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wiadomości goczałkowickie

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

Inwestycje zaplanowane na ten rok:
Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach –
Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych.
Zakończyły się prace remontowe budynku, który wykonywało konsorcjum firm: Instal Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku oraz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju za
łączną kwotę 1 335 357,00 zł.
Inwestycja jest częścią projektu, na którego realizację podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
pod tytułem „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”. Zadanie jest wykonywane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), osi priorytetowej: X.
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działania:
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz poddziałania: 10.2.1.
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Kwota dofinansowania
wynosi 844,839,24. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na kompleksowy remont budynku Górnik (GOK) na potrzeby utworzenia
Centrum Usług Społecznościowych oraz częściowe jego doposażenie. Termin zakończenia realizacji całego projektu zaplanowany jest
na grudzień 2018 roku.
Drugi projekt, który jest ściśle powiązany z tym opisanym powyżej, na którego realizację również podpisaliśmy umowę z Urzędem
Marszalkowskim Województwa Śląskiego nosi tytuł „Integracja- Toleranacja” Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu w ramach
osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie
9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion
Centralny. Projekt ten został oceniony pozytywnie i zatwierdzony
do otrzymania dofinansowania. Podpisana umowa opiewa na kwotę
758, 098,50. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia 2019
roku do końca sierpnia 2020 roku. Zakłada powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży i Klubu seniora oraz organizację
i prowadzenie usług społecznych dla społeczności lokalnej (usługi
opiekuńcze i asystenckie).
Odbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śl.
na odcinku od potoku Kanar do ulicy Wisławy Szymborskiej
(dawnej ulica Drobnera).
To zadanie, którego zakończenie planuje się na koniec października.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich i włączanie w miejscu istniejącego
wylotu do potoku Kanar wraz z zabudową nowych studni rewizyjnych
oraz wykonanie przełączeń istniejących wpustów ulicznych do nowej
sieci, budowę nowych przyłączy kanalizacji deszczowej, wykonanie
przełączeń istniejących przykanalików i zabudowę separatora.
Zadanie wykonuje firma Instal Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek
z Piasku za kwotę ofertową 1 447 721 zł i terminem realizacji do 31.
10.2018r.
Na jego realizację Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała promesę
na kwotę 781 323 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Zadanie to zostało ujęte w protokole strat sporządzonym przez gminę i zweryfikowanym przez Komisję powołaną przez
Wojewodę Śląskiego w 2013 roku.
Plac zabaw przy SP 1.
Rozpoczęła się realizacja inwestycji. Na to zadanie Urząd Gminy

pozyskał środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Projekt pn. „Stworzenie niekomercyjnego
miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z edukacyjnym placem
zabaw” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji.
Zadanie polega na stworzeniu tytułowego miejsca wypoczynku wraz
z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
Zadanie to realizuje firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł Sz. Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 559 983 zł.
Przebudowa ul.w Głównej na odcinku od DK 1 do ul. Św. Anny.
W dniu 31 sierpnia powiat pszczyński rozstrzygnął przetarg
na remont ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju. Wykonawcą robót
będzie firma EUROVIA POLSKA SA z Bielan Wrocławskich. Wartość
zadania – 2.830.479 zł. Rozstrzygnięcie przetargu było możliwe
dzięki pozyskaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienia o dodatkowych środkach w kwocie 664.383 zł,
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykazanych w protokołach szkód powodziowych powstałych w czerwcu
2013r.. Ostateczna wartość rządowej dotacji po zmianie wyniesie
2.264.383 zł. Montaż finansowy zadania obejmuje również wkład
własny powiatu i kwotę 300 tys. zł, którą przekaże gmina Goczałkowice-Zdrój w ramach pomocy finansowej udzielonej na mocy uchwały
Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26
czerwca 2018r.
Zakres inwestycji obejmuje remont drogi na odcinku od DK1
do skrzyżowania z ul. Św. Anny w tym: wymianę istniejącej podbudowy drogi (częściowo) na długości 810 mb, wykonanie remontu
nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na długości 1248 mb, wykonanie
remontu chodnika na długości 810 mb, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym (częściowo), wykonanie remontu zatok postojowych,
zjazdów do posesji z kostki betonowej, remont wpustów ulicznych,
remont warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na długości 191 mb. Termin zakończenia inwestycji określono na dzień
14 grudnia br. Zadanie musi być wykonane i rozliczone najpóźniej
w grudniu br. ponieważ takie są zasady udzielania wsparcia finansowego na usuwanie szkód powodziowych.

Przetargi ogłoszone:
Przebudowa ul. Wiślnej - szczegółowe inf. na str. 6.
Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Zimowej –
budowa kanalizacji w okolicy ulicy Głównej – etap I.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fragmentu kanalizacji
deszczowej służącej do odprowadzenia wody z zaprojektowanego
zbiornika przeciwpowodziowego przy ulicy Zimowej. Zakres obejmuje wykonanie 90,74 mb kanalizacji z rur betonowych fi 800 mm
wraz zabudową 3 studni 1500 mm i jednej 2000 mm oraz wylotu
do Potoku Goczałkowickiego. Zakres obejmuje również wykonanie
wszystkich przyłączy które prowadzą do tych studni oraz usunięcie
istniejących kolizji.. Kanalizacja do wykonania znajduje się w aktualnie remontowanej drodze powiatowej ulicy Głównej.
Wykonawca musi dysponować i skierować do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadające niezbędne do wykonania
zamówienia publicznego: uprawnienia do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie o w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci kanalizacyjnej.
Termin realizacji 30 listopad 2018 rok.
Zimowe utrzymanie dróg oraz alejek w Parku Zdrojowym.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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Z PRAC WÓJTA GMINY - CIĄG DALSZY...
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju
ogłosiła 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
2018r. do końca marca 2019r. zlecono firmie: Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju.
Utrzymanie alejek w Parku Zdrojowym, w tym samym czasie
będzie należało do firmy: F.U.H. M & S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju
Umowy z wykonawcami obejmują również pozimowe sprzątanie
i oczyszczenie dróg, parkingów, chodników oraz alejek parkowych
z materiałów użytych do zwalczania śliskości.
Program Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń.
Zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków pod względem
zgodności z warunkami programu. Złożyliśmy również zaktualizowany wniosek o udzielenie Gminie dotacji i pożyczki na realizację
I-wszego etapu programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Odbyło się spotkanie
z mieszkańcami zakwalifikowanymi do I-wszego etapu.
Wspólny zakup energii elektrycznej i gazu.
Trwa postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla
potrzeb oświetlenia ulicznego, a także energii, która stanowi zapotrzebowanie dla obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Do przetargu przystąpiliśmy wspólnie z gminą: Pszczyna, Pawłowice, Kobiór, Miedźna, Powiatem pszczyńskim, Przedsiębiorstwem
Inżynierii Komunalnej, Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, a także Pszczyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
Nastąpiło otwarcie ofert: w przypadku energii elektrycznej wpłynęla 1 oferta i jest ona o 75% wyższa od do tej pory obowiązującej, również w przypadku gazu ceny są wyższe ale nie ma tak dużego wzrostu.
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

DWUKROTNY SUKCES GOCZAŁKOWIC
-ZDROJU W OGÓLNOPOLSKICh
RANKINGACh
W najnowszym rankingu Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju, gmina Goczałkowice-Zdrój zajęła 6 miejsce
wśród najlepszych gmin wiejskich o najwyższym poziomie rozwoju.

S

2017 w kategorii gmin wiejskich
wręczanych przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”.
To nie pierwszy raz kiedy
Goczałkowice-Zdrój zajmują
wysoką pozycję wśród zestawień rankingowych. Świadczy,
to o prężnym rozwoju gminy,
mądr ym zarządzaniu oraz
zaangażowaniu mieszkańców
w sprawy społeczno-publiczne.
Ewelina Sowa-Mrzyk

fot. woJcIech smolorz

tworzony przez ekspertów
ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego
rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju
na bazie opracowanych wzorców.
Ranking jest opracowywany
na podstawie 16 wskaźników,
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny
oraz ochronę środowiska, których źródłem są dane GUS. Pod
uwagę brane są m.in. wydatki

na projekt y i nwe st yc y j n e
na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców,
liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców,
saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków.
Zestawienie obejmuje
swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce,
w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz

miasta na prawach powiatu.
Łącznie, bierze w nim udział
ponad 2400 gmin, w tym 1548
gmin wiejskich, co dodatkowo
podnosi znaczenie otrzymanego
przez naszą miejscowość wyróżnienia.
Przy okazji pobytu w Warszawie, Wójt Gminy Gabriela Placha
odebrała jeszcze jedną nagrodę
dla Goczałkowic-Zdroju. Nasza
gmina zajęła II miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę
Osób Pracujących w latach 2003-

fot. woJcIech smolorz

fot. woJcIech smolorz

Nagrody, w sali kolumnowej Sejmu RP odebrała Wójt Gminy Gabriela Placha.
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maganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych
– ZIT , udało się zrealizować niniejsze przedsięwzięcie.
W ramach szeroko zakrojonych
prac wykonano m.in. okopanie
i odwodnienie obiektu, położenie nowych tynków w piwnicach,
malowanie sal i korytarzy, remont
łazienek, renowację stolarki drzwi,
wymianę oświetlenia, położenie
płytek i laminatów, adaptację strychu na II piętrze oraz dostosowanie
budynku do przepisów PPOŻ.
Jednym z ważniejszych etapów inwestycji był montaż windy,
dzięki któremu obiekt stał się przy-

fot. gok

abytkowy budynek „Górnik”
po wielu latach użytkowania
doczekał się kompleksowego
remontu. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych
dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspo-

fot. gok

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT
bUDYNKU „GÓRNIK”

Parter budynku, wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej.
jazny dla osób niepełnosprawnych,
które obecnie będą mogły bez
przeszkód korzystać z usług jakie
świadczą zlokalizowane tam instytucje kultury.
Generalnymwykonawcąprzedsięwzięcia była firma Instal Bratek
s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju. Łączny koszt robót
budowlanych wyniósł 1 335
357,00 zł, z czego 844 839,24 zł
pochodziło z funduszy ZIT.
Administrator obiektu, któ-

rym jest Gminny Ośrodek Kultury
zakłada, że budynek na powrót
zacznie pełnić swą funkcję od stycznia 2019 roku. W tym samym czasie
zostanie powołane do życia Centrum Usług Społecznych, w ramach
którego będzie zrealizowany projekt pod nazwą „Integracja-tolerancja” oparty na utworzeniu Klubu
środowiskowego dla dzieci i młodzieży, Klubu seniora oraz organizacji i prowadzeniu usług społecznych dla społeczności lokalnej
(usługi opiekuńcze i asystenckie).
Ewelina Sowa-Mrzyk

Korytarz na I piętrze, siedziba Gminnego Ośrodka Kultury,

GMINA PRZEKAZAŁA
MINISTROWI ZDROWIA
OPERAT UZDROWISKOWY

Z

godnie z ustawą uzdrowiskową gmina, na obszarze
której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia operatu uzdrowiskowego i przedstawienia go Ministrowi Zdrowia, nie rzadziej niż raz
na 10 lat. Operat uzdrowiskowy
jest obszernym i kosztownym
opracowaniem, który stanowi
udokumentowanie, i potwierdzenie spełnienia wszystkich uwarunkowań określonych w ustawie uzdrowiskowej, koniecznych
do nadania lub utrzymania statusu uzdrowiska. Potwierdzenie
spełnienia tych warunków następuje m.in. w formie świadectw
wystawionych przez uprawnione

podmioty. W dniu 9 października br. gmina przekazała operat
do Ministerstwa Zdrowia. Dokument ten sporządziła firma Eko-log Sp. z o.o. z Poznania. Operat
uwzględnia rozszerzenie strefy
„C” ochrony uzdrowiskowej
o sołectwo Zabłocie – Solanka
w gminie Strumie (188 ha).
Koszt sporządzenia operatu wraz
z kosztami badań i wymaganych
ustawowo świadectw wynosi
268.177 zł. Część tych wydatków
jest finansowana z budżetu gminy
na rok 2018. Płatność za badania
powietrza (kwota 190.650 zł),
które potrwają do końca kwietnia
2019r., zgodnie z umową, nastąpi
po ich zakończeniu. Połowa kosztów badań powietrza tj. kwota

95.325 zł będzie finansowana
z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wkład finansowy gminy
Strumień wynosi 25.000 zł.
Po uzyskaniu od Ministra Zdrowia decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego gmina Goczałkowice-Zdrój będzie zobowiązana zaktualizować Statut Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Dla
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego działających na terenie
gminy decyzja Ministra Zdrowia oznacza możliwość kontraktowania usług sanatoryjnych
w następnych latach, dla gminy
– możliwość pozyskania dotacji

z budżetu państwa i szereg zadań
związanych z zachowaniem
funkcji leczniczych uzdrowiska,
wymienionych w art. 46 ustawy
uzdrowiskowej, w tym dotyczących m.in. gospodarki terenami z uwzględnieniem potrzeb
lecznictwa uzdrowiskowego,
ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych, ochrony powietrza, hałasu, odprowadzania
ścieków, gospodarki odpadami,
tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń
lecznictwa. Trzeba je zrealizować
bo uzdrowisko to największy atut
Goczałkowic, bo 162–letnia historia i renoma goczałkowickiego
uzdrowiska do tego zobowiązuje.
Maria Ożarowska

aktualności
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SPRAWOZDANIE Z XXXVIII
SESJI RADY GMINY
2 października odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jakimi uchwałami zajmowali się radni?

