalne stowarzyszenie.

Tym sposobem, zaintereso-
wani widzowie mogli uczestni-
czyć w wyjątkowo klimatycz-
nych spotkaniach, obejmujących 
wernisaże przygotowane m.in. 
w galeriach Gminnego Ośrodka 

Kultury, Starego Dworca oraz 
Galerii Fotografii Piktorial-
nej WERANDA zlokalizowa-
nej w miejscowym uzdrowisku. 
W ramach wystaw zaprezento-
wano zdjęcia autorstwa Jerzego 
Piątka zatytułowaną „Smu-
tek i urok prowincji” (siedziba 
GOK), Małgorzaty Dołowskiej 
i Mieczysława Cybulskiego p.t. 
„Podlaskie Krajobrazy” (budy-

nek dworca) oraz grupy Pictorial 
Teamu p.t. „Prowincjonałki pol-
skie” (uzdrowisko).

W s z y s t k i e  z a p r e z e n t o -
wane na II Festiwalu fotografie 
można obejrzeć do końca listo-
pada we wskazanych miejscach, 
w godzinach pracy instytucji 
nimi zarządzającymi. Serdecz-
nie zachęcamy do skorzystania.

Gminny Ośrodek Kultury

II OGÓLNOPOLSkI feSTIWAL 
fOTOGRAfII OJCZYSTeJ

Wystawa fotografii w galerii Gminnego Ośrodka Kultury.

Wystawa fotografii w galerii "Starego Dworca". 

GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

GoK

GoK

GoK

GMINNY OŒRODEK KULTURY

Informacja: GOK, tel. 32 2107088

MIKO£AJKOWY WYJAZD
NA REWIÊ DO KATOWIC

3 GRUDNIA 2017(niedziela)
GODZ.12.00

BILET+PRZEJAZD+UBEZPIECZENIE
120 Z£.

Wystawa fotografii w galerii Uzdrowiska.
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Rozpoczęła się XVIII edy-
cja Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tym-

barku”, największego turnieju 
piłkarskiego dla dzieci w Euro-
pie. Udział w rozgr ywkach 
daje dzieciom szansę spełnie-
nia marzeń o spotkaniu z repre-
zentantami Polski i zagraniu 
na stadionie PGE Narodowym.

Turniej organizowany jest 
przez Polski  Związek Piłki 
Nożnej od 11 lat. Już ponad 
1,6 mln dzieci wzięło udział 
w dotychczasowych edycjach 
Turnieju, którego głównym 
celem jest zachęcanie dzieci 
do aktywności fizycznej. Naj-
ważniejszym aspektem rozgry-
wek jest zabawa i przyjemność 
z gry. Warto jednak pamiętać, 
że na kolejnych etapach roz-
grywek dzieci są pod baczną 
obserwacją trenerów młodzie-
żowych reprezentacji Polski, 
którzy wyławiają największe 
talenty i pomagają im spełnić 
marzenia o piłkarskiej karie-
rze i założeniu reprezentacyj-
nej koszulki.

Jak co roku, dziewczęta 
i chłopcy uczestniczący w Tur-
nieju podzieleni są na trzy kate-
gorie  wiekowe:  U-8,  U-10 
i U-12. Nagrodą główną dla 
zwycięzców będzie możliwość 
obejrzenia meczu kadry Adama 
Nawałki i osobistego spotkania 
z reprezentantami Polski.

23 października na obiekcie 
Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 
5 rozegrany został w ramach 
Turnieju pierwszy etap, etap 
powiatowy.

Na s z ą  s z ko ł ę  re p re ze n -
towały  dr użyny dziewcząt 
i chłopców w kategorii U-12.

S k ł a d  d r u ż y n y  d z i e w -
cząt: Laura Furczyk, Patr y-
cja Matula,  Mar t yna Prze-
myk, Natalia Chudek, Patry-
cja Kozik, Oliwia Głogowska, 

Justyna Mika.
Drużyna chłopców: Patryk 

Gr ygierczyk ,  Maksymil ian 
Maćkowski,  Dominik Bień, 
Maciej  Król,  Marcel  Helik, 
Kamil Gola, Mateusz Kotas, 
Tomasz Jacek, Jakub Ryłko, 
Jakub Grygierczyk.

Zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy awansowali do kolej-
nego etapu czyli finału woje-
wódzkiego, który rozegrany 
zostanie na Stadionie Śląskim.

Łatwiejszą drogę awansu 
m i a ł y  n a s z e  d z i e w c z ę t a 
bowiem okazały się jedynymi 
odważnymi w naszym powie-
cie. Zdecydowanie o wiele wię-

cej emocji i nerwów dostar-
czyła reprezentacja chłop-
ców, którzy po remisie 1 – 1 
w pierwszym meczu aby awan-
sować musieli drugie spotkanie 
wygrać dziewięcioma bram-
kami i nie stracić żadnej. Pełna 
mobilizacja oraz perspektywa 
udziału w finale wojewódzkim 
sprawiła, że nie tylko nie stra-
cili żadnej bramki ale na doda-
tek strzelili drużynie przeciw-
nej aż 12 tym samym uzyskując 

awans.
Opiekunami naszych repre-

zentantów byli panowie Jaro-
sław Firganek i  Eugeniusz 
Machoń.

