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Zebranej w Ogrodach Kapias 
publiczności zaprezentował 
się chór parafialny Semper 

Communio z Goczałkowic-Zdroju 
oraz Art Music Trio. Piękne wido-
wisko obejrzeli m.in. starosta Bar-
bara Bandoła, wójt Gabriela Pla-
cha, Tadeusz Lazarek, przewod-
niczący Rady Gminy, radni oraz 
mieszkańcy gminy.

Nie tylko obejrzeli, ale też 
zaśpiewali wspólnie z goczał-
kowickimi artystami. Któż nie 

zna bowiem takich pieśni, jak 
„Przybyli ułani pod okienko”, 
„My Pierwsza Brygada”, „Rota” 
czy „O mój rozmarynie”. Chór 
Semper Communio zaprezento-
wał się w strojach ułańskich.

Poprzez muzykę w sposób 
szczególny upamiętniliśmy rocz-
nicę odzyskania niepodległości, 
uczciliśmy tych, dzięki którym 
dziś możemy żyć w wolnym kraju. 
Wspominano też heroiczną walkę 
Powstańców Śląskich, także 

pochodzących z Goczałkowic. 
Podczas koncertu zaprezento-
wano pieśni, które towarzyszyły 
tym, którzy walczyli o niepodle-
głość.

– Ten nastrojowy wieczór to dla 
nas taka chwila refleksji nad tym, 
co ważne w życiu każdego czło-
wieka, w życiu Ojczyzny. Cieszę 
się, że są z nami dzieci, że usły-
szały te pieśni, że może zapytają 
babcie, dziadków, rodziców, jak 
to było? – powiedziała Zofia Szoł-

dra, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury. Na zakończenie koncertu 
Tadeusz Odlanicki-Poczobutt, 
potomek legionistów wręczył 
właścicielom Ogrodów Kapias 
historyczny album o Legionach 
Polskich, pochodzący z rodzin-
nych zasobów.

Koncert został zorganizowany 
w ramach 101. rocznicy odzyska-
nia niepodległości oraz 100-lecia 
Powstań Śląskich.
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O HISTORII Z PIEŚNIĄ NA USTACH
Ważne rocznice historyczne można uczcić także poprzez muzykę. 6 listopada w Goczałkowicach odbył się wyjątkowy Koncert 
Pieśni Patriotycznej.

11 listopada 1918 r. po 123 
latach zaborów Polska 
odzyskała niepodległość. 

To jedno z najważniejszych wyda-
rzeń w historii naszej Ojczyzny.

W 101. rocznicę władze gminy, 
przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, działacze, strażacy OSP 
Goczałkowice-Zdrój, harcerze 
z 18. Grunwaldzkiej Gromady 
Zuchowej „Polarne Niedźwiadki” 
oraz mieszkańcy gminy zebrali się 
pod pomnikiem 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego. Kwiaty oraz zni-
cze pod pomnikiem złożyli wójt 
Gabriela Placha, Izabela Ogier-
man, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy oraz Jerzy Sodzawiczny, 
prezes OSP Goczałkowice-Zdrój.

Uczestnicy w samo południe 
wspólnie odśpiewali hymn naro-
dowy, a Zofia Szołdra, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 

odczytała rys historyczny poświę-
cony Powstaniom Śląskim i ich 
przebiegowi na terenie gminy.

Uroczystość była też okazją 
do wręczenia odznaczeń. Były 
to Złote, Srebrne i Brązowe Odzna-
czenia za Zasługi dla Pożarnictwa 
nadane przez Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP, a także 
Odznaczenia za Zasługi dla Roz-
woju Sportu w Gminie Goczałko-
wice-Zdrój nadane przez Śląskie 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe 
Zespołów Sportowych.

Odznaczeni Za Zasługi dla 
Pożarnictwa: Marian Wróbel – 
złoty medal, Tomasz Piszczek 
– srebrny medal, Sławomir Szy-
moszek – brązowy medal, Mate-
usz Świerczek – brązowy medal, 
Łukasz Skipioł – odznaka wzoro-
wego strażaka, Szymon Kapias – 
odznaka wzorowego strażaka.

Odznaczeni Za Zasługi dla 
Sportu: Marek Skipioł i Karol 
Wróbel – brązowe odznaki, Kamil 
Kapijas, Łukasz Skipioł, Marek 
Wysocki, Artur Wysocki, Mate-
usz Lukasek, Arkadiusz Lukasek, 
Grzegorz Sodzawiczny, Alek-

sander Malcher, Marian Wróbel 
– srebrne odznaki, Tomasz Pisz-
czek, Wacław Grygierzec, Adam 
Sodzawiczny, Stanisław Kapijas, 
Adam Płaska, Arkadiusz Żyła – 
złote odznaki.
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TAK OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI W GOCZAŁKOWICACH
11 listopada w Goczałkowicach zorganizowano uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

Uroczystość zorganizowano pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego (Fot. GOK)
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Kolejni mieszkańcy Goczał-
kowic mogą cieszyć się 
z przebudowanych dróg 

gminnych przy swoich posesjach. 
A to dzięki właśnie zakończonym 
dwóm inwestycjom drogowym. 
– Bardzo zależało nam na tym, 
aby stan nawierzchni ul. Sołec-
kiej i Solankowej poprawił się. 
Dlatego pozyskaliśmy dofinan-
sowanie z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
na ten cel w wysokości 1 mln 80 
tys. zł i niezwłocznie przystąpili-
śmy do robót. Dziś zamiast znisz-

czonych dróg mamy tam nową, 
bezpieczną nawierzchnię – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Na ul. Sołeckiej przebudo-
wana została jezdnia na długo-
ści 495 mb o szerokości 5 mb. 
Wykonane zostały nowe war-
stwy nawierzchni z asfaltobe-
tonu, wymieniono warstwy 
konstrukcyjne, obustronnie kra-
wężniki wzdłuż jezdni, przebu-
dowano zjazdy do bram wjaz-
dowych posesji z kostki beto-
nowej. Ponadto, wymieniono 

zniszczony kolektor kanaliza-
cji deszczowej na długości pra-
wie 473 mb, studnie i wpusty 
uliczne. Inwestycję realizowała 
firma Usługi Budowlane i Trans-
portowe Jerzy Żukowski z Pisa-
rzowic. Przebudowa kosztowała 
niespełna 1,3 mln zł.