W

f o t . paw e ł k o m r a u s

porządku obrad znalazło się sześć projektów uchwał.
Radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2018-2029. W związku z otrzymanymi dotacjami lub
wynikami przetargów zmieniono nakłady na przebudowę ul.
Korfantego, Żeromskiego, odbudowę kanału deszczowego w ul.
Powstańców Śląskich i przebudowę ul. Wiślnej. Stosowne zmiany
wprowadzono także w budżecie gminy na rok 2018. W budżecie
zmniejszono o ponad 115 tys. zł wydatki na remont mieszkania
chronionego. Wójt Gabriela Placha tłumaczyła, że w gminie nie
ma osoby, która mogłaby je otrzymać, a jest większe zapotrzebowanie na mieszkania socjalne. Zmniejszono też tegoroczne
wydatki na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji”.
To dlatego, że w 2018 r. zrealizowanych zostanie mniej wniosków
niż planowano, choć w ujęciu wieloletnim gmina chce zwiększyć
liczbę takich wniosków (ze 130 na 180).
Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 2 października.
źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach
Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
„Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Goczał- na nabycie do gminnego zasobu części nieruchomości. To działki
kowice-Zdrój”. Zdecydowała też o przystąpieniu do sporządzenia będące własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów PKP położone w rejonie ul. Parkowej. Gmina ma tam realizować
w rejonie lasu Remiza w gminie Goczałkowice-Zdrój”. Chodzi inwestycję pn. Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych
o teren o powierzchni ok. 2,9 ha, przy DK 1, w pobliżu Zakładów w podregionie tyskim – centrum przesiadkowe w gminie GoczałMięsnych Henryka Kani.
kowice-Zdrój.
Radni na październikowej sesji wyrazili zgodę na zawarcie
Na sesji wójt Gabriela Placha zaprezentowała sprawozdanie
porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania pole- z prac wójta. Przedstawiony został też nowy kierownik Gminnego
gającego na opracowaniu operatu uzdrowiskowego w 2018 r. Ośrodka Sportu i Rekreacji, Radosław Jeleń. Podczas dyskusji
Chodzi o porozumienie z gminą Strumień, bo strefa „C” ochrony radni poruszali kwestie m.in. planowanej akademii piłkarskiej
uzdrowiskowej obejmuje także sołectwo Zabłocie – Solanka w tej przy ul. Uzdrowiskowej czy złego stanu chodnika przy DK 1.
gminie. Na wykonanie operatu Strumień przeznaczy 25 tys. zł.
Paweł Komraus

NOWY KIEROWNIK

Radosław Jeleń we wrześniu został nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

– Chciałbym, żeby goczałkowicki ośrodek był prawdziwą
wizytówką tej gminy. Kiedy
kilkanaście lat temu powstawał, my – mieszkańcy Pszczyny
z taką zazdrością patrzeliśmy
na obiekty, które tworzone były

w Goczałkowicach. Chciałbym,
żeby mieszkańcy okolicznych
miejscowości nadal do nas przyjeżdżali, ale również żeby mieszkańcy gminy byli zadowoleni
z działalności GOSiR-u – powiedział R. Jeleń.

Jak stwierdził, jego celem
jest to, by ośrodek był bezpieczny, zadbany, przyjazny
i aktywny. – By miejsce w tym
ośrodku znalazło jak najwięcej
grup, od najmłodszych kończąc
na seniorach, od rozpoczynających przygodę ze sportem
do sportowców zawodowych –
stwierdził.
pk

f o t . paw e ł k o m r a u s

R

adosław Jeleń pochodzi
z Pszczyny, wcześniej
związany był z Powiatowym Ośrodkiem Rekreacji
i Sportu w Pszczynie. Jako
nowy kierownik goczałkowickiego GOSiR-u został zaprezentowany podczas sesji Rady
Gminy, która odbyła się 2 października.

Radosław Jeleń, nowy kierownik GOSiR-u.
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SPRAWOZDANIE Z XXXIX SESJI
RADY GMINY

W

e wtorek, 16 października odbyła się ostatnia
sesja rady gminy kadencji
2014-2018.
Na posiedzeniu podano do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Goczałkowice-Zdrój w roku
szkolnym 2017/2018. Obowiązek ten nakłada na gminę Prawo
Oświatowe. Sprawozdanie zawierało m.in.: dane statystyczne dot.
wydatków na oświatę oraz liczbę
wychowanków, zasady organizacji placówek oświatowych, w tym
liczbę etatów i oddziałów, warunki
kształcenia i zarządzania mieniem
szkolnym, bazę lokalową i sportową, inwestycje i remonty oraz
poziom nauczania i wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnych.
Ponadto, w porządku obrad
znalazła się okresowa ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wyników analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym i analizy wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planów
miejscowych w latach 2015-2018.
Analizę studium przedstawiła
Sekretarz Gminy Maria Ożarow-

ska oraz Pan Wacław Rutkowski pracownik urzędu. Wyjaśnili,
że studium zagospodarowania jest
dokumentem obowiązkowym dla
każdej gminy. Dodali, że w przeciwieństwie do wielu miejscowości Goczałkowice posiadają opracowany plan zagospodarowania
dla wszystkich terenów. Obecnie w gminie obowiązują 4 plany,
a 3 znajdują się w przygotowaniu
(okolice boisk LKS przy ul. Uzdrowiskowej, tereny południowe
od torów w kierunku ul. Głównej
i Zimowej oraz Lasek Remiza).
Ciągła aktualizacja planów wynika
z wniosków z prośbą „o zmiany”
składanych przez mieszkańców.
Poinformowali także radę, że obecnie największy problem dla gminy
stanowi plan zagospodarowania
dla terenów górniczych w obrębie
Kolonii Brzozowej. Niestety bez
sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, które charakteryzuje dla danego obszaru pewne
elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na terenie objętym planem nie można rozpocząć
procedury planistycznej. Pomimo
zawarcia w 2015 r. umowy z firmą,
która ma sporządzić opracowanie PG Silesia nie chce udostępnić
potrzebnych do tego celu materiałów i danych.
Będzie to, jeden z pierwszych

i najważniejszych problemów
z jakimi zmierzy się nowa Rada
Gminy – uzupełnili.
W dalszej części posiedzenia
Rada Gminy przyjęła uchwały
dotyczące m.in. zmiany Uchwały
XXXI/235/2017 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia
19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2018-2029. Zmiana związana jest ze zwiększeniem środków, związanych z przebudową ul.
Wiślnej.
Z m i a ny U c h wa ł y R a d y
Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
XXXI/236/2017 z dnia 19.12.2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok. Urząd
zanotował zwiększenie dochodów
w wysokości 150.347 zł pozyskanych z tytułu odzyskanego podatku
VAT za 2014 i 2015 r. W związku
z koniecznością uiszczenia honorarium dla firmy zajmującej się
odzyskiwaniem VAT-u zwiększono
wydatki w dziale administracja
publiczna o kwotę 45 tyś. zł oraz
o kwotę 18.450 zł potrzebną na sporządzenie wniosku o dotację z Unii
Europejskiej dla projektu Centrum
przesiadkowe. Dodatkowo zwiększono wydatki o ponad 86 tyś. zł
w dziale transport i łączność. Pozycja ta związana jest z inwestycją dot.

odbudowy kanału deszczowego.
Jako ostatnią, podjęto uchwałę,
związaną z koniecznością wprowadzenia zmian w statucie Gminy
Goczałkowice-Zdrój uchwalonym
26 lutego 2004 r.
Wraz z przyjęciem uchwał
Wójt Gminy Gabriela Placha podsumowała i podziękowała radnym
za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa. Podziękowała za współpracę Sekretarz i Skarbnik Gminy,
Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek oraz pracownikom
urzędu. „Mam nadzieję, że w tej
kadencji udało nam się zrealizować szereg ważnych przedsięwzięć.
Gdybym miała podać trzy najistotniejsze to na trzecim miejscu znalazłaby się budowa ul. św. Jerzego,
następnie rewitalizacja Starego
Dworca, a na podium uplasowałabym remont Potoku Goczałkowickiego. Starałam się dobrze służyć
naszej gminie, choć wiem, że popełniłam wiele błędów” – podsumowała.
Na zakończenie, radny Józef
Brudek pożegnał wszystkich
i podziękował za 6 kadencji, w których pełnił funkcję radnego. Słowa
podziękowania dla zebranych skierowali również Przewodniczący
Rady Piotr Jacek oraz Wiceprzewodniczący Tadeusz Lazarek.
Ewelina Sowa-Mrzyk

PRZEbUDOWA UL. WIŚLNEJ

W

marcu br. Rada Ministrów przyjęła Program na Rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
którego celem jest rozwój infrastruktury drogowej o charakterze
lokalnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych.
Na realizację Programu w budżecie państwa przeznaczono 500
mln zł, w tym na województwo
śląskie 6,79% puli środków tj.
ok. 34 mln zł. W ramach Programu mogą być realizowane
inwestycje, których zakończenie
zaplanowano w 2019r., jednakże
dotacja musi być wykorzystana
w 2018r.
Gmina Goczałkowice-Zdrój
złożyławkwietniuwniosekodota-

cje w kwocie 709.956 zł na przebudowę ulicy Wiślnej. Wniosek
został zakwalifikowany do dofinansowania lecz trafił na listę
rezerwową. W połowie września
gmina została poinformowana
o pojawieniu się oszczędności
i możliwości przyznania dofinansowania na projekt gminny
z listy rezerwowej, w kwocie
248.429 zł.
Tym sposobem, po podjęciu
stosownych uchwał przez Radę
Gminy i zabezpieczeniu wkładu
własnego zgodnie z warunkami
Programu, ogłoszono przetarg
na wybór wykonawcy. Realizację
inwestycji zaplanowano w okresie
październik 2018 – koniec maja
2019r. Decyzja o realizacji zadania w takim przedziale czasowym
uwzględnia porę roku, wymogi

rządowego Programu, aktualne
możliwości finansowe budżetu
gminy oraz zakres robót budowlanych do wykonania. Na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina przeznaczyła łącznie 1.033.000 zł,
z tego kwotę 316.564 zł do wydatkowania w 2018r. Ta ostatnia
wartość to wspomniana dotacja,
którą gmina winna wykorzystać
i rozliczyć do końca grudnia br.
powiększona o wymagany wkład
własny. I taką kwotę zabezpieczono w budżecie gminy na rok
2018r., na sesji w dniu 2 października wprowadzając zmiany
w tym budżecie.
W dniu 10 października dokonano otwarcia ofert. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Rozpiętość cenowa jest ogromna.

Na j t a ń s z a o f e r t a w y n o s i
1.714.796 zł. Najdroższa oferta
wynosi 2.927.027 zł. Najtańsza oferta przekracza o ok. 65%
kwotę przeznaczoną w budżecie gminy na realizację tego
zadania. Te liczby mówią same
za siebie. Kwoty oferowane przez
wykonawców w tym przetargu
potwierdzają aktualną sytuację
na rynku robót i usług budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu
w tym stanie rzeczy, przystąpienie
do wykonania robót i wykorzystanie przyznanej dotacji jest możliwe pod warunkiem, że w obecnej kadencji Rada Gminy uchwali
zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2018-2029
i w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020.
Maria Ożarowska
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SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ
MARIĄ WESOŁOWSKĄ

W

d n i u 16 .10 . 2 018 r.
na Hali GOSIR Goczałkowice – Zdrój odbyło się
spotkanie z Anną Marią Wesołowską – sędzią w stanie spoczynku
Sądu Okręgowego w Łodzi. Prowadziła program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków
i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – „błękitny pokój”,
„niebieski pokój”). Łódzka sędzia,
współautorka ustawy o świadku
koronnym, ekspert od przestępczości zorganizowanej. Była
członkiem składów orzekających
w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. 1 października 2009 przeszła w stan
spoczynku. Od wielu lat prowadzi
liczne spotkania na terenie całej
Polski z różnymi grupami społecznymi, których celem jest przekazanie informacji prawnych oraz
uświadamianie problematyki
zagrożeń.
Organizatorem spotkań był
Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój
wraz z realizatorami Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2016-2020.
Odbyły się one pod tytułem „Jak
uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”.
W ciągu dnia odbyły się trzy
spotkania z sędzią Anną Marią
Wesołowską. Pierwsza prelekcja
miała miejsce o godzinie 10.00,
której uczestnikami były dzieci
przedszkolne oraz uczniowie klas
od I – III placówek oświatowych
działających na naszym terenie.
Uczestnikami drugiego spotkania, które rozpoczęło się o godzinie 12.00 byli uczniowie klas IV-VIII wraz z uczniami ostatnich

klas Gimnazjum. Ostatnie spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.30, które skierowane było
do całej społeczności Goczałkowic – Zdroju. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele władz
Gminy Goczałkowice – Zdrój,
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy
Gminie, przedstawiciele oświaty,
pracowników jednostek samorządowych policji, kuratorzy sądowi,
przedstawiciele stanu duchownego, oraz zainteresowani mieszkańcy gminy.
Tematyka spotkań dotyczyła
problemów związanych z przestępczością nieletnich, odpowiedzialnością prawną za czyny
karalne, w tym posiadanie narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocą
oraz nękaniem i nawiązywaniem
relacji dorosłego z dzieckiem
poprzez internet celem wykorzystania dziecka. Poruszono również kwestię roli rodzica w procesie wychowania dziecka, procedurę „Niebieskiej Karty”. Pani
sędzia uświadomiła również obowiązki rodzicielskie wynikające
z przepisów prawa a nakładające
na rodziców prawo angażowania
swoich pociech w życie rodzinne.
Duży nacisk w swojej prelekcji
położyła na temat ograniczenia
zwłaszcza małym dzieciom korzystania w wolnym czasie z internetu, w związku z jego niekorzystnym i nieodwracalnym wpływem
na procesy myślowe i motywacyjne. W trakcie spotkania można
było usłyszeć prawdziwe historie z sali rozpraw, w których rozstrzygała Anna Maria Wesołowska. Sędzia starała się uświadomić dzieci i młodzież, że z pozoru

W spotkaniu wzięły również udział goczałkowickie przedszkolaki.