Serdecznie dzięku-
jemy uczestnikom roz-
grywek i gratulujemy!

Ze sportowym 
pozdrowieniem!

Eugeniusz Machoń

„ Z PODWÓRkA NA STADION”

Uczniowski  Międzyszkolny Klub Sportowy 

Goczałkowice-Zdrój 

Zaprasza dzieci i młodzież  

do uczestnictwa w zajęciach pływania i piłki nożnej. 

 

Nasi zawodnicy posiadają licencje PZP i PZPN, które pozwalają na 
uczestnictwo w zawodach organizowanych na terenie kraju. Startujemy  

w zawodach na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim, a zawodnicy  
z pływania reprezentują nas na Mistrzostwach Śląska i Mistrzostwach Polski. 

 

Jeśli chcą Państwo, aby dziecko czuło się bezpiecznie w wodzie, aktywnie 
spędzało czas, poznało nowych przyjaciół, brało udział w rywalizacji 
sportowej i uczyło się pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Treningi prowadzone są w kilku kategoriach wiekowych 
 i dostosowane do umiejętności zawodników. 

 

Więcej informacji udzielają: 

Trener pływania - p. Tomasz Całka, tel. 886 381 896 

Trener piłki nożnej - p. Michał Majnusz, tel. 663 646 697 
 

 

Facebook: UMKS Goczałkowice- Zdrój (pływanie i piłka nożna). 
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WSPARCIe DLA POGORZeLCÓW
Z GOCZAŁkOWIC

We wczesnych godzinach rannych, 19 października 2017 r. rodzinę Państwa Krzempek, zamieszkałych w Goczałkowicach 
przy ul. Bór II spotkała wielka tragedia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń biegłych nieznany sprawca celowo podłożył 
ogień pod drewnianą stodołą. Pożar doszczętnie strawił budynek o powierzchni 300 m2, w którym oprócz słomy, ziem-

niaków i innych płodów rolnych znajdowały się maszyny rolnicze oraz część zabytkowych sprzętów gospodarczych.

Niestety poszkodowani gospodarze nie są w stanie sami sprostać kosztom odbudowy stodoły. W związku z tym Redakcja „Wiado-
mości Goczałkowickich” zwraca się do osób dobrej woli z prośbą o materialne wsparcie dla poszkodowanej rodziny. Przelewów 
można dokonywać na konto miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w tytule wpisując słowo „POŻAR”.

Nr konta bankowego:

65 8435 0004 0000 0010 4535 0001

W dniu 21 września br. zawarto umowę z firmą MIKOŁAJ 
OLBRYCH Hydrologia, Ochrona Środowiska z Krakowa 
na wykonanie opracowania pn. Aktualizacja „Strategii 

poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbior-
nika retencyjnego RONTOK MAŁY w Goczałkowicach-Zdroju”. 
Celem opracowania jest zweryfikowanie w/w Strategii opraco-
wanej przez gminę w 2010r. oraz sporządzenie propozycji roz-
wiązań mających na celu dalszą poprawę bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego w tym rejonie, z uwzględnieniem dopływu 
wód Potoku Goczałkowickiego, cieków i urządzeń melioracyjnych 
w całej wschodniej części Gminy, od drogi krajowej nr 1 w kie-
runku wschodnim oraz zlewni tych cieków i urządzeń znajdują-
cych się poza granicami administracyjnymi gminy Goczałkowice-
-Zdrój (m.in. tereny w Rudołtowicach). Koszt opracowania wynosi 
60.885 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania cenowego 
przeprowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 
30 tys. euro. Termin wykonania – 1 marca 2018r.

W ramach zlecenia firma sporządzi sprawozdanie z realizacji 
zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wskazanych w Strategii 
opracowanej w 2010r. oraz charakterystykę sieci hydrograficznej 
na obszarze objętym analizą z uwzględnieniem osiadań terenu 
związanych z obecną i planowaną eksploatacją górniczą. Na tej 
podstawie zostaną wyznaczone obszary potencjalnie zagrożone 
zalaniem z uwagi na utrudniony odpływ wód opadowych.

Jeden z rozdziałów będzie zawierał propozycje wariantowych 
rozwiązań koncepcyjnych zabezpieczenia terenu gminy przed 
powodzią i podtopieniami, z uwzględnieniem zadań inwestycyj-
nych do realizacji. Firma jest zobowiązana również do określenia 
szacunkowego kosztu realizacji proponowanych rozwiązań tech-
nicznych.