Prace na ul.  Solankowej 
obejmowały przebudowę drogi 
na długości ok. 280 mb, o szero-
kości jezdni 5 mb, a także przebu-
dowę odcinka ul. Rolnej na dłu-
gości ok. 90 metrów, w tym wyko-
nanie nowej nawierzchni z asfal-

tobetonu oraz wymianę warstw 
konstrukcyjnych, wymianę obu-
stronnie krawężników wzdłuż 
jezdni oraz przebudowę zjaz-
dów indywidualnych do posesji. 
W ramach zadania wybudowany 
został kolektor kanalizacji desz-
czowej na długości 145 mb oraz 
74 mb kanalizacji wraz z zabu-
dową studni rewizyjnych oraz 
wypustów ulicznych i przyka-
nalików. Prace za ok. 940 tys. zł 
wykonała firma FUH M&S „Bruk” 
M. Szczygieł, Sz. Zieleźnik, s.c.
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ULICE SOŁECKA I SOLANKOWA JAK NOWE
Zakończyły się dwie inwestycje, które były realizowane przez Urząd Gminy. Za ponad 2,2 mln zł przebudowane zostały ulice 
Sołecka i Solankowa.

Ul. Sołecka po przebudowie (Fot. UG) Ul. Solankowa po przebudowie (Fot. UG)

Ul. Parkowa znajduje się w pobliżu 
uzdrowiska oraz dworca kolejowego. 
W tej okolicy jest problem z miej-

scami parkingowymi. Ma się to jednak zmie-
nić dzięki inwestycji pn. „Budowa Centrum 
przesiadkowego przy ul. Parkowej w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój”. – Chcemy stworzyć zin-
tegrowany węzeł przesiadkowy, który umoż-
liwi dogodną zmianę środka transportu. 
Np. podróżujący samochodem będą mogli 
zostawić pojazd i przesiąść się do pociągu 
lub na rower. Centrum przesiadkowe pozwoli 
na uporządkowanie komunikacji w tym miej-
scu, będzie dużym ułatwieniem dla kuracju-
szy, turystów, a także mieszkańców gminy. 
Co istotne, w pobliżu uzdrowiska powstanie 

parking samochodowy – mówi Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Węzeł będzie tworzyć infrastruktura nie-
zbędna do obsługi podróżnych. Wybudowane 
zostaną: parking samochodowy na 30 miejsc 
(w tym 3 dla niepełnosprawnych), parking 
rowerowy – wiata z 15 miejscami, dwie zatoki 
dla busów. Powstaną także dojście dla pie-
szych i rowerzystów (prowadzące do dworca 
kolejowego i na perony – o długości 60 mb) 
oraz droga dojazdowa od ul. Krzyżanow-
skiego do Centrum przesiadkowego o długo-
ści prawie 400 mb, z chodnikiem dla pieszych 
oraz drogą rowerową. Dzięki temu poprawi 
się dostępność do transportu publicznego 
w gminie (kolej), co ma doprowadzić do ogra-

niczenia ruchu samochodowego. Zwiększy 
się też atrakcyjność ruchu rowerowego.

Wkrótce Urząd Gminy ogłosi przetarg 
na wykonanie prac. Inwestycja będzie reali-
zowana w 2020 r. Wartość robót to 4 mln 835 
tys. 586 zł 74 gr. Gmina Goczałkowice-Zdrój 
pozyskała dofinansowanie na ten cel w wyso-
kości 2 mln 840 tys. 719 zł 61 gr w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014-2020, Oś Prioryte-
towa: 4. Efektywność energetyczna, odna-
wialne źródła energii i gospodarka niskoemi-
syjna, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
– ZIT.
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2,8 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA  
NA CENTRUM PRZESIADKOWE
Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł na inwestycję w ramach której przy ul. Parko-
wej powstaną m.in. parking samochodowy i parking rowerowy czy nowa droga dojazdowa.
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Kontrole prowadzą pracownicy Urzędu 
Gminy posiadający stosowne upoważnie-
nia wójta. Kontrolerzy sprawdzają, czym 

mieszkańcy palą w piecach i kominkach. Z każdej 
kontroli sporządzają protokół, który powinien 
być podpisany także przez właściciela nierucho-
mości.

Prowadzenie kontroli to obowiązek gminy, 
nałożony w Programie ochrony powietrza dla 
terenu województwa śląskiego mającym na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substan-
cji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozy-
cji, przyjętym przez Sejmik Województwa Ślą-
skiego.

W Planie działań krótkoterminowych, będą-
cym integralną częścią Programu określono, 
że po ogłoszeniu ostrzegawczym (poziom II – jest 
ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej 
wartości 100 mikrogramów na metr sześcienny 
dla pyłu PM10) oraz ogłoszeniu alarmowym 
(poziom III – jest ogłaszany przy przekroczeniu 
średniodobowej wartości 150 mikrogramów 
na metr sześcienny dla pyłu PM10) samorządy 

gminne mają obowiązek prowadzić intensywne 
kontrole instalacji spalania paliw stałych.

Plan ten zakłada, że po ogłoszeniu alarmu 
smogowego, gmina niezwłocznie musi przepro-
wadzić co najmniej 5 kontroli. Jest to limit narzu-
cony dla gmin i miast poniżej 50 tys. mieszkań-
ców. I to niezależnie, czy alarm jest ogłoszony 
w dni powszednie czy w weekend lub święto. 
Dlatego kontrolerzy muszą prowadzić działania 
także w soboty, niedziele czy dni świąteczne.

W związku z zaostrzeniem norm informowa-
nia i alarmowania o smogu należy spodziewać 
się częstszych ogłoszeń ostrzegawczych i alar-
mowych. A co za tym idzie, częściej będzie trzeba 
prowadzić kontrole.

Co istotne, zgodnie z art. 379 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, mieszkańcy mają obowią-
zek wpuścić kontrolujących na teren nierucho-
mości.

Warto przypomnieć, że poza kontrolami 
wymaganymi przez Program ochrony powie-
trza, w gminie Goczałkowice-Zdrój prowadzone 
są też kontrole palenisk na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców. Wtedy najczęściej razem z upo-
ważnionymi pracownikami działania prowadzi 
również dzielnicowy.

Obowiązek gminy w zakresie kontrolowania 
instalacji spalania paliw stałych podlega z kolei 
kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. W przypadku nie spełnienia tego 
obowiązku, gminom grożą wysokie kary finan-
sowe.
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ALARM SMOGOWY: OBOWIĄZKI 
GMINY W ZAKRESIE KONTROLI
Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój trwają kontrole palenisk. Co ważne, w przypadku alarmu smogowego, kontrole są prowa-
dzone także w dni wolne od pracy (weekendy i święta).