Sędzia Anna Maria Wesołowska z uczniami szkoły podstawowej.
błahe przewinienia (podłożenie
nogi, drobne kradzieże, ośmieszanie, wyzwiska) mogą stać
się powodem konfliktu z prawem. W wielu sytuacjach dzisiejsza młodzież nie jest świadoma,
że popełnia przestępstwo. Celem
wprowadzenia profilaktyki w placówkach oświatowych Pani sędzia
zachęcała do założenia kącików
prawnych, skrzynek Korczaka, jak
również wskazywała możliwość
uczestnictwa młodzieży w profilaktycznych lekcjach wychowawczych organizowanych w sądach
oraz udziału w prawdziwych rozprawach sądowych. Zaproponowaną formą pracy z młodzieżą
stała się próba tworzenia klas bez
wulgaryzmów pod hasłem „Wesołowska – nie bluźnij!”
Konferencja z sędzią Anną
Marią Wesołowską z pewnością
zainteresowała swoją tematyką
wszystkich uczestników spotkań,
zarówno tych starszych jak i młodszych czego potwierdzeniem były

Wójt Gminy z zaproszonym gościem.
liczne pytania dla prowadzącej.
Po zakończonym spotkaniu
zainteresowane osoby mogły zrobić sobie zdjęcie z sędzią Anną
Marią Wesołowską oraz dostać
od niej autograf.
OPS

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Pomocy Społecznej.
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FUNDACJA akademia
ŁUKASZA piszczka W LIŚCIE
DO MIESZKAŃCÓW gminy
Szanowni Mieszkańcy Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goście Uzdrowiska

F

terenu powinny być wykonane do końca maja 2019 r.
Istniejący teren obiektów sportowych ma charakter podmokły, co stwarzało dotąd różnego typu uciążliwości dla sąsiednich
posesji. Dzięki systemom drenażu, które zostaną zrealizowane
pod boiskami mamy nadzieję na eliminację tych problemów.
Umowa zawarta z generalnym wykonawcą zawiera zapisy
dotyczące maksymalnego zmniejszenia uciążliwości prowadzonej inwestycji dla mieszkańców Gminy, a zwłaszcza sąsiednich
posesji. Jednakże charakter przygotowawczych robót budowlanych dla podbudowy boisk i realizacji systemu drenażu będzie
z natury rzeczy stwarzać w okresie dwóch najbliższych miesięcy
pewne niedogodności związane z ruchem pojazdów czy pracami
ziemnymi. W przypadku istotnych problemów prosimy o zgłaszanie tego typu spraw na adres mailowy Fundacji.
Chciałbym w imieniu Fundacji przeprosić za te niedogodności, jak i prosić o wyrozumiałość. Liczę, że zrealizowane przedsięwzięcie pozwoli na dalszy rozwój bliskiej nam wszystkim
dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna, z udziałem naszego
Ludowego Klubu Sportowego, a także pokazać, że w niewielkiej
ale atrakcyjnej Gminie może powstać tak ważna, znana w całej
Polsce inicjatywa kształcenia dzieci i młodzieży dla przyszłych,
narodowych reprezentacji w piłce nożnej.

f o t . paw e ł k o m r a u s

f o t . paw e ł k o m r a u s

undacja Akademia Łukasza Piszczka podejmuje inicjatywę
przebudowy istniejących od kilkudziesięciu lat boisk sportowych. Dzięki uzyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki
dotacji oraz zaangażowaniu sporych własnych środków Fundacji
będzie możliwe unowocześnienie bazy sportowej dla Ludowego
Klubu Sportowego Goczałkowice-Zdrój, który będzie nieodpłatnie korzystał z obiektów oraz rozpoczęcie działalności Akademii
Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży.
Podejmowane przedsięwzięcie pozwoli na zachowanie dotychczasowego charakteru użytkowania tego terenu jako otwartej,
zielonej przestrzeni boisk sportowych eliminując zagrożenie
powstania w tym miejscu zagęszczonej zabudowy w formie sanatoriów czy ośrodków wczasowych. Plan modernizacji przewiduje
utworzenie pełnowymiarowego boiska głównego i treningowego o nawierzchni naturalnej oraz mniejszego boiska treningowego ze sztuczną murawą. Zamiast istniejącego, tymczasowego
budynku klubowego powstanie parterowy budynek szatniowy,
z pomieszczeniami dla zawodników, trenerów i sędziów.
Projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz Śląskiego Związku Piłki Nożnej jako szczególnie ważny dla kształcenia młodych kadr dla polskiej piłki nożnej.
Działalność Fundacji nie będzie miała charakteru komercyjnego.
Główną ideą Fundatora, jako wychowanka LKS Goczałkowice-Zdrój było stworzenie szans dla młodzieży w naszej Gminie.
Już w 2016 r. informacja o podejmowanej inicjatywie była prezentowana osobiście w czasie sesji Rady Gminy, o czym informowały także media lokalne i ogólnopolskie. Podjęte w kolejnych
latach rozmowy i uzgodnienia oraz decyzje Rady Gminy, także
prezentowane w mediach oraz wsparcie finansowe z Programu
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018,
pozwoliły na rozpoczęcie przedsięwzięcia we wrześniu 2018 r.
Przedsięwzięcie uzyskało wszelkie wymagane prawem decyzje
i pozwolenia.
Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest firma o dużym
doświadczeniu w realizacji obiektów sportowych, a podwykonawcami także lokalne firmy budowlane.
Zgodnie z planowanym harmonogramem prac już w listopadzie 2018 r. przewiduje się zakończenie dwóch boisk (pełnowymiarowego oraz treningowego o sztucznej nawierzchni),
a także oddanie stanu surowego budynku szatniowego. Pozostałe prace, jak drogi, chodniki, oświetlenie i zagospodarowanie

Prace budowlane w obrębie boiska LKS ruszyły pełną parą.
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Dzieci będą trenować
w świetnych warunkach
i pod okiem specjalistów

f o t . paw e ł k o m r a u s

dził piłkarz Borussii Dortmund,
reprezentant Polski i wychowanek LKS-u Goczałkowice-Zdrój.
Rekr utacja do akademii
ma zostać przeprowadzona
na początku przyszłego roku.
Planowane jest stworzenie
czterech drużyn (żak młodszy,
żak, orlik młodszy, orlik), każda
po 14 zawodników. Na początku
będą to dzieci z roczników 20092012. Szczegóły funkcjonowania akademii przedstawił członek zarządu fundacji, Michał
Zioło. Zapewniał, że fundacja
chce współpracować z przedszkolami, szkołami i związkami sportowymi oraz oferować bogatą ofertę – od zabawy
do sportu wyczynowego. Planowana jest też organizacji kursów, turniejów dla dzieci, także
z udziałem zagranicznych klubów piłkarskich. Łukasz Piszczek (jest także prezesem fundacji) podczas spotkania zapewnił, że akademia będzie dla
niego jednym z ważniejszych
zajęć po zakończeniu kariery
piłkarskiej.
– Czułam, że Łukasz do nas wróci
i zrobi coś fajnego. To goczałkowiczanin z krwi i kości, zawsze
kiedy ma chwilę czasu, jest
w Goczałkowicach – powiedziała wójt Gabriela Placha. –
Cieszę się, że powstaną u nas
nowoczesne obiekty sportowe,

Już za kilka miesięcy rozpocznie się nabór do kadry małych zawodników.

Łukasz Piszczek 8 października wbił pierwszą łopatę pod budowę nowoczesnych
obiektów sportowych w Goczałkowicach-Zdroju.
na których nasze dzieci i nasza
młodzież będą mogły szkolić swe umiejętności – dodała.
– Dzięki Twojej determinacji
to wszystko się dzieje, dzięki
Twojemu zamiłowaniu do ojczystej ziemi, wspaniałych Goczałkowic, o których nigdy nie zapomniałeś. Goczałkowice i powiat
pszczyński mają wiele dzięki
Piszczkom, a będą miały jeszcze
więcej – zwrócił się do piłkarza
starosta Paweł Sadza.
Całkowity koszt inwestycji
to prawie 9 mln zł. Fundacja
pozyskała na ten cel 4 mln zł
dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Przy ul.
Uzdrowiskowej powst aną:
boisko główne z trawy naturalnej (hybrydowej) o wymiarach 105 x 68 m wraz z infrastrukturą, boisko treningowe
z trawy naturalnej (hybrydowej) o wymiarach 105 x 68 m
wraz z infrastrukturą, boisko
treningowe z trawy sztucznej
o wymiarach 75 x 60 m wraz
z infrastrukturą. Przy boisku
g ł ów ny m z a p r oj e k tow a n o
trybunę, która pomieści 304
osoby. Kolejna dla 200 osób stanie przy boisku treningowym.
Na terenie kompleksu powstanie także budynek szatni wraz
z pomieszczeniami odnowy

biologicznej i rehabilitacji oraz
pomieszczenia techniczne przeznaczone na przechowywanie
sprzętu. Docelowo, wybudowane zostaną również miejsca
parkingowe oraz zjazd z ul.
Krzyżanowskiego. Planowany
termin zakończenia tego etapu
przedsięwzięcia przewidziany
jest na koniec maja 2019 r.
Inwest ycja jest możliwa
dzięki decyzji Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój o wydzierżawieniu terenów fundacji
na 30 lat. Po tym okresie przejdą
one na własność gminy.
pk

f o t . paw e ł k o m r a u s

P

o wydzierżawieniu przez
gminę terenów sportowych
przy ul. Uzdrowiskowej 44
Fundacji Akademia Łukasza
Piszczka nadszedł czas na rozpoczęcie robót budowlanych.
Już za kilka miesięcy to miejsce
zmieni się nie do poznania!
W poniedziałek, 8 października najpierw na terenie
budowy Łukasz Piszczek wbił
symboliczną pierwszą łopatę.
Symboliczną, bo prace trwają
już od kilku tygodniu. Następnie w sali Urzędu Gminy zaprezentowano szczegóły funkcjonowania akademii. W spotkaniu – oprócz piłkarza – udział
wzięli m.in. starosta Paweł
Sadza, wójt Gabriela Placha,
Kazimierz Piszczek, członek
zarządu fundacji, Henryk Kula,
prezes Śląskiego Związku Piłki
Nożnej.
W Goczałkowicach wkrótce
ruszy akademia, którą prowadzić będzie Fundacja Akademia
Łukasza Piszczka. – Chcemy,
żeby dzieci i młodzież mogła
od jak najmłodszego wieku
trenować na jak najlepszych
boiskach, w dobrych warunkach, pod okiem dobrych trenerów. Wybrałem Goczałkowice,
bo jest to moja rodzinna miejscowość, pochodzę stąd, rodzice
nadal tu mieszkają. Czuję się
goczałkowiczaninem – stwier-

f o t . paw e ł k o m r a u s

Łukasz Piszczek 8 października symbolicznie wbił pierwszą łopatę pod budowę terenów sportowych przy ul. Uzdrowiskowej, gdzie ma
działać akademia piłkarska dla dzieci i młodzieży jego imienia.