Maria Ożarowska

GMINA ZLeCIŁA 
AkTuALIZACJĘ STRATeGII 
POPRAWY BeZPIeCZeńSTWA 
PRZeCIWPOWODZIOWeGO
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Rozpoczął się sezon grzew-
czy, a co się z tym wiąże 
wzrost zanieczyszczenia 

powietrza, na które wpływa 
niska emisja. Zła jakość powie-
trza przekłada się na jakość 
zdrowia i życia, zwiększa ryzyko 
zawału serca i udaru mózgu, 
powoduje częstsze hospitaliza-
cje. Najbardziej na skutki zanie-
czyszczenia powietrza nara-
żone są dzieci i osoby starsze, 
co przekłada się np. na zwiększe-
nie zachorowalności na astmę. 
Dlatego przypominamy, że dniu 
1 września 2017 roku weszła 
w życie uchwała antysmogowa 
zgodnie z którą obowiązuje 
zakaz używania paliw, których 
stosowanie powoduje wysoką 
emisję trujących substancji 
do atmosfery, czyli węgla bru-

natnego, mułów i flotokoncen-
tratów oraz wilgotnego drewna. 
Uchwała nie zakazuje spalania 
węgla czy drewna, ma nato-
miast spowodować stosowanie 
odpowiednich jakościowo paliw 
stałych w odpowiednich urzą-
dzeniach grzewczych (kotłach, 
kominkach i piecach).

Wszyscy którzy planują 
instalację urządzeń grzewczych 
po 1 września 2017 r. muszą się 
zaopatrzyć, zgodnie z przyję-
tymi zapisami uchwały, w kotły 
minimum klasy 5.

Uchwała reguluje także temat 
wymiany starych kotłów: zało-
żono trzy daty graniczne ich 
zmiany, w zależności od dłu-
gości lat użytkowania. W przy-
padku kotłów eksploatowanych 
powyżej 10 lat od daty pro-

dukcji trzeba będzie je wymie-
nić na klasę 5 do końca 2021 
roku. Ci, którzy użytkują kotły 
od 5-10 lat, powinni wymienić 
je do końca 2023 roku, a użyt-
kownicy najmłodszych kotłów 
mają czas do końca 2025 roku.

Na r ynku są  stosowane 
kotły klasy 3 i 4. Ze względu 
na to, że do roku 2016 wymiana 
na takie kotły była dofinansowy-
wana, graniczną datę ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 
ustalono do końca 2027 roku.

uCHWAŁA ANTYSMOGOWA

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W URZĘDZIE GMINY GOCZAŁKOWICE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie zaprasza przedsiębiorców w dniu 14 listopada 2017 r. (wtorek) na godz. 

13.00 do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego, które odbędzie się w siedzibie Urzędu 

Gminy Goczałkowice.

Osoba kontaktowa – Renata Kawa, tel. 32 449 22 60

W oryginale podpisał:

Jacek Binias – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Pszczyńska” przed planowanym 
naborem wniosków o powierzenie grantu 

zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem 
wsparcia do udziału w bezpłatnych godzinach 
doradczych.

Spotkania mają charakter indywidualny, 
obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. 
Czas trwania jednego spotkania to ok. 60 minut.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w sie-
dzibie LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. w Pszczy-
nie przy ul. 3. Maja 11, w godzinach od 12.00 
do 17.00.

– 16. i 18. października 2017 r.
– 6. i 8. listopada 2017 r.

Chęć udziału w doradztwie mogą Państwo 
zgłaszać pod numerem telefonu – 32 210 02 12 
– biuro LGD.

Przypominamy, iż najbliższy planowany pro-

jekt grantowy zakłada zwiększenie aktywno-
ści i zintegrowania mieszkańców obszaru LSR 
poprzez realizację grantów w zakresie aktywi-
zacji społecznej. W związku z tym na doradz-
two zapraszamy potencjalnych Grantobiorców, 
zwłaszcza mieszkańców i organizacje pozarzą-
dowe działające na obszarze objętym LSR (tj. 
Gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna (bez mia-
sta Pszczyna), Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-
-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, 
Bieruń) planujących działania w tym zakre-
sie. Więcej informacji: http://www.lgdzie-
miapszczynska.pl/

BeZPŁATNe GODZINY 
DORADCZe
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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. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.

GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 

Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.

STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.

POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.

POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.

APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.

APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT 

Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.

GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39, 

tel. 32/2107313 czynny codziennie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,

czynna: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00, piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.

USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;

SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

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.

Projekt graficzny: Bogusław 
Tomża LINEA, 606 684 285
Skład: GOK, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Uzdrowiskowa 61.
Druk:
INFOPAKT,43- 206 Rybnik, 
ul. Przewozowa 4.

Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych, zastrzega 
sobie prawo skracania 
i opracowywania nadesłanych 
tekstów oraz zmiany tytułów.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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 – 727 032 494; 727 032 493

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

siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”, 
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

PUNKT  INFORMACJI  TURYSTYCZNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

"dział dziecięcy"  Gminnej Biblioteki Publicznej.

CeNTRuM OBSŁuGI RuCHu 
TuRYSTYCZNeGO 
"STARY DWORZeC"

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

DYŻURY DZIELNICOWEGO

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017