Prowadzenie kontroli palenisk to obowiązek gminy (Fot. 
archiwum)

Nowe normy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 8 października 2019 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powie-

trzu.
Do tej pory alarm smogowy był ogłaszany przy przekroczeniu 

średniodobowej wartości 300 mikrogramów na metr sześcienny dla 
pyłu PM10. Teraz alarm będzie ogłaszany w przypadku wartości 150 

mikrogramów na metr sześcienny. Nowy poziom informowania to 100 
mikrogramów na metr sześcienny (poprzednio – 200 mikrogramów).

Należy spodziewać się, że alarm smogowy będzie teraz ogłaszany 
zdecydowanie częściej niż do tej pory. Nie będzie to jednak wynikać 
z gwałtownego pogorszenia jakości powietrza, a z nowych, zaostrzo-
nych norm ostrzegania i alarmowania.
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NOWE NORMY ALARMOWANIA  
DLA JAKOŚCI POWIETRZA
Od 11 października obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne normy informowania i alarmowania o smogu.

Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju rozstrzygnęła przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą oraz Parku Zdrojowego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg i alejek 
parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości”.

KTO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZIMOWE 
UTRZYMANIE DRÓG?

Oferty złożyły 3 firmy. Utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r. zlecono firmie Zakład Ogólnobudow-
lany i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju. Utrzymanie alejek w Parku Zdrojowym w tym samym czasie będzie zadaniem 
firmy F.U.H. M & S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju.

Umowy z wykonawcami obejmują usuwanie śniegu, błota pośniegowego, zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej powstałej 
na skutek gołoledzi, lodowicy, śniegu, szadzi, szronu i oblodzenia, a także pozimowe sprzątanie i oczyszczenie dróg, parkingów, chodników oraz 
alejek parkowych i mostków z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

Za  zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój będzie odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Dyżury Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - tel. 501 716 376.
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie - tel. 32 212 80 68.                                                                                                                                                                        UG



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

Przypomnijmy, w związku 
z decyzjami Komendy Powia-
towej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pszczynie dotyczącymi 
Publicznego Przedszkola nr 2 przy 
ul. Bolesława Prusa 7, zapadła 
decyzja o budowie nowego przed-
szkola na terenie gminy Goczałko-
wice-Zdrój. Do placówki docelowo 
przeniosą się dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 2.

Wójt Gabriela Placha powołała 
Zespół ds. przygotowania koncep-
cji realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Budowa przedszkola w Goczał-
kowicach-Zdroju”, który w maju 
i czerwcu br. przeprowadził wśród 
mieszkańców krótką ankietę. 
Wzięło w niej udział 160 osób.

Na podstawie opinii mieszkań-
ców oraz analizy możliwych lokali-
zacji zdecydowano, że nowe przed-

szkole powstanie przy komplek-
sie szkolno-sportowym przy ul. 
Wisławy Szymborskiej (w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej nr 1 i Kry-
tej Pływalni „Goczuś”).

Końcem września Urząd Gminy 
opublikował ogłoszenie o zamó-
wieniu na opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projekto-

wej. Przedmiot zamówienia obej-
muje opracowanie dokumentacji 
(wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę) na budowę przed-
szkola wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem terenu. 
W projektowanym przedszkolu 
ma być miejsce na 5 oddziałów 
(25 dzieci na jeden oddział). Sale 

w placówce wyposażone będą 
w zaplecze sanitarne oraz maga-
zyny na leżaki, w przedszkolu mają 
znaleźć się również sala do organi-
zacji spotkań z rodzicami, kuchnia, 
cześć administracyjna, szatnie, 
zewnętrzny plac zabaw. Złożono 
8 ofert. Dokumentację projektową 
przygotuje Mirosław Jasiurkowski, 
Architekt z Chorzowa.

– Przymierzamy się do dużej 
inwestycji, jaką jest budowa 
nowego przedszkola. Najważ-
niejszym celem jest stworzenie 
naszym dzieciom jak najlep-
szych warunków. Opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
pozwoli nam także na okre-
ślenie kosztów tego zadania – 
mówi wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój, Gabriela Placha.
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KOLEJNY KROK W KIERUNKU 
NOWEGO PRZEDSZKOLA
Urząd Gminy wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej budowy nowego przedszkola przy ul. Wisławy Szymborskiej 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Nowe przedszkole powstanie przy kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wisławy 
Szymborskiej (Fot. UG)

W gminie Goczałkowice-Zdrój od ubiegłego roku trwa reali-
zacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Mieszkańcy 
otrzymują bezzwrotną dotację na wymianę kotłów, wymianę 

okien czy docieplenie ścian. W pierwszym etapie zrealizowano 180 
inwestycji z udziałem środków Programu. To 30 inwestycji obejmu-
jących docieplenie, 20 inwestycji obejmujących wymianę okien oraz 
130 inwestycji zakładających wymianę kotłów.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gmina przy-
stąpiła do II etapu Programu. Wnioski można było składać od 14 
do 18 października. Łącznie złożono ich 158, obecnie trwa weryfika-
cja. Co istotne, osoby, które w I etapie znalazły się na liście rezerwo-
wej zostały automatycznie zakwalifikowane do II etapu. Dlatego nie 
musiały składać ponownie dokumentów.

Celem przyjętego przez Radę Gminy w czerwcu 2018 r. Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza. Program realizowany jest ze środków 
budżetu gminy oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mieszkaniec ma moż-
liwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszą-
cej do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycz-
nego kotła węglowego min. V klasy, w przypadku pozostałych inwe-
stycji ekologicznych dofinansowanie może wynieść do 80%.

Cały Program ma być realizowany do 2023 r., a jego łączny szaco-
wany koszt wynosi ponad 6,7 mln zł.
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Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, gmina unieważniła 
pierwszy przetarg na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości 

Gminy Goczałkowice-Zdrój, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych podczas 
prac porządkowych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz usługi 
likwidacji dzikich wysypisk”. Cena zaproponowana przez jedyną firmę, 
która złożyła ofertę była bardzo wysoka, co wiązałoby się ze znaczną pod-
wyżką stawki dla mieszkańców.

Nowy przetarg odbył się już na nowych zasadach. Najważniejsza 
zmiana jest taka, że wynagrodzenie dla wykonawcy usługi będzie zale-
żało od rzeczywistej liczby odebranych od mieszkańców i zagospoda-
rowanych odpadów. Tym samym odchodzi się od systemu zryczałto-
wanego, w którym firma otrzymywała takie samo wynagrodzenie, bez 
względu na ilość odpadów. W drugim przetargu ponownie ofertę złożyła 
tylko jedna firma. Oferta jest sprawdzana pod względem formalnym.