Pomysłodawca projektu - Ł. Piszczek.
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Rodzinnie sprawdzili
wiedzę o historii Polski

I

mponująca, iście telewizyjna
oprawa, wielkie emocje,
i pytania – czasem łatwiejsze,
czasem trudniejsze. Jeśli dodać
do tego atrakcyjne nagrody
i wartościową tematykę, mamy
przepis na niezwykle wydarzenie. Do konkursu „Nasza wielka
i mała Ojczyzna” zgłosiło się 30
rodzinnych drużyn. Jego celem
było upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturowym i historycznym małej i wielkiej Ojczyzny
oraz kształtowanie tożsamości
regionalnej i narodowej na poziomie szkoły podstawowej. Drużyny składały się z dwóch lub
trzech osób, z czego co najmniej
jedna z tych osób musiała być
uczniem Szkoły Podstawowej
nr 1 w Goczałkowicach. W ten
sposób do rozgrywki z wiedzy
o naszej historii stanęli uczniowie ze swoimi rodzicami, dziadkami, ciociami czy wujkami.
Zgromadzonym w hali sportowej uczestnikom zadano 21
pytań. Musieli wskazać na tabletach jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech zaproponowanych. Zakres tematyczny
turnieju obejmował: postacie
i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej
tożsamości historyczno – kulturowej, sprawę polską w czasie
I wojny światowej, odrodzenie
państwa polskiego po I wojnie
światowej oraz znaczące postaci
i wydarzenia związane z historią
regionu i walką o przyłączenie

Górnego Śląska do Polski. Nie
brakowało pytań niezbyt trudnych, jak np. o liczbę powstań
śląskich czy o to, po ilu latach
zaborów Polska odzyskała niepodległość. Uczestnicy musieli
też m.in. odgadnąć przydomki
Piłsudskiego, wykazać się wiedzą o Ignacym Paderewskim czy
o powstaniach śląskich. Sporo
trudności sprawiły pytania m.in.
o okoliczności podpisania Aktu 5
Listopada czy o pieśni wojenne.
Pojawiło się też ściśle związane
z Goczałkowicami. Rodziny nie
miały większych problemów
z odgadnięciem, gdzie w miejscowości znajduje się tablica
u p a m i ę t n i a j ą c a p o l e g ł yc h
powstańców śląskich? Jest ona
bowiem w sąsiedztwie pomnika
1000-lecia Państwa Polskiego.
Przy każdym pytaniu było
30 sekund na odpowiedź,
a liczba punktów za poprawną
odpowiedź była zależna też
od czasu jej udzielenia. W tej
grze liczyły się jednak nie tylko
wiedza i refleks, ale także taktyka. Zła odpowiedź oznaczała
punkty ujemne, a brak odpowiedzi – zero punktów. Uczestnicy
na bieżąco mogli śledzić ranking punktowy. Po kilku pierwszych pytaniach na prowadzenie wysunęła się drużyna Nasza
Mała Wielka Rodzina. Jednak
po pytaniu ósmym na pierwsze miejsce awansowała drużyna Jankowskich, która pozycji
lidera nie oddała do końca konkursu i wygrała ze sporą prze-

W zabawie wzięło udział kilkadziesiąt drużyn.

f o t . paw e ł k o m r a u s

9 października w Goczałkowicach odbył się wyjątkowy, rodzinny quiz z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zwycięzcy quizu, rodzina Jankowskich.
wagą punktową.
W skład drużyny weszli Szymon, uczeń kl. III goczałkowickiej szkoły, jego tata Piotr oraz
dziadek Jerzy. – Mamy okrągłą
rocznicę odzyskania niepodległości, więc kiedy dowiedzieliśmy się o quizie stwierdziliśmy,
że to dobry impuls do tego, żeby
przypomnieć sobie wiedzę o Polsce – mówią. – Miłość do historii
zaszczepił we mnie tata, staram
się ją przekazać dalej – zauważa
Piotr Jankowski. Najmłodszy
członek drużyny pilnie przygotowywał się do konkursu. – Oglądaliśmy wszystkie trzy części
„Drogi do niepodległości”, przeczytałem też książkę pt. „Ilustrowane dzieje Polski” – mówi Szymon Jankowski. Najwięcej trudności zwycięskiej drużynie sprawiły pytania o pieśni i wiersze.
Zwycięzcy zdobyli nagrodę
główną – XboxOne. II miejsce zajęła drużyna Arpo, a III
miejsce – drużyna Historycy
Deisy. Jednak nie tylko wynik
był ważny, ale także możliwość
rodzinnego sprawdzenia swojej
wiedzy o historii naszego kraju,
w ciekawej formie. Zwłaszcza w związku ze zbliżającą
się setną rocznicą odzyskania
niepodległości. Wśród publiczności, któr a dopingowała
rodziny z biało-czerwonymi
f lagami, rozlosowano także
gry i quizy związane z historią Polski. Wszystkim uczestnikom za udział podziękowała

wójt Gabriela Placha. – Tego
typu konkurs zorganizowaliśmy pierwszy raz. Myślę, że taka
forma, znana z telewizji spodobała się – przyznała. I zaprosiła
na kolejne wydarzenia związane ze świętowaniem setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie:
coroczny koncert oraz uroczystości pod pomnikiem 1000lecia Państwa Polskiego.
Turniej rodzinny pod honor ow y m p a t r o n a te m wó j t a
gminy został zorganizowany
przez gminę Goczałkowice-Zdrój, Szkołę Podstawową nr
1, Gminną Bibliotekę Publiczną,
Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Paweł Komraus

Wójt Gminy wraz z Dyrektor SP 1.

aktualności
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SENIORZY SPOTKALI SIĘ NA
WSPÓLNEJ UROCZYSTOŚCI

U

rząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
od wielu lat starają się pamiętać o naszych drogich seniorach,
którzy z roku na rok coraz liczniej
i chętniej uczestniczą w tej lokalnej
uroczystości. W tegorocznym spotkaniu, oprócz zaproszonych gości
wzięła udział Wójt Gminy Gabriela
Placha, która przywitała zgromadzonych, zwracając się do nich
z pełnymi uznania słowami, podkreślając ich ważny udział w życiu
lokalnego społeczeństwa. „Naszym
codziennym obowiązkiem jest
korzystać z waszego doświadczenia, szczególnie tego, zwanego
życiowym. Za Wami drodzy Seniorzy długa droga, usłana chwilami
radości i smutku, która doprowadziła Was do tego dostojnego
wieku” – dodała.
Seniorów sławami modlitwy
przywitał również ks. proboszcz

Lesław Przepłata. W uroczystości uczestniczyła także kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Kotas oraz dyrektor
GOK-u Zofia Szołdra. Spotkanie
uświetnił występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice oraz
prezentacja taneczno-wokalna
uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 1, którzy swym talentem umilili
coroczne obchody.
Warto podkreślić, że Gminny
Dzień Seniora, to nie tylko wspólny
obiad. Jest to przede wszystkim
okazja do spotkania się, rozmowy
i wspomnień. Dla wielu uczestników bardzo często jedna z niewielu
okazji w ciągu roku, gdzie mogą
zobaczyć swych dawnych znajomych i przyjaciół, co dla organizatorów jest niezwykle budujący.
Jak sami podkreślają, doceniania osób starszych powinno na stałe
wpisać się w światopogląd wszyst-

fot. grzegorz kopeĆ

17 października 2018 r., w karczmie „u Kubana” odbył się doroczny Dzień Seniora. Ponad 230 mieszkańców Goczałkowic, którzy
ukończyli 75 rok życia wzięło udział w tym wyjątkowym jubileuszu.

Seniorów powitała Dyrektor GOK-u Zofia Szołdra oraz Wójt Gminy Gabriela Placha.
kich ludzi, zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich 25 lat dostrzega
się w Polsce i na całym świecie
pogłębiający się proces starzenia
się społeczeństwa. Prognozuje się,

że w 2050 roku odsetek osób po 60
roku życia będzie wynosił aż 40%.
Ewelina Sowa-Mrzyk
DOKOŃCZENIE NA STR. 29 

II MIEJSCE DLA KGW GOCZAŁKOWICE

Za nami III edycja konkursu kulinarnego „Tradycje i Kulinaria Ziemi Pszczyńskiej. 16 października, gospodynie z całego Powiatu
Pszczyńskiego w Domu Kultury w Woli zaprezentowały swoje popisowe dania.
Bo czegóż, to nie było na konkursowych stołach. Na suto zastawionych
obrusach pyszniły się różnorodne
mięsa, golonki i żeberka, a w słoikach smakowicie prezentowały się
dymfowane łopatki i szynki, grzyby,
dżemy, powidła, kompoty i soki. Nie
zabrakło także tradycyjnych win
i nalewek. Jednym słowem, najlepsze potrawy z tego co daje nam
ogród, sad i las.
Niestety, pomimo niezaprzeczalnych zdolności kulinarnych
wszystkich gospodyń, ktoś musiał
zająć miejsce na podium. Zwycięzcami okazało się Koło Gospodyń
Wiejskich z Pniówka reprezentujące gminę Pawłowicę, które bezapelacyjnie zachwyciło jury daniem
głównym – żurem z zakwasu
z kiszonej kapusty. Jak podkreślił
Remigiusz Rączka „jest to potrawa
endemiczna, dziś już bardzo rzadko
spotykana, którą pamięta ze swego
dzieciństwa, z dawnej kuchni swej
babci”. Drugie miejsce zajęło KGW
Goczałkowice, reprezentowane

przez Łucję Fijoł i Danutę Jacek.
Panie wywalczyły srebro dzięki
fenomenalnym powidłom śliwkowych, na bazie których przygotowały rogaliki z ciasta drożdżowego
oraz wekowanej mielonce. Jak podkreśliło jury, na uwagę zasługiwał
również tradycyjny smak zasmażanej kapusty kiszonej. Trzecie

miejsce przypadło w udziale KGW
Kobielice, z gminy Suszec.
Paniom serdecznie gratulujemy.
I już przygotowujemy się do przyszłorocznej edycji, której gospodarzem będzie gmina Pawłowice,
gdzie prezentowane będą dania
rybne.
Ewelina Sowa-Mrzyk

fot. gok

D

wa lata temu Koła Gospodyń
Wiejskich gościły w Goczałkowicach, gdzie tematem
przewodnim konkursu był wielkanocny stół. W tym roku Panie zaprosiły przybyłych gości do odwiedzenia „Spiżarni śląskiej gospodyni”.
Regulaminowo, konkursowe
drużyny zostały zobligowana
do przyrządzenia trzech potraw
w kategoriach: danie z kiszonej
kapusty, przetwory owocowe oraz
mięsa w wekach. Przygotowane
specjały oceniało 4 osobowe jury,
którego przewodniczącym był
uznany specjalista kuchni śląskiej,
kucharz dużego ekranu – Remigiusz Rączka. Imprezę poprowadziła Renia Waliczek, absolwentka
elitarnego kierunku podyplomowych studiów śląskich Uniwersytetu Śląskiego – silesilogi. Oprawę
artystyczną zapewnił Zespół Folklorystyczny Wolanie.
Każde, z siedmiu kół zachwyciło oceniających pomysłowością,
bogactwem smaków i zapachów.

Paniom Łucji Fijoł i Danucie Jacek gratulowała Wójt Gminy Gabriela Placha.
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ObWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza
w Goczałkowicach-Zdroju podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. MAĆKOWSKI Adam Maksymilian, lat 46,
wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE

2. PLACHA Gabriela Anna, lat 50,
wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju
Marcelina Barbara Masny

ObWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja
Wyborcza w Goczałkowicach-Zdroju podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Okręg wyborczy Nr 1
1. SZOŁDRA Michał Marek, lat 29, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
2. HANKE Łukasz Antoni, lat 40, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
3. WALICZEK Ryszard Michał, lat 54, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
Okręg wyborczy Nr 2
1. PAJĄK Piotr Jan, lat 19, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. ŻUREK Marek Henryk, lat 62, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
3. MACHOŃ Eugeniusz Grzegorz, lat 50, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
4. SOWA-MRZYK Ewelina Teresa, lat 34, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
Okręg wyborczy Nr 3
1. OGIERMAN Izabela Wiesława, lat 46, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
2. GIEROŃ Zbigniew, lat 70, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
Okręg wyborczy Nr 4

1. POLOK Rafał Bartłomiej, lat 42, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
2. GNUTEK Renata Teresa, lat 47, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
3. SOWA Łukasz Tadeusz, lat 40, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
Okręg wyborczy Nr 5
1. CEBULA Michał Stanisław, lat 41, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. WIZE Mirosław Krzysztof, lat 51, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
3. CZERWIONKA Krzysztof Michał, lat 46, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
Okręg wyborczy Nr 6
1. KWAŚNY Krzysztof Piotr, lat 24, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
2. JANKOWSKA Renata Barbara, lat 46, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
3. SERAFIN Marcin Łukasz, lat 37, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
DOKOŃCZENIE NA STR. 13 

aktualności

 z życia gminy 

13

DOKOŃCZENIE ZE STR. 12 

Okręg wyborczy Nr 7
1. ŻYŁA Arkadiusz Ryszard, lat 35, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. MŁODZIK Monika Krystyna, lat 54, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.
3. SPEK Ewa Anna, lat 57, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
4. WALICZEK Marian Ryszard, lat 60, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
Okręg wyborczy Nr 8
1. WRÓBEL Marian Szczepan, lat 68, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. PISZCZEK Halina Anna, lat 60, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.
3. MAĆKOWSKI Grzegorz Mieczysław, lat 43, zam. Goczałkowice-Zdrój, zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE
– Lista nr 21.
4. JARZĄBEK Justyna Maria, lat 38, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.

2. MAĆKOWSKI Adam Maksymilian, lat 46, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
Okręg wyborczy Nr 12
1. NIKIEL Monika Maria, lat 43, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.
2. SZOT Dagmara Agnieszka, lat 43, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
3. MIZERA Dariusz Damian, lat 35, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
Okręg wyborczy Nr 13
1. LUKASEK Mateusz Jakub, lat 26, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. KUŚ Joanna Maria, lat 55, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.
3. PYSZ Sylwia Anna, lat 40, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE – Lista nr 21.
4. PASZEK Małgorzata Elżbieta, lat 68, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.

Okręg wyborczy Nr 9
1. WAJDZIK Magdalena Maria, lat 30, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. LAZAREK Tadeusz Marek, lat 51, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.
3. OLSZAK Rafał Marek, lat 33, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.

Okręg wyborczy Nr 14
1. OTRĘBA Roman Józef, lat 36, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. ŚWIERKOT-ŻMIJ Krystyna Leokadia, lat 58, zam. Goczałkowice-Zdrój, zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU – Lista nr 20.
3. GAWLAK Barbara, lat 56, zam. Goczałkowice-Zdrój, zgłoszona przez
KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.

Okręg wyborczy Nr 10
1. CZERNECKI Norbert Józef, lat 63, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU –
Lista nr 20.
2. NEGIER-WYROBEK Wioletta Alicja, lat 46, zam. Goczałkowice-Zdrój,zgłoszona przez KWW ŁĄCZĄ NAS GOCZAŁKOWICE
– Lista nr 21
3. SERAFIN Ewa, lat 43, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ – Lista nr 22.
Okręg wyborczy Nr 11
1. CZERNEK Michał Marcin, lat 45, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.