Warto podkreślić, że wzrost stawki za odbiór odpadów i tak jest nie-
unikniony. Jak przedstawiliśmy w poprzednim numerze „Wiadomości 
Goczałkowickich”, wynika to m.in. z gwałtownego wzrostu opłaty mar-
szałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska, wzrostu cen energii, 
wzrostu płacy minimalnej, większych wymagań technicznych w stosunku 
do miejsc magazynowania odpadów. Nowa stawka, która będzie obowią-
zywała na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój od 1 stycznia 2020 r. zosta-
nie oszacowana na podstawie złożonej w przetargu oferty. Szczegółowo 
o zmianach w zakresie segregowania i odbioru odpadów poinformujemy 
w kolejnym numerze.
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PROGRAM OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI: 
RUSZA II ETAP

158 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców do II etapu 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

JEDNA OFERTA  
W DRUGIM PRZETARGU
Od nowego roku mieszkańców czekają zmiany w systemie 
gospodarowania odpadami.
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Grupa posłów Prawa i Spra-
wiedliwości przygotowała 
projekt zmian, które przewi-

dują, że minister środowiska będzie 
mógł ustanowić strefę specjalnego 
przeznaczenia na terenach, gdzie 
znajdują się złoża węgla kamien-
nego i brunatnego, uznane przez 
rząd za strategiczne. W myśl 
proponowanych zapisów, samo-
rząd nadal będzie wyrażał opinię 
w postępowaniu koncesyjnym 
i środowiskowym, nie będzie jed-
nak w stanie zablokować eksplo-
atacji takich złóż. Będzie bowiem 
zobowiązany do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Zaproponowana nowelizacja 
spotkała się z krytyką ze strony 
samorządów oraz organiza-
cji, m.in. Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. Zgodnie podkreślają, 
że już teraz gminy i mieszkańcy 
mają ograniczony wpływ na pro-
ces decyzyjny związany z dzia-
łalnością wydobywczą. Przyjęcie 
proponowanych zmian w ustawie 
jeszcze bardziej umniejszy ich rolę.

Przeciw nowelizacji opowie-
dzieli się też goczałkowiccy radni. 
Podczas sesji Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój, która odbyła się 29 
października jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w sprawie wystąpie-
nia z apelem do Posłów na Sejm 
Rzeczpospolitej o odrzucenie pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze oraz 
ustawy o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko. Jak pod-
kreślają, wprowadzenie planowa-
nych zmian „pozbawia jednostkę 
samorządu gminnego możliwo-
ści decydowania o sposobie użyt-
kowania terenów poprzez zapisy 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego”.

„Proponowane regulacje roz-
wiązują co prawda problem 
dostępu do eksploatacji najważ-
niejszych z punktu widzenia bez-
pieczeństwa energetycznego 
Państwa złóż węgla kamiennego 
i brunatnego, ale odbywa się 
to bez poszanowania prywatnej 
własności i interesów społeczno-
ści lokalnych, bez wiedzy o konse-
kwencjach oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko, w spo-
sób nakazowy. Zgodnie z projek-
tem nowelizacji, przedsiębiorstwa 
górnicze przed uzyskaniem kon-
cesji na wydobycie węgla, będą 
zobligowane do uzyskania decy-
zji ministra właściwego do spraw 
środowiska o utworzeniu „obszaru 
specjalnego przeznaczenia”, przy 
czym stroną tego postępowania 
w świetle proponowanego zapisu 
art. 42c ust. 2 będzie tylko i wyłącz-

nie wspomniany wnioskodawca. 
Proponowane przepisy sprowa-
dzają gminę do pozycji wyłącznie 
opiniującego decyzję o utworze-
niu obszaru specjalnego przezna-
czenia (organ wykonawczy gminy 
będzie mógł jedynie wydać opinię 
w tej sprawie, ale nie będzie ona 
wiążąca). Istotnym jest również, 
że w postępowaniach o utworze-
niu obszaru specjalnego przezna-
czenia nie będą mogły brać udziału 
organizacje społeczne” – czytamy 
w uzasadnieniu.

Radni zwracają też uwagę na to, 
że eksploatacja złóż węgla zawsze 
negatywnie oddziałuje na środo-
wisko. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku gminy uzdrowisko-
wej, jaką są Goczałkowice-Zdrój, 
której obowiązkiem jest „szcze-
gólna dbałość o stan środowiska 
i ochrona warunków naturalnych 

uzdrowiska”.
„W naszej ocenie decyzje powo-

dujące degradację środowiska 
naturalnego, niszczenie majątku 
publicznego i prywatnego, obni-
żanie jakości życia obywateli 
zamieszkujących na terenach gór-
niczych nie mogą być podejmo-
wane z pominięciem interesów 
gmin i ich mieszkańców, do czego 
prowadzą regulacje zawarte w pro-
jekcie zmiany ustawy” – argumen-
tują radni swój apel, podzielając 
także obawy samych mieszkań-
ców.

Uchwała Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój zostanie przekazana 
Marszałkowi Sejmu Rzeczpospoli-
tej Polskiej, Prezesowi Rady Mini-
strów, Ministrowi Środowiska 
oraz Marszałkowi Województwa 
Śląskiego.
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RADNI APELUJĄ DO POSŁÓW
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój zaapelowała do posłów o odrzucenie planowanych zmian w prawie, które mają umniejszyć rolę 
gminy i mieszkańców w procesie decyzyjnym związanym z działalnością wydobywczą.

W Goczałkowicach uprawnionych do głosowania było 5 775 
osób. W wyborach mieszkańcy gminy oddali łącznie 3 830 
ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 67,01%. Była więc 

wyższa nie tylko od frekwencji w powiecie pszczyńskim (66,23%), 
ale również od ogólnopolskiej (61,74%).

W wyborach do Sejmu najwięcej głosów oddano na kandydatów 
KW Prawo i Sprawiedliwość – 1 747 głosów (45,61%). Na listę KKW 
Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni oddano 1 132 głosy (29,56%), 
na KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 403 głosy (10,52%), na KW 
Konfederacja Wolność i Niepodległość – 291 głosów (7,60%), a na KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 257 głosów (6,71%)

W okręgu wyborczym nr 27, który obejmował także gminę Goczał-
kowice najwięcej, bo 5 mandatów zdobyli przedstawiciele KW Prawo 
i Sprawiedliwość (posłami zostali: Stanisław Szwed, Grzegorz Puda, 
Przemysław Drabek, Kazimierz Matuszny, Grzegorz Gaża). Trzy man-
daty przypadły kandydatom KKW Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zie-
loni (posłami zostali: Mirosława Nykiel, Małgorzata Pępek, Mirosław 

Suchoń). Mandat posła uzyskał też Przemysław Koperski (KW Sojusz 
Lewicy Demokratycznej).