Okręg wyborczy Nr 15
1. PRZYBYŁA Tadeusz Jerzy, lat 55, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10.
2. JACEK Zbigniew Waldemar, lat 53, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
– Lista nr 20.
3. GÓRECKI Mariusz Tadeusz, lat 43, zam. Goczałkowice-Zdrój,
zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA – Lista nr 23.
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Goczałkowicach-Zdroju
Marcelina Barbara Masny

EUROVIA POLSKA S.A. wykonawcą remontu ul. Głównej

W

dniu 31 sierpnia powiat pszczyński rozstrzygnął przetarg
na remont ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju. Wykonawcą robót będzie firma EUROVIA POLSKA SA z Bielan
Wrocławskich. Wartość zadania – 2.830.479 zł. Rozstrzygnięcie
przetargu było możliwe dzięki pozyskaniu z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji zapewnienia o dodatkowych środków w kwocie 664.383 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych wykazanych w protokołach szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013r. Decyzja w tej sprawie została
przekazana w formie promesy zwiększającej pierwotną pulę środków na realizację tej inwestycji określoną w piśmie z dnia 17 kwietnia br. Ostateczna wartość rządowej dotacji po zmianie wyniesie
2.264.383 zł. Montaż finansowy zadania obejmuje również wkład
własny powiatu i kwotę 300 tys. zł, którą przekaże gmina Goczałkowice-Zdrój w ramach pomocy finansowej udzielonej na mocy
uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
26 czerwca 2018r.

Zakres inwestycji obejmuje remont drogi na odcinku od DK1
do skrzyżowania z ul. Św. Anny w tym: wymianę istniejącej podbudowy drogi (częściowo) na długości 810 mb, wykonanie remontu
nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na długości 1248 mb, wykonanie remontu chodnika na długości 810 mb, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym (częściowo), wykonanie remontu zatok
postojowych, zjazdów do posesji z kostki betonowej, remont wpustów ulicznych, remont warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni
z asfaltobetonu na długości 191 mb. Termin zakończenia inwestycji określono na dzień 14 grudnia br. Zadanie musi być wykonane
i rozliczone najpóźniej w grudniu br. ponieważ takie są zasady
udzielania wsparcia finansowego na usuwanie szkód powodziowych.
Informacja o zmianie organizacji ruchu i objazdach zostanie
podana do publicznej wiadomości po przekazaniu jej do Urzędu
Gminy przez inwestora.
Maria Ożarowska
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 września 2018roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Sanatorium "Wrzos", ul. Uzdrowiskowa 54,

Borowinowa, Parkowa, Stawowa, Uzdrowiskowa (za wyjątkiem nr 2), Wiosenna,
1

Zielona, Brzozowa, Spokojna, Graniczna, Jesienna, Róż, Źródlana, Dębowa,
Kryniczanka, Letnia, Rolna, Solankowa, Sołecka, Staropolanka.

43-230 Goczałkowice-Zdrój
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Handlowa, Kolejowa, Lipowa, Robotnicza, Warzywna, Uzdrowiskowa nr 2,
2

Zimowa nr 1 - 29, Główna nr 2 - 50 parzyste, Główna nr 1 - 31C nieparzyste,

Przedszkole Nr 1, ul. Szkolna 15,

Górna, Poprzeczna, Szkolna nr 2 - 50 parzyste, Szkolna nr 1 - 51 nieparzyste,

43-230 Goczałkowice-Zdrój

Św. Jerzego, Boczna, Krótka, Józefa Krzyżanowskiego.
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Powstańców Śląskich 3,
Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika, Stefana Żeromskiego, Darwina, Wisławy
3

Szymborskiej, Melioracyjna, Powstańców Śląskich nr 1 - 24, Rzemieślnicza,
Juliana Tuwima, Wita Stwosza, PCK, Wiślna, Wojciecha Korfantego.

43-230 Goczałkowice-Zdrój
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Powstańców Śląskich 3,
Szkolna nr 52 - 150 parzyste, Szkolna nr 53A - 177 nieparzyste, Bór I, Bór II,
4

43-230 Goczałkowice-Zdrój

Polna, Południowa, Powstańców Śląskich nr 25 - 44, Główna nr 33 - 111
nieparzyste, Główna nr 52 - 136 parzyste, Św. Anny, Siedlecka, Zimowa nr 30 -

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

50B.

5

Aleja

I,

Aleja

II,

Azaliowa,

Berberysowa,

Grzebłowiec,

Wypoczynkowa, Ignacego Łukasiewicza numery parzyste od nr 30

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I najpóźniej do dnia
8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu

Jeziorna,

Budynek Administracyjny Zakładu Produkcji Wody, ul. Jeziorna 5,
43-230 Goczałkowice-Zdrój

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać
złożony do Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój najpóźniej do dnia 12
października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będziew dniu 21
października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Anna Placha

aktualności

 z życia gminy 
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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2018roku
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla wyborów do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz wyborów Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 21 października 2018 r..
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 i 1349), uchwały nr XXXIII/256/2018 Rady
Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 marca 2018r. w sprawie podziału gminy
Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz. 1972),
Nr okręgu

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do publicznej wiadomości,
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla
wyborów do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz wyborów Wójta
Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 21 października 2018 r.:

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

LICZBA RADNYCH

1

Borowinowa, Parkowa, Stawowa, Uzdrowiskowa nr 26-86,
Wiosenna, Zielona

1

2

Brzozowa, Uzdrowiskowa nr 1-23
(za wyjątkiem nr 2), Spokojna

1

3

Graniczna, Jesienna, Róż, Źródlana

1

4

Dębowa, Kryniczanka, Letnia, Rolna,
Solankowa, Sołecka, Staropolanka

1

5

Handlowa, Kolejowa, Lipowa, Robotnicza,
Warzywna, Uzdrowiskowa nr 2,
Zimowa nr 1-29

6

Główna nr 2-50 parzyste,
Główna nr 1-31c nieparzyste
Górna, Poprzeczna, Szkolna nr 39-51 nieparzyste, Szkolna
nr 28-50 parzyste,
Św. Jerzego

7

1

1

Boczna, Krótka, Józefa Krzyżanowskiego,
Szkolna nr 2-26 parzyste, Szkolna nr 1-37 nieparzyste
1

8

Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika,
Stefana Żeromskiego

9

Darwina, Wisławy Szymborskiej
Melioracyjna, Powstańców Śląskich nr 1-24
Rzemieślnicza, Juliana Tuwima, Wita Stwosza

10

PCK, Wiślna, Wojciecha Korfantego

1

11

Szkolna nr 52-108 parzyste
Szkolna nr 53a-119a nieparzyste

1

12

Bór I, Bór II, Polna, Południowa
Powstańców Śląskich nr 25-44

1

13

Główna nr 33-95 nieparzyste,
Główna nr 52-124 parzyste,
Szkolna nr 121-139a nieparzyste,
Szkolna nr 110-120 parzyste, Św. Anny

1

14

Główna nr 99-111nieparzyste
Główna nr 128-136 parzyste, Siedlecka
Szkolna nr 141-177 nieparzyste
Szkolna nr 122-150 parzyste,
Zimowa nr 30-50B

15

Aleja I, Aleja II, Azaliowa, Berberysowa,
Grzebłowiec, Jeziorna , Wypoczynkowa
Ignacego Łukasiewicza numery parzyste od nr 30

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

1
1

1

1

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
(-) Gabriela Placha
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Dożynki Gminno-Powiatowe

K

olorowe Goczałkowice ugościły rolników
z całego powiatu
W sobotę, 1 września
w G o c z a ł kow i c a c h - Z d r oj u
odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe.
Uroczystości rozpoczęły się
od mszy św. w kościele św.
Jerzego. Po jej zakończeniu niezwykle barwny korowód przejechał ulicami gminy, podziwiany przez mieszk ańców
i turystów. Lokalni rolnicy prezentowali w nim dawne tradycje oraz nowoczesne, imponujące maszyny. Trasa korowodu,
jak i całe Goczałkowice zostały

rolnych, tabor świadczy o najwyższej klasie – zauważył wicestarosta Krystian Szostak. Z inicjatywy starostów dożynek wójt
i wicestarosta pszczyński wypuścili w powietrze 100 biało-czerwonych balonów dla uczczenia
setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Każdą uroczystość dożynkową rozpoczyna wręczenie obrzędowego chleba.

W uroczystym świętowaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i instytucji
w powiecie pszczyńskim, działacze społeczni, rolnicy, licznie
zgromadzeni mieszkańcy oraz
kuracjusze. Podczas dożynek
wręczono wyróżnienia starost y pszczyńskiego – Żubr y

Wniesienie Korony Dożynkowej na miejsce uroczystości obrzędowych.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała również Goczałkowicka Orkiestra Dęta.

Rolnicy wyróżnieni nagrodą Starosty Pszczyńskiego ŻUBRY PSZCZYŃSKIE.

Przejazd barwnie przystrojonego korowodu ulicami Goczałkowic.

pięknie udekorowane przez
mieszkańców, za co należą im
się wielkie brawa!
Już na terenie przy ul. Rzemieślniczej wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha
oraz wicestarosta Kr ystian
Szostak z rąk starostów dożynek, Iwony i Wojciecha Kapiasów odebrali dożynkowy chleb,
którym podzielili się z uczest-

co udało się zebrać, z tego,
co udało się osiągnąć. Życzmy
sobie, aby nigdy i nikomu nie
zabrakło chleba na codziennym
stole – powiedziała wójt Gabriela
Placha. – Gmina Goczałkowice
może poszczycić się bardzo
nowoczesną formą rolnictwa.
Macie wspaniałych producentów

nikami uroczystości. Część
obrzędową prowadził Zespół
Folklor yst yczny „Goczałkowice”, zaprezentowała się też
Goczałkowicka Orkiestra Dęta.

– Oddajemy hołd wszystkim
pracującym na roli, wszystkim
producentom rolnym, ogrodnikom, szkółkarzom, kwiaciarzom
za Waszą codzienną pracę.
Cieszmy się wszyscy z tego,

Pszczyńskie osobom szczególnie zasłużonym dla rolnictwa powiatu pszczyńskiego.
Nagrodę otrzymali Leok adia i Gustaw Biali, ogrodnicy
z Goczałkowic, Mariola i Brunon Maśni z Poręby, których
gospodarstwo uzyskało tytuł
najbezpieczniejszego w wojeDOKOŃCZENIE NA STR. 17 

 z życia gminy 

aktualności

17

Dożynki - ciąg dalszy...

Na dożynkach bawiło się wielu mieszkańców Goczałkowic i okolicznych gmin.
wództwie śląskim w 2018 r.
i bierze udział w konkursie ogólnokrajowym, Wanda Wyroba,
przewodnicząca KGW Ćwiklice i założycielka Zespołu
Ludowego „Ćwikliczanie” oraz
Maria Zawierucha z Kobióra,
która zajmuje się uprawą róż.
Powiat nagrodził też Zespół
Folklor yst yczny „Goczałkowice”, który w tym roku obchodzi 65-lecie działalności.
Dożynki to podziękowanie, organizatorzy zadbali
o to, by był to też czas zabawy.
Można było przejechać się melexem i ciuchcią ulicami Goczałkowic, podziwiać wystawę
sprzętu rolniczego, stoiska
producenckie, zagrodę zwierząt hodowlanych, dla dzieci
przygotowano dmuchańce.
Po części oficjalnej nadszedł
czas na radość i dobrą muzykę.
Na scenie odbyła się biesiada
z chórem Semper Communio
i muzykami zespołu Art Music
Trio. Wieczorem tłumy mieszkańców bawiły się z zespołem

Starostowie Dożynkowi - Iwona i Wojciech Kapiasowie przekazują obrzędowy chleb.

wsparcie i okazane zainteresowanie przy organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych,
Gminny Ośrodek Kultury kieruje w stronę Starostów Dożynkowych – Iwony i Wojciecha
Kapiasów oraz goczałkowickich rolników.

Na Dożynkach nie mogło zabraknąć ludowego akcentu. Na zdj. występ Zespołu
Folklorystycznego Goczałkowice.
Baciary, a całość zakończyła
zabawa taneczna z dj-em.
pk
Współorganizatorami Dożyn e k G m i n n o - Pow i a tow yc h
2018 byli:
Rolnicy,

Dożynkowa biesiada z chórem parafialnym Semper Communio.