W wyborach do Senatu w naszym okręgu kandydowały dwie osoby. 
W Goczałkowicach niewielką różnicą głosów wygrała Agnieszka Gor-
goń-Komor. Kandydatka KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zie-
loni zdobyła 1 927 głosów (51,30%). Na Andrzeja Kamińskiego (KW 
Prawo i Sprawiedliwość) zagłosowało 1 829 wyborców (48,70%). 
I to właśnie Agnieszka Gorgoń-Komor została senatorem z okręgu 
nr 78.

W skali całego kraju w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość 
zdobyło 43,59% głosów (235 mandatów), Koalicja Obywatelska – 
27,4% (134 mandaty), Sojusz Lewicy Demokratycznej – 12,56% (49 
mandatów), Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,55% (30 mandatów), 
a Konfederacja – 6,81% (11 mandatów). W wyborach do Senatu kan-
dydaci PiS zdobyli 48 mandatów, KO – 43 mandaty, kandydaci nieza-
leżni – 4 mandaty, PSL – 3 mandaty, a SLD – 2 mandaty.
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 Uchwała została przyjęta podczas sesji Rady Gminy 29 października (Fot. UG)

TAK GŁOSOWALIŚMY W WYBORACH PARLAMENTARNYCH
13 października w całym kraju odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Do urn poszło nieco ponad 67% uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój.
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Logo to zapamiętywany i zauważalny symbol, który pozwala 
na lepszą identyfikację produktu, firmy lub miejscowości. Wyko-
rzystywany jest głównie w materiałach informacyjnych i pro-

mocyjnych. Już wkrótce swoje logo będzie miała gmina Goczałko-
wice-Zdrój! I co ważne, duży wpływ na jego wygląd będą mieli sami 
mieszkańcy.
– Zapraszam do udziału w konkursie na projekt graficzny logo gminy. 
Chcemy, żeby to mieszkańcy pokazali nam, jak takie logo powinno 
wyglądać, dlatego organizujemy konkurs. Liczę na kreatywność 
i pomysłowość, dzięki którym nasza gmina będzie miała wyjątkowe 

logo – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych miesz-

kańców Goczałkowic-Zdroju, niezależnie od wieku, zarówno profe-
sjonalistów, jak i amatorów. Każdy z uczestników może zgłosić mak-
symalnie trzy prace. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub 
zespołowo. Termin zgłaszania upływa 20 listopada 2019 r.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł. Regulamin, formularz zgłoszenia wraz z załącznikami 
dostępne są na stronie goczalkowicezdroj.pl.
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KONKURS NA LOGO GMINY DO 20 LISTOPADA!
Do 20 listopada można zgłaszać prace w konkursie na projekt graficzny logo gminy Goczałkowice-Zdrój. Nagroda główna to 1000 zł.

Chodzi o projekt pn. „Prace na pod-
stawowych ciągach pasażerskich 
(E30 i E65) na obszarze Śląska, 

Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Kato-
wice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – 
Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. 
Most Wisła- Czechowice – Dziedzice 
– Zabrzeg”. Jego wartość to 1,4 mld zł, 
prace są współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach instrumentu CEF 
„Łącząc Europę”.

W ramach inwestycji zmodernizo-
wana zostanie linia kolejowa Goczałko-
wice-Zdrój – Czechowice-Dziedzice – 
Zabrzeg. Projekt przewiduje wymianę 
prawie 47 km torów i 56 km sieci trak-
cyjnej. Na liniach zwiększy się prędkość 
pociągów osobowych do 160 km/h 
i towarowych do 120 km/h. Spraw-
niej pojadą pociągi na trasie z Katowic 
do Zebrzydowic i Wisły Głębce. Na kole-
jowym węźle Czechowice-Dziedzice 

przebudowane zostaną urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym. Będzie 
też nowe lokalne centrum sterowa-
nia (LCS) wyposażone w nowoczesne 
systemy. Prace obejmą również ponad 
150-metrowy most na Wiśle (między 
Goczałkowicami a Czechowicami-
-Dziedzicami) oraz 22 inne obiekty 
inżynieryjne. Perony będą dostoso-
wane do potrzeb osób o ograniczonych 

możliwościach poruszania się.
Jakie jeszcze roboty w ramach tej 

dużej inwestycji prowadzone będą 
w gminie Goczałkowice-Zdrój? Jak 
informuje Katarzyna Głowacka z PKP 
PLK zmodernizowany zostanie przy-
stanek Goczałkowice-Zdrój – powstaną 
tam dwa perony jednokrawędziowe 
o długości 200 m, które będą podwyż-
szone, aby ułatwić podróżnym wsia-

danie i wysiadanie z pociągu. Zostaną 
wyposażone w nowe ławki, wiaty, 
oświetlenie i tablice informacyjne. 
Nowym elementem będzie przejście 
podziemne łączące dwa przeciwległe 
perony z pochylniami, co umożliwi 
podróżowanie osobom o ograniczo-
nej mobilności. Modernizacja obej-
mie też wymianę torów, sieci i urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym 
na odcinku Goczałkowice Zdrój – Cze-
chowice-Dziedzice – Zabrzeg. Wybu-
dowane zostaną ekrany akustyczne, 
aby zminimalizować hałas w obrębie 
przystanku.

Podpisana została już umowa 
na wykonanie prac. PKP PLK infor-
muje, że roboty powinny zakończyć się 
do października 2023 r. Wykonawcą 
jest firma Budimex Budownictwo Sp. 
z o.o.
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PKP PLK ZMODERNIZUJĄ LINIĘ KOLEJOWĄ  
I PRZYSTANEK W GOCZAŁKOWICACH
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają realizację dużej inwestycji, która obejmie także prace w Goczałkowicach-Zdroju. 
Planowana jest m.in. budowa przejścia podziemnego łączącego perony w okolicy przystanku w Zdroju.