Powiat Pszczyński,
Gmina Goczałkowice-Zdrój,
Gminny Ośrodek Kultury,
Ochotnicza Straż Pożarna w
Goczałkowicach-Zdroju.
Szczególne słowa podziękowania za pomoc, wszelkie

Ponadto pragnie przekazać
słowa uznania dla: Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie
i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pszczynie, a także podziękować za wyjątkową oprawę
art yst yczną uroczystości
Zespołowi Folklorystycznemu
Goczałkowice, chórowi parafialnemu Semper Communio
oraz Goczałkowickiej Orkiestrze Dętej.
Gminny Ośrodek Kultury
dzięk uje t akże wszy stkim
mieszkańcom gminy za piękne
przystrojenie swych posesji i
liczny udział w uroczystościach
dożynkowych.
GOK

Wieczorny koncert zespołu BACIARY przyciągnął rzesze fanów.

 z życia gminy 

18

wiadomości goczałkowickie

O miejscu rekreacji
i wypoczynku w lasku Brzezina

N

a dzień dzisiejszy brak
możliwości dokonywania
darowizny lasów i gruntów leśnych oraz innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Przekonało się o tym
wiele gmin, które tak jak Goczałkowice-Zdrój występowały
do Lasów Państwowych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby realizacji zadań
własnych. PGL Lasy Państwowe
gospodarują lasami, gruntami
i nieruchomościami leśnymi
oraz innymi nieruchomościami
w sposób ściśle określony w ustawie o lasach. Przepisy tej ustawy
zawierają zamknięty katalog
możliwości gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie lasów. Ustawa
o lasach nie dopuszcza nieodpłatnego przekazywania nieruchomości leśnych na cele publiczne,
nawet w przypadku, gdy jest
to w pełni uzasadnione i uwarunkowane potrzebami oraz oczekiwaniami. W zasadzie jedyną
możliwością jest dzierżawa nieruchomości na cele publiczne,
z zachowaniem wszystkich zasad
gospodarki w lasach. Z tej możli-

wości gmina chce skorzystać planując stworzyć miejsce do rekreacji i wypoczynku na działkach
leśnych – lasek Brzezina. Wniosek w tej sprawie skierowano
do Nadleśnictwa w czerwcu br.
Do wniosku dołączono
„Koncepcję zagospodarowania
terenu w rejonie ul. Solankowej”,
sporządzoną na zlecenie
gminy, w oparciu o ustalenia
z Nadleśnictwem Kobiór. Koncepcja ta obejmuje:
1) uproszczoną inwentaryzacje
dendroflory w części nieruchomości obejmującej pas o szer.
kilku m od ulicy Solankowej,
ze szczególnym uwzględnieniem
zadrzewień,
2) opis planowanego zagospodarowania,
3) koncepcję odtworzenia ścieżki
spacerowej po śladach duktu,
zgodnie z Metryką drogi sporządzoną w 1982r. przez Krakowskie Biuro Projektów Dróg
i Mostów na zlecenie Urzędu
Miasta i Gminy w Pszczynie,
4) obiekty małej architektury
(ławeczki, kosze na śmieci,
altanka, huśtawki itp.),
5) zakres niezbędnych prac,
w tym uwzględniających uporządkowanie, uprzątniecie odpa-

oświata

dów, wyrównanie i rozplantowanie nierówności, usunięcie
obcych gatunków roślin (czeremcha amerykańska, sumak octowiec), uzupełnienie gatunkami
charakterystycznymi dla tej jednostki leśnej.
Zagospodarowanie tego terenu
jest możliwe tylko i wyłącznie
z uwzględnieniem zasad gospodarowania obowiązujących w lasach.
Jest to warunek dalszych rozmów
z Nadleśnictwem. Z tego powodu
Koncepcja obejmuje wkomponowanie nowych obiektów małej
architektury w naturalny charakter działek, z zachowaniem parametrów określonych na mapach
gospodarczych dostępnych
w Banku Danych o Lasach.
Zagospodarowanie terenu położonego na skraju lasku Brzezina,
zgodnie z w/w Koncepcją będzie
skutkować stworzeniem atrakcyjnej, bezpiecznej przestrzeni
aktywności dla spacerowiczów,
matek z dziećmi i seniorów, która
umożliwi odpoczynek w kontakcie z naturą, na zasadzie sąsiedztwa (bez penetracji lasu), w sposób
mało uciążliwy dla podstawowej
funkcji nieruchomości. Realizacja
tego przedsięwzięcia stanowi odpowiedź na społeczne zapotrzebo-

wanie, wyrażone m.in. w badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby opracowania
Programu rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020 oraz
specyficzne uwarunkowania
i potrzeby Gminy Goczałkowice-Zdrój jako miejscowości o statusie uzdrowiska. Wnioskując
o wydzierżawienie części lasku
Brzezina (niezadrzewiony pas
o szer. kilku metrów, przyległy
do drogi gminnej) podkreślono,
że w gminie Goczałkowice-Zdrój
brakuje miejsc do tego rodzaju
wypoczynku, a na terenie kolonii
Brzozowej oraz Borek I i Borek
II czyli w rejonie, gdzie jest położony lasek Brzezina nie ma infrastruktury rekreacyjnej.
Brak tytułu prawnego do nieruchomości uniemożliwia jakiekolwiek działania Gminy na tym
terenie, także w aspekcie wydatkowania środków publicznych
i bezpieczeństwa przyszłych
użytkowników. Wydzierżawienie części nieruchomości pozwoli
zrealizować zamierzenia inwestycyjne określone w Koncepcji
i sfinansować je ze środków własnych.
Maria Ożarowska
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Pożegnanie lata

Tradycją już w naszej szkole stało się żegnanie lata na sportowo. W tym roku aura dopisała wspaniale i szkolna spartakiada w dn.
21. września mogła odbyć się w plenerze, na obiektach sportowych.

P

o krótkim, porannym spotkaniu z wychowawcami uczniowie klas 4 – 8 udali się
na przyszkolny orlik, aby tam rozpocząć
rywalizacje sportowe w duchu dobrej zabawy.
Przygotowano dla nich szereg konkurencji
sprawnościowych, w tym: bieg do linii, bieg sztafetowy, gry i zabawy zwinno-zręcznościowe, rzucankę przez siatkę oraz tor przeszkód. Do każdej
konkurencji klasy wyznaczyły swoich reprezentantów, którzy byli entuzjastycznie wspierani
kibicowaniem reszty klasy. Wszystkie rywalizacje miały na celu zintegrowanie zespołów
klasowych jak i dobrą zabawę. Lekcje na świeżym powietrzu bardzo się podobały uczniom,
zwłaszcza, że tak naprawdę nie chodziło o to,
kto jest najlepszy i zdobędzie najwyższy wynik.
W tym samym czasie uczniowie klas najstarszych wprawdzie nie brali udziału w konkurencjach sportowych, ale pomagali m.in. w organi-

zacji i przebiegu „Święta latawca” – corocznej
imprezie dla klas 1-3. W ramach tego wydarzenia uczniowie klas pierwszych mieli zajęcia
w bibliotece szkolnej, gdzie mogli m.in. posłuchać bajek czytanych przez panią bibliotekarkę.
W tym dniu również miało miejsce bardzo
ważne wydarzenie w naszej szkole, a mianowicie wybory przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego. Swoją kandydaturę mogli zgłosić uczniowie klas starszych, tj. 7, 8 oraz 3 Gimnazjum; głosować zaś mogli uczniowie od klasy
4. Dodatkowo, w ramach zapoznania się zasadami przeprowadzania szkolnych wyborów,
najmłodsze dzieci z klas 2 i 3 odwiedziły lokal
wyborczy, gdzie miała miejsce ich pierwsza lekcja demokracji i samorządności. Uczniowie każdej klasy zostali przed wejściem na glosowanie
poinformowani o procedurach prawidłowego
przebiegu wyborów oraz o samej istocie i zasa-

dach funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie naszej szkoły bardzo odpowiedzialnie i rzetelnie podeszli do postawionego przed nimi zadania, gdyż frekwencja
wyniosła 85% (z uprawnionych do glosowania 423 uczniów, zagłosowało 359), a głosów
nieważnych było tylko 15 (4% głosujących).
W tym miejscu należą się podziękowania komisji wyborczej, składającej się z uczennic klas
3. Gimnazjum, pracujących pod nadzorem
opiekunek Samorządu, które na tyle sprawnie i szybko policzyły głosy, że Pani Dyrektor
mogła ogłosić wyniki wyborów na podsumowanie dnia.
A zatem w tym roku szkolnym przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego będzie uczennica klasy 3a Gim Olivia Ryłko, a jej zastępcą
Artur Kużdżał z klasy 3b Gim. Gratulujemy!
J. Kużdżał

oświata
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCh

C

orocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane
są nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
i wychowawcze. W tym roku nagrody Wójta Gminy otrzymało
9 nauczycieli tj. Izabela Pryszcz-Wilczek – nauczycielka biologii w SP
nr 1, Monika Młodzik – nauczycielka wychowania fizycznego w SP nr
1, Anna Kołacińska – nauczycielka języka polskiego w SP nr 1, Halina
Piszczek – nauczycielka Przedszkola nr 1, Monika Gerlich-Adamaszek

– nauczycielka Przedszkola nr 1, Aleksandra Kołodziejczak – nauczycielka Przedszkola nr 2, Ewa Chojkowska – Dyrektor Przedszkola nr
1, Beata Migacz – Dyrektor Przedszkola nr 2 oraz Beata Smolarek –
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem
w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragnę skierować do Was słowa podziękowania i uznania.
Dziękuję Państwu całoroczną prace, za trud wychowania i nauczania młodego pokolenia, za opiekę nad dziećmi w szkołach
i przedszkolach, za ich małe i duże sukcesy, za dostrzeganie potrzeb i możliwości najmłodszych mieszkańców Goczałkowic.
W tym szczególnym dniu życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia, pogody ducha, dużo radości i dalszych sukcesów. Niechaj
szczęśliwy wzrok i uśmiech dziecka towarzyszy Wam w pracy każdego dnia. Niechaj trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej zaowocuje wdzięcznością uczniów i wychowanków oraz przekonaniem, że tworzycie podwaliny na przyszłość i lepszy jej kształt.
Z wyrazami szacunku
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

PRZY SP1 POWSTANIE PLAC
ZAbAW Z „ZIELONĄ KLASĄ”

Z

reguły początek rok u
szkolnego to odnowione
sale, dodatkowe wyposażenie, zakończone remonty.
I takie też były zamierzenia
dotyczące rozbudowy placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, na który poprzez
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” pozyskano
dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Roboty budowlane w ramach
projektu pn. „Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji
z edukacyjnym placem zabaw”

zaplanowano wstępnie na okres
wakacyjny. Jednakże faktyczny
termin rozpoczęcia robót był
ściśle związany z zakończeniem weryfikacji dokumentów
przez Zarząd Województwa Śląskiego i datą zawarcia umowy
dotacji z Urzędem Marszałkowskim. A to nastąpiło dopiero 18
lipca br. Skutkiem tego inwestycja będzie prowadzona w trakcie roku szkolnego. Jednakże
Wykonawca czyli firma F.U.H.
M&S Michał Szczygieł, Szymon
Zieleźnik S.C. z Goczałkowice-Zdroju zapewnia, ze dołoży
wszelkich starań, by roboty
przebiegały sprawnie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla
społeczności szkolnej, tak

by nie utrudniać normalnej
pracy szkoły i nie zakłócać toku
nauczania.
W ostatnim dniu sierpnia,
w obecności inspektora nadzoru oraz Dyrektora Szkoły
Beaty Smolarek przekazano
Wykonawcy protokolarnie
plac budowy i teren pomiędzy boiskiem a bieżnią i placem zabaw. Firma rozpocznie
roboty w pierwszym tygodniu
września. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont
i r o z b u d owa i s t n i ej ą c e g o
placu zabaw, będą zamontowane nowe urządzenia edukacyjno-rekreacyjne. Powstanie również tzw. zielona klasa.
Ponadto zostanie wykonany

remont nawierzchni chodnika wzdłuż istniejącego placu
zabaw, oświetlenie i monitoring. Miejsce to będzie ogólnodostępne. Całkowita wartość
zadania po przetargu wynosi
559.983 zł. Na realizację tego
zadania gmina otrzyma dotację
w kwocie 120.909 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020,w ramach
d z i a ł a n i a 19 . 2 . „W s p a r c i e
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego na społeczność”.
Planowany termin zakończenia robót – 4 miesiące od dnia
przekazania placu budowy tj.
do końca grudnia br.
Maria Ożarowska
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PRZEDSZKOLNE DOżYNKI 2018

fot. pp nr2

W

e wtorek, 25 września
, w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju odbyła się
niecodzienna uroczystość. Sala
przedszkolna zamieniła się w spiżarnię i mały skansen, a zaproszeni goście przybyli w celu przybliżenia przedszkolakom tradycji
i kultury naszego regionu.
D o ż y n k i r o z p o c z ę l i ś my
od przywitania państwa Heleny
i Gerarda Koska – członków
Goczałkowickiego Zespołu Folklorystycznego, którzy przybyli
przepięknie ubrani w stroje tradycyjne. Następnie goście zaśpiewali piosenkę „Plon niesiemy
plon”. Po występie nauczycielki
przedstawiły tradycje, obrzędy
i zwyczaje, które wiążą się
z dożynkami, np. zostawianie
ostatnich kłosów na polu, wiązanie ich w kępkę, ozdabianie,
a niekiedy nawet układanie pod
nimi kawałka chleba w lnianej
szmatce miało magicznie łączyć
przyszły plon z już zebranym
i zapewnić urodzaj na przyszły
rok. Ziarna wykruszane z wieńca
dożynkowego były natomiast
używane do pierwszych zasiewów.
Jako pier wsze wystąpiły
dzieci z grupy „Sowy”, które
przebrane w stroje nawiązujące
do folkloru recytowały wiersze
i wniosły do sali chleb, a następnie przekazały go na ręce pani

dyrektor. Specjalnie na tą okazję
wypieczony chleb został pokrojony i każde dziecko miało okazję go skosztować. Potem wszystkie przedszkolaki bawiły się przy
muzyce i pokazywały jakie czynności wykonać potrzeba przy pieczeniu ciasta. Gdy zabawa dobiegła końca przyszła kolej na przedszkolaki z grupy „Pszczółki”, które
w krótkiej inscenizacji wszystkim przypomniały jak powstaje
chleb i ilu rąk pracy potrzeba,
aby mogliśmy się nim cieszyć
codziennie na naszym stole.
Po artystycznych występach
pani Helenka zaprezentowała
z czego składa się strój śląski
i dowiedzieliśmy się jak kiedyś przetwarzało się warzywa