Cała inwestycja realizowana przez PKP PLK ma zakończyć się w 2023 r. (Fot. UG)

Tego typu przegląd jest organizowany regularnie, dla poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego w gminie. Listopadowymi oględzi-
nami zostały objęte urządzenia w rejonie stawu Rontok oraz Potoku 

Goczałkowickiego.
Stwierdzono, że część nieprawidłowości wykrytych w poprzednich 

przeglądach zostało usunięte. Na przykład w miejsce skradzionego stalo-
wego przykrycia komory zamknięć starej śluzy wałowej na dawnym kory-
cie Potoku Goczałkowickiego wykonane zostało zabezpieczenie. Napra-
wiono też klapę zwrotną na przepuście prowadzącym ze stawu Rontok 
do dawnego koryta Potoku Goczałkowickiego.

Podczas przeglądu stwierdzono, że obecny stan urządzeń przeciwpo-
wodziowych w rejonie stawu Rontok jest zadowalający, a wody powierzch-
niowe odprowadzane są do rzeki Wisły bez przeszkód. Zauważono jednak, 
że międzywale Wisły zarasta roślinnością.

W Potoku Goczałkowickim stwierdzono niski poziom wody, ale na całej 
jego długości zamulenie było niewielkie. Rów melioracyjny biegnący od ul. 
Brzozowej do dawnego koryta Potoku Goczałkowickiego i dalej do pom-
powni melioracyjnej (rów R-A) w dniu przeglądu miał wysoki poziom 
wody. PG Silesia deklaruje przebudowę i zmianę profilu dna tego rowu.
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SPRAWDZILI URZĄDZENIA 
PRZECIWPOWODZIOWE I HYDROTECHNICZNE
5 listopada pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili przegląd budowli i urządzeń przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych 
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. 
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Wyc i e c z k i ,  b i e s i a d y, 
wyjazdy kulturoznawcze, 
pielgrzymki, kuligi, spo-

tkania okolicznościowe, wczasy 
letnie – to tylko cześć spośród pro-
pozycji, jakie goczałkowickie koło 
posiada w swej bogatej ofercie. 
Ta wielka przygoda seniorów roz-
poczęła się 10 lat temu, a dokład-
nie 1 lipca 2009 r. dzięki zaanga-
żowaniu i niezwykłej determinacji 

kilku osób, pośród których na szcze-
gólną uwagę zasługuje postać Mał-
gorzaty Paszek oraz nieżyjącej 
już Heleny Wilczek. Początkowo 
świeżo utworzona filia zrzeszała 
wokół siebie 109 członków. Z cza-
sem, dzięki ciężkiej pracy i pomysło-
wości liczba ta zaczęła sukcesywnie 
rosnąć, i na dzień dzisiejszy wynosi 
235 osób, które czynnie uczestniczą 
w działaniach koła, ciesząc się moż-

liwością aktywnego spędzania wol-
nego czasu na emeryturze.

Przewodnicząca Koła, Małgo-
rzata Paszek powitała wszystkich 
przybyłych gości na czele z wój-
tem gminy, Gabrielą Plachą oraz 
wiceprzewodniczącym Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Pszczynie, Adamem Skotniczym. 
Spotkanie jubileuszowe było oka-
zją do zaprezentowania w wielkim 
skrócie ogromnego dorobku, jaki 
stał się udziałem seniorów i zobra-
zowania szeregu niezwykłych ini-
cjatyw, które na przestrzeni minio-
nych lat udało się zrealizować człon-
kom Koła.

– Praca, jaką na rzecz naszej 
gminy wykonuje Koło jest bezcenna 
i należy się jej wielki podziw i szacu-
nek. Dzięki tak wyjątkowej inicjaty-
wie przed wieloma osobami została 
otwarta możliwość korzystania 
z różnorodnych form spędzania 
czasu wolnego, do których wcze-
śniej nie mieli dostępu – powie-
działa wójt Gabriela Placha życząc 
członkom przede wszystkim zdro-
wia, aby jak najdłużej mogli cieszyć 
się urokami życia.

Do dalszych życzeń i podzięko-
wań dołączyli się kierownicy gmin-

nych jednostek, przybyły na spotka-
nie ksiądz senior Józef Knyć, który 
stwierdził, że „Koło to dla niego 
oaza wsparcia, pomocy i troski” 
oraz sama Przewodnicząca Koła, 
która wyraziła swą wdzięczność 
wszystkim osobom i instytucjom, 
od dnia powstania wspierających 
pracę goczałkowickiego koła.

Na spotkaniu nie mogło zabrak-
nąć również kronik, w których 
utrwalono historię związku oraz 
jubileuszowego tortu – symbolu 
sukcesu, jaki stał się udziałem dzia-
łalności goczałkowickiej filii Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Na zakończenie podsumowania 
10-letniej kadencji Koła Małgorzata 
Paszek złożyła życzenia zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności Zarzą-
dowi przyszłej kadencji, na lata 
2020-2024.

A tych z Państwa, którzy dotych-
czas nie mieli okazji do zapoznania 
się z ofertą kulturalną Koła, serdecz-
nie zapraszamy do jego siedziby, 
która mieści się w zabytkowym 
budynku „Górnik”. W każdy wto-
rek od godz. 9.30 do 12.30 Panie 
wchodzące w skład Zarządu pełnią 
dyżur i czekają na wszystkich zain-
teresowanych.

Ewelina Sowa-Mrzyk

10 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...
Dekadę temu Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczął swoją działalność w Goczałkowicach-Zdroju. Uroczysto-
ści związane z obchodzonym jubileuszem odbyły się 9 października na sali Urzędu Gminy.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu. (Fot. GOK)

Jubileusz 10-lecia był okazją do podsumowania działalności koła (Fot. GO)

W jubileuszu wzięli udział członkowie koła oraz zaproszeni goście (Fot. GOK)

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
zaprasza na 

 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
 

w dniu 12-grudnia-2019 (czwartek) 
sala UG ul. Szkolna 13 

 
Program: 
 
- godz. 13.00 - podsumowanie kadencji Koła Emerytów,    

Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju              
za okres 2014-2019, wybory zarządu Koła oraz 
przewodniczącego na lata 2020-2024 

 

- godz.14.00 – Spotkanie Opłatkowe 
 

Koszt uczestnictwa: 20 zł od osoby 
 

 
 

 
Zarząd Koła serdecznie zaprasza 
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1 lipca 2019 r. przypadł jubileusz 10-lecia istnienia Koła Eme-
rytów w Goczałkowicach-Zdroju. Powstałe z inicjatywy 
Komitetu Założycielskiego w składzie: Małgorzata Paszek, 

śp. Helena Wilczek oraz Przewodniczący Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pszczynie 
Roman Czernecki i Sekretarz Krystyna Plewnia.

Koło działa prężnie od 2009 r. Podwaliny dla jego działalno-
ści stworzył siedmioosobowy Zarząd, w skład którego weszli: 
przewodnicząca Małgorzata Paszek, sekretarz Helena Wilczek, 
skarbnik Anna Kudala, członkowie: Łucja Fijoł, Danuta Chudek, 
Róża Biegier, Helena Wycisk. 

Wsparcia udzielił wójt gminy śp. Krzysztof Kanik, który udo-
stępnił lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby 
działalności Koła. Stan członków na 31 grudnia 2009 roku liczył 
109 członków.

W roku 2014 z przyczyn losowych i osobistych Zarząd został 
reaktywowany, w którego skład weszli: przewodnicząca Małgo-
rzata Paszek, skarbnik Anna Kudala, sekretarz Helena Wycisk, 
członkowie: Łucja Fijoł, Danuta Chudek, Maria Staszewska, Kry-
styna Nycz.

Jubileusz jest okazją do wspomnień i podsumowania wielo-
letniej działalności Koła w naszej prężnie rozwijającej się gmi-
nie. Główne zadania realizowane przez Zarząd Koła w minio-
nym 10-leciu skierowane były na poprawę jakości życia seniorów 
w naszej miejscowości, rozbudzanie ich aktywności, propagowa-
nie tradycji kulturalnych oraz wspieranie samorządu gminnego 
w działaniach na rzecz drugiego człowieka i integracji społecz-
nej członków Koła, a także mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Podejmowaliśmy szereg działań, któr ych różnorodność 
i bogactwo walorów kulturalnych, turystycznych, przyrodni-
czych i zdrowotnych umożliwiła członkom naszego Koła oraz 
licznym sympatykom swobodny wybór form aktywnego zagospo-
darowania swojego wolnego czasu.

Zamierzony cel osiągnęliśmy poprzez organizację i uczestnic-
two w różnych formach życia kulturalnego, takich jak: cykliczne 
spotkania okolicznościowe, biesiadno-plenerowe, wyjazdy tury-
styczno-krajoznawcze i wypoczynkowe, pielgrzymki, a także 
wyjazdy promujące zdrowy styl życia, wyjazdy do teatru i ope-
retki oraz udział w programach społecznych gminy i powiatu m.in. 
biorąc udział w przeglądach zespołów artystycznych Oddziału 
Okręgowego PZERiI.

Organizowaliśmy wycieczki tur yst yczno-krajoznawcze 
w ciekawe regiony i zakątki naszego kraju i zagranicy. Zwie-
dziliśmy m.in. Drezno i Szwajcarię Saksońską, Budapeszt, Eger 
Szentendre, Miszkolc oraz zaprzyjaźnioną gminę Parasznya 
na Węgrzech, Morawy Południowe w Czechach, Dolinę Wachau 
w Austrii, Morawski Kras i stolicę Moraw Brno, miasto Ołomuniec.

Podczas licznych wycieczek krajowych zwiedziliśmy m.in. 
Podhale, miasta galicyjskie: Kraków, Przemyśl, Łańcut, Zamość, 
Karkonosze, Karpacz, Szklarską Porębę, Harachov w Czechach, 
Świeradów Zdrój i miasta Dolnego Śląska, Wrocław, Dolinę 
Kłodzką, Podlasie, Bieszczady, Pieniny, Krynicę Górską, Ziemię 
Sandomierską i Ziemię Świętokrzyską.

Podziwialiśmy perły architektury, parki krajobrazowe, bogac-
two flory w palmiarniach, wystawy kwiatów i architektury ogro-
dowej, zwiedziliśmy zabytkowe kopalnie, poznaliśmy historię 
browarów, regionalne tradycje i rękodzieło. Amatorzy pieszych 
wędrówek wyruszali wielokrotnie w pobliskie trasy górskie, miło-

śnicy wycieczek rowerowych przemierzali trasy Ziemi Pszczyń-
skiej i okolic, zaś amatorzy spacerów z kijkami aktywnie spędzali 
czas.

Pielgrzymowaliśmy do znanych miejsc kultu Maryjnego: „Śla-
dami Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego”, przez War-
mię, Mazury, Podlasie, na Ziemię Świętokrzyską, do Kałkowa, 
Godowa, Śladami Jana Pawła II, szlakiem klasztorów Ziemi 
Małopolskiej, Szlakiem Sanktuariów Jury Krakowsko-Często-
chowskiej i Ziemi Śląskiej, Beskidzkim Szlakiem Maryjnym, Ziemi 
Żywieckiej, do Kalwarii Pacławskiej, na Górę Św. Anny, do wielu 
innych miejsc.

Corocznie organizowaliśmy letni wypoczynek na turnusach 
wczasowych w wielu nadmorskich miejscowościach: Dziwnó-
wek, Łazy, Rewal, Mrzeżyno, Świnoujście, Łeba, Pogorzelica, 
Jastrzębia Góra, Krynica Morska, Niechorze, Władysławowo. 
Zimą poznawaliśmy smak kuligu, a w kolibach specjały góral-
skiej kuchni i muzykę góralskich kapel. Cyklicznie organizowa-
liśmy wyjazdy do podhalańskich basenów wód termalnych oraz 
na Słowację.

Organizowaliśmy spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Dnia Kobiet, biesiadne spotkania przy ognisku i uroczyste spo-
tkania opłatkowe. Znaczący udział w działalności naszego Koła 
stanowiła organizacja imprez teatralno-kulturalnych, takich 
jak: spektakle teatralne, operetki, śląskie gale biesiadne, jasełka 
i musicale.

Tradycją Zarządu Koła stały się wizyty z upominkiem u Jubila-
tów na okoliczność 80. urodzin, a w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia odwiedziny z upominkiem i opłatkiem u honorowych 
członków Koła.

Pragnę wyrazić swoją wdzięczność i serdecznie podziękować 
Zarządowi naszego Koła: Ani Kudala, Helence Wycisk, Łucji Fijoł, 
Danusi Chudek, Marysi Staszewskiej, Krysi Nycz za wieloletnią 
i owocną współpracę oraz zaangażowanie na rzecz społeczności 
Koła i mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Zaangażowanie w tak liczne przedsięwzięcia byłoby niemoż-
liwe bez wsparcia władz i pracowników Urzędu Gminy, sponso-
rów oraz członków naszego Koła. Serdecznie dziękuję za wszelkie 
formy współpracy i pomocy tak finansowej, jak i organizacyj-
nej. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce: wójta gminy 
Gabrieli Plachy, sekretarz Marii Ożarowskiej, dyrektor Zofii Szoł-
dry oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej 
Biblioteki Publicznej.