i owoce, aby całą zimę zachowywały swoje wartości odżywcze i się nie psuły, co ludzie
robili z zebranymi plonami,
gdzie je trzymali, jakie zwierzęta hodowli i co z nich otrzymywali, a także jak powstaje
masło i za pomocą czegoś się kiedyś młóciło zboże. Przedszkolaki
z zaciekawieniem przyglądały
się niecodziennym strojom gości
i słuchały opowieści jak dawniej
żyło się w Goczałkowicach. Podczas uroczystości została poruszona tematyka samowystarczalności gospodarstw domowych.
Dzieci miały okazję zobaczyć
maślniczkę, półfuntek, cep i kosę.
Wśród wystroju sali przedszkolnej nie mogło zabraknąć

wieńca dożynkowego – symbolu
starej wiejskiej tradycji ukształtowanej na przestrzeni wieków,
czyli korony uwitej ze wszystkich zbóż, która symbolizować
ma urodzaj.
W naszym przedszkolu realizujemy projekt edukacyjny –
„Edukacja regionalna” – kultywowanie tradycji naszych przodków
i rozwijanie patriotyzmu. Dzięki
działaniom zaplanowanym
w projekcie będziemy się starać,
aby się w łatwy i przystępny przekazywać małym dzieciom treści,
które zainteresują je życiem, kulturą i obyczajami mieszkańców
naszej miejscowości. Dożynki
Przedszkolne 2018 zainaugurowały rozpoczęcie cyklu imprez
i uroczystości z tej tematyki. Było
to wzruszające spotkanie trzech
pokoleń, poprzez które, pragniemy wpoić przedszkolakom
miłość do Goczałkowic – naszej
małej ojczyzny. Chcemy również
podziękować państwu Koska
za przyjęcie naszego zaproszenia,
przybycie i uświetnienie naszego
małego święta. Mamy również
nadzieję, że uda nam się w tak
wysokim stopniu zainteresować
naszych wychowanków kulturą
i tradycją, że kiedyś zostaną oni
członkami kół i zespołów regionalnych – szczerze byśmy sobie
tego życzyli.
Anna Szmajduch
Edyta Smejkal

INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO

P

ierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2018/2019 już
za nami! Tym razem wybrzmiał 3 września. Tego właśnie dnia
szkołę powitało 591 uczniów w 28 oddziałach. Po wakacjach
przywitała ich bardzo ciepło Pani Dyrektor Beata Smolarek. Inauguracja roku szkolnego odbyła się z udziałem zaproszonych gości:
Sekretarza Gminy Pani Marii Ożarowskiej, Inspektora Oświaty
Pana Krzysztofa Turonia, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana
Adama Maćkowskiego. Szczególnie życzliwie zwróciła się też Pani
Dyrektor w kierunku rodziców uczniów klas pierwszych, obiecując pomocną dłoń i zapewniając bezpieczeństwo pociech w szkole
z dobrymi wychowawcami-przewodnikami. Wyraziła również
nadzieję, że pierwszaczki po 8 latach spędzonych w murach szkoły
docenią ten czas i będą zawdzięczać jej dobry start w przyszłość.
Akademia inaugurująca nowy rok szkolny została przygotowana przez uczniów klas VI. Mottem przewodnim uroczystości
były następujące słowa: Marzenia są jak ptaki. Przyfruwają, odlatują, ale nadal istnieją.Miejmy nadzieję, że wrześniowe marzenia
skupiały się na zdobywaniu wiedzy, a nie na kolejnych wakacjach.
Uczniowie w czasie wystąpienia przekazali swoim kolegom i kole-

żankom wskazówki dotyczące skutecznego uczenia się, a zwracając się do najmłodszych zapewniali pomoc i życzliwość. Do obietnic występujący dołączyli również życzenia na nowy rok szkolny:

Czego Wam życzyć na początek?
Życzę kolegów, zabaw, piątek.
I żeby nikt się szkoły nie bał,
Bo nie ma czego, bo nie trzeba.
Choć powyższe życzenia były skierowane do uczniów klas
pierwszych, to tak naprawdę są uniwersalne i każdy mógł je sobie
wziąć do serca. Całość akademii uświetniły występy muzyczne oraz
taniec wykonany przez uczennicę Paulę Rakowskę-Sissuh.Tradycyjnie nie zapomniano także o wydarzeniach z 1 września 1939,
a także wspomniano o historycznej tego roku dacie tj. 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Upamiętnienie tego
wydarzenia z pewnością stanie się jednym z priorytetów nowego
roku szkolnego.
SP1

Oświata
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„Iść za marzeniem i znowu iść
za marzeniem...” – Święto Komisji Edukacji
Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1

Z

fot. sp1

okazji tego święta odbyła
się uroczysta akademia,
którą zaszczycili swoją
obecnością: pani Maria Ożar ow sk a - S e k r et a r z G m i ny
Goczałkowice – Zdrój, pan
Krzysztof Turoń- Inspektor ds.
Oświaty, pani Ewa Serafin i pan
Adam Maćkowski – przedstawiciele Rady Rodziców oraz
nauczyciele i pracownicy, którzy pracowali kiedyś w naszej
szkole.
Ur o c z y sto ś ć r o z p o c z ę ł a
pani dyrektor Beata Smolarek, która przywitała wszystkich obecnych. Zwróciła się
do nauczycieli, którzy niegdyś
oddawali swój talent i cierpliwość, by szkoła mogła się
pięknie rozwijać, nauczycieli,
z któr ymi obecnie realizujemy zadania oświatowe oraz
do uczniów, którym przekazywane są prawdy, przechodzące
przez pokolenia.
Następnie prowadzący przypomnieli wszystkim, że mija
właśnie 245 lat od dnia przyjęcia uchwały sejmu w sprawie
utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej- pierwszej w Europie państwowej władzy oświatowej, z którą związane były
najświatlejsze umysły epoki
oświecenia. Dodali również,

Akademię przygotowali uczniowie SP1.

że świętujemy w wyjątkowym
roku- Roku dla Niepodległej,
roku 100- lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Te w i e l k i e w y d a r z e n i a
możliwe były dzięki odwadze
tych, którzy nie bali się swoich
marzeń i realizowali swoje najśmielsze plany.
Następnie rozpoczął się
program artystyczny przygotowany przez uczniów, nad
któr ymi opiekę sprawowali
wychowawcy klas- panie Beata
Hanzlik i Janina Barczyk oraz
pan Jarosław Firganek, opiekunowie fakultetu muzycznego i koła teatralnego- panie
Gabriela Wrzoł i Anna Kołacińska oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – panie
Kamila Bienioszek i Monika
Iskrzycka.
Występy uczniów to wiązanka wierszy i piosenek przeplatana podziękowaniami dla
nauczycieli za trudną pracę
i okazane serce. Mogliśmy m.in.
usłyszeć i zobaczyć: interpretację wiersza „Marzenie”, który
specjalnie na dzisiejszą uroczystość napisała uczennica klasy
8a- Aleksandra Jakubiec, „Odę
do radości” wykonaną na trąbce
przez ucznia klasy 8a- Rafała
Cebulę, „Walc kwiatów” Piotra

fot. sp1

Dzień 14 października obchodzimy w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju wyjątkowo. To szczególna data. Jest
to bowiem Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela.

W uroczystości z ramienia Urzędu Gminy wzięła udział Sekretarz Maria Ożarowska.
Czajkowskiego zagrany przez
klasę IIc na instrumentach
perkusyjnych a także scenkę
kabaretową, która wywołała
uśmiech na twarzach zgromadzonych. Akademia przebiegała w bardzo miłym nastroju.
Uczniowie, życzyli nauczycielom, aby pozostali wierni swoim
marzeniom, aby ich serca były
wolne od trosk, za to przepełnione radością i miłością.
Głos zabrali również zaproszeni goście. Pr zek azując
kwiaty na ręce pani dyrektor
– życzyli nadal wielu sukcesów
i satysfakcji z własnych dokonań.
Pani Maria Ożarowska złożyła nauczycielom wyrazy
najwyższego uznania za to,
że wykonując swoją pracę, tworzą tak niepowtarzalną atmosfe rę . Pa n Ad a m M a ć kowski podziękował szczególnie
za troskę i uczucie, którymi
obdarzani są nasi uczniowie.
W dalszej części akademii
głos zabrała pani dyrektor.
Mówiła, że jesteśmy po roku
trudnej pracy, transformacji. Jednak przez to, że działaliśmy wspólnie, mogliśmy
dojść do wielu sukcesów.
Nasi nauczyciele cały czas się
doskonalą, szlifują talenty.

To moment, kiedy możemy im
podziękować- Nagrody Dyrektora otrzymało 26 nauczycieli.
„Na niczym nie zależy nam
tak, jak na spokoju duszy i serca
naszych opiekunów” – deklarowali w imieniu całej społeczności szkolnej, przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego.
Skierowali do nauczycieli
podziękowania za codzienną
pracę, zaangażowanie, poświęc e n i e i o k a z y wa n e s e rc e .
Życzyli jednocześnie zdrowia,
wytrwałości, odporności i sukcesów. Symbolem uczniowskiej
wdzięczności były wręczone
kwiaty.
Podczas akademii nowa
przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego-Oliwia Ryłko-złożyła uroczyste ślubowanie
i przejęła z rąk pani dyrektor
klucze do bram szkoły. Podziękowała również swoim koleżankom i kolegom za zaufanie,
którym ją obdarzyli, oddając
swój głos.
Marzenia mają ogromną
moc, poszerzają horyzonty,
dodają skrzydeł. Bez wątpienia, tak jak pisze Joseph Conrad, autor motta akademii,
każdego dnia warto podążać
za marzeniami.
Honorata Dyduch
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W

dniu 21 września w naszej szkole
zorganizowaliśmy Święto Latawca.
Uczniowie ochoczo zareagowali
naogłoszenieizradościąuczestniczyliwewspólnej zabawie na boisku szkolnym. Zabawa trwała
trzy godziny lekcyjne. Zaangażowali się wszyscy uczniowie z klas I-III. Ponad 40 z nich przygotowało latawce własnoręcznie  Wszystkie
latawce wzbiły się w powietrze i pięknie udekorowały nam błękitne niebo bo i pogoda nam
kultura

tego dnia sprzyjała. W tym dniu dzieci miały
również okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach przygotowanych przez świetlicę szkolną.
Uczniowie rozwiązywali zagadki, krzyżówki
oraz sprawdzali swoje umiejętności w zabawach ruchowych. Najważniejszy był wspólnie
spędzony czas i mnóstwo uśmiechu na twarzach dzieciaków.
Dziękujemy rodzicom za trud włożony
w pomoc przy wykonaniu latawców. Zapra-

fot. sp1

ŚWIĘTO LATAWCA

szamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku.
Daria Antonik
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Wystawa zdjęć z aurą na
urodziny Niepodległej

13

października w Galerii
Fotografii Piktorialnej
„Weranda” w Goczałkowicach-Zdroju odbył się wernisaż
wystawy fotografii rodzinnej i społecznej z lat 1918 – 1939. Wystawa
jest wyjątkowa, bo tworzona przez
mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

fot. gok

Pomysłodawcą wystawy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości był Mieczysław Wielomski, prezes Stowarzyszenia Fotograficznego „Przeciw
Nicości”, który niestety zmarł 4
marca tego roku. Stowarzyszenie
„Przeciw Nicości”, które obecnie
nosi imię Mieczysława Wielomskiego we współpracy z powiatem pszczyńskim zrealizowało
jego pomysł do końca, a w tworzenie wystawy zaangażowały się

– Pisząc ten projekt ryzykowaliśmy, bo nie wiedzieliśmy,
jaki będzie odzew mieszkańców
na nasz apel. Bez wsparcia mieszkańców, którzy podzielili się
z nami swoimi cennymi pamiątkami – rodzinnymi zdjęciami,
ta wystawa nigdy by nie powstała
– mówiła Lucyna Romańska,
ze stowarzyszenia „Przeciw Nicości”. – Efekt jest wspaniały. Każdy,
kto udostępnił nam swoje zdjęcia, zafundował swoim przodkom niejako drugie życie, bo te
fotografie zobaczy wiele osób.
Są tutaj zdjęcia sprzed 100 lat. Dla
ludzi wtedy zrobienie fotografii
nie było czymś powszechnym.
I teraz po 100 latach możemy
na nich popatrzeć, zastanowić
się nad ich życiem, historią. Stare
fotografie mają aurę, której nie

Zgromadzone na wystawę zdjęcia zostały utrwalone w pamiątkowym albumie.
również gminy powiatu pszczyńskiego.

można dodać u fotografa. Aurę
dodaje tylko i wyłącznie czas –

fot. gok

W powiecie pszczyńskim 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętujemy wyjątkową wystawą „Urodziny Niepodległej na Ziemi Pszczyńskiej”.

Z zaprezentowanych zdjęć spoglądają twarze ludzi, którzy tworzyli naszą historię.
mówiła Lucyna Romańska.
Wystawę w galerii „Weranda”
w goczałkowickim Uzdrowisku
(ul. Uzdrowiskowa 54, pawilon
V uzdrowiska nad jaskinią solną)
można oglądać do 29 listopada.
Po tym czasie fotografie będzie
można zobaczyć w kolejnych gminach naszego powiatu. Ponadto
11 listopada na Placu Zwycięstwa i Wolności otwarta zostanie
plenerowa wystawa archiwalnych zdjęć mieszkańców. Zdjęcia prezentowane będą zarówno
na Placu, a także na ogrodzeniach Starostwa Powiatowego
w Pszczynie oraz Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
Podczas wernisażu zaprezentowany został także album
ze zdjęciami rodzinnymi przekazanymi przez mieszkańców.
Wszystkie fotografie – także te,
które nie zmieściły się w albumie
i na wystawie zostały zamiesz-

czone na stronie internetowej,
która stanowi wirtualną wystawę:
urodzinyniepodleglej.pl/
Jeżeli ktoś z Państwa posiada
w swoich zbiorach archiwalne
fotografie i chciałby się nimi jeszcze podzielić, serdecznie zachęcamy – zostaną one zamieszczone
na tej właśnie stronie internetowej.
Patronat nad inicjatywą objął
starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Projekt „uRodziny Niepodległej na Ziemi Pszczyńskiej –
wystawa fotografii rodzinnej
i społecznej z lat 1918-1939” dofinansowywany jest ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz budżetu
Powiatu Pszczyńskiego.
źródło: Powiat Pszczyński;
Wydział Promocji
i Integracji Europejskiej

kultura
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NARODOWE CZYTANIE 2018

fot. gbp

fot. gbp

8 września pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
W pięknym budynku goczałkowickiego Starego Dworca, aktorki teatru „Kwadryga” z Bielska – Białej przedstawiły zgromadzonej
publiczności fragmenty dzieła.

"MAŁA KSIĄżKA - WIELKI
CZŁOWIEK"

P

ilotażowy projekt dla trzylatków
realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” rozpocznie się we wrześniu 2018
roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowiadająca,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób
słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci
osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych,
które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela
się w książkowych bohaterów, ale staje się
przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując
tym samym relacje, które z całą pewnością
zaowocują w przyszłości.
Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków
można odebrać w prawie 3 tys. bibliotek

na terenie całej Polski. W ramach tegorocznej akcji planujemy rozdać około 100 tys.
Wyprawek.
Więcej informacji oraz lista bibliotek
biorących udział w projekcie znajduje się
na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl

Kampania społeczna „Mała książka –
wielki człowiek” przypomina o korzyściach
wynikających ze wspólnego, rodzinnego
czytania już od pierwszych miesięcy życia
dziecka. Została przygotowana w związku
z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych
otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszurę
informacyjną o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W 2017 r. w ramach akcji
pilotażowej rozpoczętej w grudniu rozdaliśmy 100 tys. Wyprawek Czytelniczych
w 360 szpitalach w całej Polsce, a w 2018 r.
na nowo narodzone dzieci czeka aż 360 tys.
wyprawek.
Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie,
a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską fundację BookTrust.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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ROZDANIE NAGRÓD
W WAKACYJNYCH
KONKURSACH BIBLIOTEKI!

D

obiegły końca tegoroczne wakacje. Tym samym przyszedł czas
na rozwiązanie naszych wakacyjnych konkursów!
27.08 w budynku „Starego Dworca” odbyło się uroczyste
wręczenie nagród.

W konkursie „Moje wakacje z książką” wyróżnienia otrzymali:
Tomasz Czylok – „Wakacje z książką”
Hanna Masny – „Czytanie nad jeziorem”
Olga Czapla – „Morskie czytanie”
Dziękujemy za udział i zapraszamy z rok!
GBP

fot. olga czapla

Narody za udział otrzymali również:
Tomasz Czylok – „Koziołek Matołek”,
Lena Flajszak – „Hachiko”,
Wanda Flajszak – „Fiodor, Miłka i Miglanc”,
Emilia Mikołajec – „Kopciuszek”.

fot. hanna masny

W konkursie „Bajkowy obrazek” wyróżnienie otrzymał Kacper
Filarowski za pracę pt.” Akcja w zwierzaczkowie”

fot. gbp

Wyróżnione zdjęcia: "Czytanie nad jeziorem" i "Morskie czytanie".

Laureaci konkursu na pamiątkowym zdjęciu.

TEATR im. Juliusza S³owackiego
W KRAKOWIE

fot. gbp

PINOKIO
Nagrody w wakacyjnych konkursach GBP wręczono w siedzibie Starego Dworca.

Wyjazd rodzinny do Krakowa.

17 LISTOPADA 2018

fot. tomasz czylok

wyjazd godz. 10.00, spektakl godz. 15.00, koszt: 40 z³
(przed spektaklem przewidziany czas wolny).
Zapisy przyjmowane s¹ do 09.11.2018 r.
w biurze Gminnego Oœrodka Kultury, ul. Szkolna 13.
Szczegó³owe inf. pod nr tel. 32 736 24 21.

Wyróżnione zdjęcia: Tomasz Czylok "Wakacje z książką".
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g

GoK OFERTA 2018

Goczalkowice - Zdrój

Gminny Oœrodek Kultury
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna
zapraszaj¹ do udzia³u
w zajêciach warsztatowych:

g

ZAPROPONOWANE DNI I GODZINY MOG¥ ULEC ZMIANIE
IX-XII.2018

Œroda

17.00 Zespó³
folklorystyczny
dla doros³ych

Czwartek

16.30 Karate gr.1
(5 -7 lat)
17.30 Karate gr.2
(8- 12 lat)

g
17.30 J. Angielski dla
doros³ych gr.1
19.00 J. Angielski dla
doros³ych gr. 2
15.30 Plastyka gr.1
(5-7 lat)
16.30 Plastyka gr. 2
(8-12 lat)
15.30 J. Angielski
gr.1 (5-7 lat)
16.20 J. Angielski
gr.2 (8-10 lat)

Muzycznegitara (wg
harmonogramu)

g

Wtorek

abcdefghijkllmnoprstuwyz

GoK

15.00 Taniec dla
seniora
16.00 Tanecznowokalne
(5 -8 lat)
18.00 Dance Kids
19.00 Zumba

Sala ma³a 2 UG
parter
(dawne OPS, wejtcie
od strony stra¿y)
Muzyczne-pianino
(wg harmonogramu)

Goczalkowice - Zdrój

Poniedzia³ek

Sala ma³a 1 UG
parter
(dawne OPS, wejtcie
od strony stra¿y)
Muzycznegitara (wg
harmonogramu)

Goczalkowice - Zdrój

Sala UG I piêtro
(wejtcie od
strony stra¿y)

GoK

Informacja:
GBP, tel. 605 100 006, GOK, tel. 32 7362421

abcdefghijkllmnoprstuwyz

GoK

abcdefghijkllmnoprstuwyz

Gocza³kowice - Zdrój

Goczalkowice - Zdrój

Kultura
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PŁYNĘLI PO MEMORIAŁOWE MEDALE

W

tym gronie znaleźli się
młodzi pływacy z 18
klubów i szkółek pływackich działających na terenie
Śląska, a także reprezentujący
czeski klub LSK Frydek-Mistek.
Wszystkim uczestnikom Gabriela
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, w czasie oficjalnego
otwarcia imprezy życzyła poprawienia rekordów życiowych.
Rywalizacja sportowa toczyła
się w czterech stylach pływackich:
dowolnym, klasycznym, grzbietowy i motylkowym na dystansie 50 i 100 metrów. Dodatkowo

po sześciu najlepszych pływaków w stylu dowolnym chłopców
i dziewcząt wzięło udział w wyścigach memoriałowych. Zwycięzcami tej konkurencji okazali się:
Weronika Karwacka (Aquatica
Pawłowice), która w sumie zdobyła aż trzy złote medale oraz
Michał Mrzygłód (MKS-SMS Victoria Racibórz), również trzykrotny medalista tegorocznego
Memoriału (dwa złota i srebro).
Podwójnymi złotymi medalistami zawodów zostali także:
Łukasz Gorgosz (UKS Aquatica
Pawłowice), Marta Poppe i Maciej

fot. gosIr

Po raz ósmy na pływalni„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju odbył się Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika. Do udziału w zawodach zgłosiło się blisko 160 zawodników i zawodniczek.

Uczestnikom turnieju dopingowała Wójt Gminy Gabriela Placha.
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Grychtoł (oboje UKS Manta Ruda
Śląska), Natalia Borowska, Oliwia Borowska Maja Górecka
i Wiktoria Filapek (wszystkie
UKS Ondraszek Bielsko-Biała),
Oliwier Kania (MG Sport), Małgorzata Piech i Kinga Prządka
(obie Yoursport Group), Dominik Pietrzak (UKS Orka Częstochowa) oraz Marcel Sadło (CSIR
MOS Dąbrowa Górnicza).
Tradycyjnie w czasie zawodów
pływacy mieli zapewniony elektroniczny pomiar czasu, z kolei
najlepsi pływacy byli nagradzani

Zawodnicy rywalizowali o puchar im: Krzysztofa Kanika.

specjalnie przygotowanymi
na imprezę medalami.
Organizatorami zawodów
byli: Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju oraz Szkółka Pływacka
Butterfly. Honorowy patronat
nad zawodami objęła Gabriela
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Pełne wyniki VIII Memoriału Pływackiego im. Krzysztofa
Kanika znajdują się w dziale „pliki
do pobrania” poniżej.
GOSiR

J

uż po raz trzeci Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Goczałkowicach – Zdroju we
współpracy ze Szkołą Podstawową
nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju
oraz Pszczyńskim kołem Polskiego
Związku Łowieckiego zorganizowali Goczałkowicki Bieg św.
Huberta.

Na starcie stanęło ponad 170
uczestników. Rywalizacja toczyła
się w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta
i chłopców. Zawody otwarli:
Gabriela Placha, Wójt Gminy
Goczałkowice–Zdrój, Piotr
Jacek, Przewodniczący Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz
Antoni Kopel, członek zarządu
okręgowego PZŁ.

Oprócz młodzieży goczałkowickiej w biegu wzięli udział
uczniowie z Kobióra. Zawodnicy
pokonywali dystans wg kategorii
od 600 do 1000 m. Trasa przebiegała Ścieżką Dydaktyczno-Przyrodniczą. Zaplecze biegu
zorganizowano w Borze na
terenie altanek gminnych, obok
kapliczki św. Huberta. Nie lada
atrakcją imprezy była wystawa
zwierząt naszych lasów i pól
oraz konkurs przyrodniczy przygotowany przez Państwa Helenę
i Antoniego Łasków z Orzesza.
Jak w latach ubiegłych, pięknie
zaprezentowali się myśliwi w
galowych mundurach.
Trójka najlepszych biegaczy w
każdej kategorii została uhonoro-
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PRZEŁAJOWE bIEGANIE
ZE ŚW. hUbERTEM W TLE

wana okolicznościowym medalem, a obie szkoły otrzymały okazały puchar ufundowany przez

Piotra Jacka Łowczego Rejonowego PZŁ.
GOSiR
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ObWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017.1073) oraz art. 39
ust. 1, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm),
zawiadamiam
- o podjęciu przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwały nr
XXXIII/257/2018 z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój”,
oraz
- rozpoczęciu sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru objętego sporządzanym planem.
Zainteresowani mogą składać wnioski
dotyczące sporządzania w/w planu
miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Konsultacje społeczneprojektu uchwały
w sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

W

dniach od 1 do 10 października 2018r. odbędą się konsultacje
społeczneprojektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałęnr
XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie
Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji jest Sekretarz Gminy.

MIŁOŚć JEST NIEWIDOMA
„Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach zaprasza
dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 0-16 r ż. oraz ich
rodziców do udziału w Projekcie sfinansowanym ze środków Fundacji
PZU pod nazwą „Miłość jest Niewidoma”.
W ramach prowadzonego projektu w okresie od 01.10.2018
do 10.03.2019 r. prowadzone będą dla dzieci bezpłatne konsultacje z psychologiem, rehabilitantami oraz terapeutami. Dla Rodziców
przygotowaliśmy bezpłatne zajęcia z arteterapii, relaksacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, wizażu oraz warsztaty pn. „Jak
kochać dziecko”.
Zgłoszenia udziału w projekcie prosimy przesyłać na adres
e-mailowy ośrodka biuro@zameczek.org.pl. Formularz dostępny
jest na stronie internetowej www.zameczek.org.pl.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 449 05 59.”
Z pozdrowieniami
Dorota Jaskuła

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju,
ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój lub osobiście w siedzibie
Urzędu Gminy,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, pokój nr
211,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@
goczalkowicezdroj.pl,
w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione
zostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Informuję o możliwości zapoznania się z posiadaną w tej sprawie dokumentacją w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 211.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

ZAPROSZENIE DO
SKŁADANIA OFERT

U

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Operatorem informuje,
że w związku z Zarządzeniem nr 0050/106/2018 Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Goczałkowice-Zdrój, dotyczący wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji”, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.
Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4
do Regulaminu. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, na I piętrze, w godzinach jego urzędowania,
z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia
opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert
zgodnych z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona
na listę firm uprawnionych do realizacji inwestycji planowanych
w ramach Programu.
Oferta Wykonawcy może dotyczyć:
- modernizacji systemów grzewczych;
- termoizolacji, wymiany okien;
Dodatkowych informacji udziela Operator – firma EKOSCAN
INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 719 lub 794
243 787.
Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

inFormacJe i ogłoSzenia
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ŚWIĘTO SENIORÓW - CIĄG DALSZY...
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
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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

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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.

DZIELNICOWI
mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
Kontakt telefoniczny:
727 032 494; 727 032 493

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 32/7362421.
Godziny urzędowania biura: 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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.

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.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 74,
Czynna: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, tel. 605 100 006.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
NIECZYNNY NA CZAS REMONTU
BUDYNKU "GÓRNIK"

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.

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego
"Stary Dworzec"
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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