Podziękowanie składam Przewodniczącemu Zarządu Rejono-
wego PZERiI Romanowi Czerneckiemu oraz Zarządowi, Joannie 
Kotas oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, Piotrowi 
Niemcowi, kierownikowi oraz pracownikom Administracji Zaso-
bów Komunalnych, Przewodniczącemu Rady Gminy Tadeuszowi 
Lazarkowi. Bóg zapłać księdzu seniorowi Józefowi Knyć za opiekę 
duchową i modlitwę w intencji naszych członków.

Podziękowania składam naszym członkom za bezinteresowną 
pomoc na rzecz naszego Koła. Życzymy członkom wielu okazji 
do dalszych spotkań.

Małgorzata Paszek, 
Przewodnicząca Zarządu Koła 
Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

wraz z Zarządem

JUBILEUSZ 10-LECIA POLSKIEGO 
ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW 
I INWALIDÓW KOŁO  
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
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Podczas spalania śmieci 
w  p i e c u  u w a l n i a n e 
są niebezpieczne substan-

cje, kominy w domach nie mają 
odpowiednich filtrów, więc tru-
jące gazy i pyły przedostają się 
wprost do powietrza, którym 
oddychamy. Trucizny w powie-
trzu wpływają na cały nasz orga-
nizm i chociaż skutki ich oddzia-
ływania nie są widoczne od razu, 
to gromadzące się toksyny mają 
znaczący wpływ na nasze zdro-
wie w przyszłości. Mogą być przy-
czyną wielu groźnych chorób.

Spalanie śmieci w taki sposób 
powoduje również odkładanie się 
szkodliwych substancji w glebie, 
przez co zatruwane są warzywa 
i owoce uprawiane w ogródkach.

Silnie zanieczyszczone zostają 
także kominy, a powstały z dymu 

i pary wodnej kwas siarkowy 
powoduje ich kruszenie. Kominy 
oblepiane są dużą ilością lepkiej 
sadzy, po czym zapalają się czę-
sto, powodując pożar dachu, pod-
dasza, w końcu całego domu.

Palenie śmieci w domu jest 
nie tylko niebezpieczne, ale 

grozi też wysoką karą pieniężną. 
Należy unikać domowych spo-
sobów pozbywania się śmieci, 
które bez odpowiedniej techno-
logii są dla człowieka po prostu 
zagrożeniem. Spalanie śmieci 
w taki sposób (we własnym domu 
czy na podwórku) jest nieekolo-

giczne i bardzo nierozsądne.
Zwróć uwagę na to, czym 

ogrzewany jest dom, nie wrzucaj 
do pieca żadnych plastikowych 
butelek, kubeczków, gumowych 
przedmiotów!

Przypominamy jednocześnie, 
że na terenie gminy Goczałko-
wice-Zdrój obowiązuje zakaz 
spalania odpadów zielonych. 
To szczególnie ważne w okre-
sie jesiennych porządków, które 
przeprowadzamy w swoich 
ogródkach. Warto pamiętać, 
że palenie liści czy trawy jest 
traktowane tak samo, jak pale-
nie odpadów. Tego typu śmieci 
należy bowiem segregować lub 
kompostować. Za niestosowanie 
się do tego zakazu grozi mandat 
w wysokości do 500 zł.

KG PSP, UG

NIE PAL ŚMIECI 
I ODPADÓW ZIELONYCH
Powietrze, którym oddychamy jest coraz bardziej zanieczyszczone. Niestety, to sam człowiek truje siebie i innych. Jednym z czyn-
ników zanieczyszczających powietrze jest spalanie śmieci w domowych piecach oraz na świeżym powietrzu.

Poniżej podajemy nowe stawki podatków od nieruchomości, 
które będą obowiązywać w gminie Goczałkowice-Zdrój w przy-
szłym roku:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha 
powierzchni;
c) pozostałych:
– zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o dro-
gach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” – 0,06 zł 
od 1 m2² powierzchni;
– innych niż wymienione w § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1m2 
powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1m2 
powierzchni;

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 20,16 zł od 1 m2² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2² 
powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2² powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,19 zł od 1 m2² powierzchni użytkowej;

3) Od budowli:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
b) boisk sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną 
całość techniczno-użytkową – 0,1% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. 
zm.)

UCHWALONO PODATKI NA 2020 ROK
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój na sesji 29 października przyjęła stawki podatków od nieruchomości na rok 2020.
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Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 października 
w Urzędzie Gminy. Została zorganizowana z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

W tym roku nagrody z rąk wójt Gabrieli Plachy odebrali: Ewa 
Chojkowska (dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1), Beata Migacz 
(dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2), Beata Smolarek (dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1), Agnieszka Niwińska (zastępca dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1), Ewelina Rolska (Publiczne Przedszkole nr 
1), Małgorzata Władarz (Publiczne Przedszkole nr 2), Daria Antonik 
(Szkoła Podstawowa nr 1), Beata Hanzlik (Szkoła Podstawowa nr 1).

Nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze oraz pracę na rzecz społeczności gminy.

Ponadto, Magdalena Kościelniak, nauczycielka w Szkole Podsta-
wowej nr 1 złożyła ślubowanie i odebrała akt nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego.

UG

NAGRODY WÓJTA DLA 
NAUCZYCIELI
Wójt Gabriela Placha nagrodziła wyróżniających się nauczycieli. W tym roku nagrody odebrało 8 osób.

Nagrodzeni nauczyciele. (Fot. UG)

14 października obcho-
dziliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej. To 

święto oświaty i nauczycieli, 
które zostało ustanowione w 
1972 r. Upamiętnia rocznicę 
powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, powołanej 14 paź-
dziernika 1773 r. KEN uzna-
wana jest za pierwsze minister-
stwo oświaty w Polsce i pierw-
szą taką inicjatywę w Europie.

Ten dzień to  okazja  do 
podziękowania nauczycielom 
za ich pracę. Nie inaczej było 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Goczałkowicach-Zdroju. Na 

uroczystej akademii spotkali się 
nauczyciele i pracownicy szkoły, 
także emerytowani, uczniowie, 
absolwenci, przyjaciele szkoły.

Wszystkich gości powitała 
dyrektor Beata Smolarek, która 
zaprosiła też do odwiedzenia 
nowo powstałej sali pamięci. - 
Zgromadziliśmy w niej pamiątki 
po Szkole Podstawowej nr 1, 
Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
gimnazjum w Goczałkowicach 
– przyznała Beata Smolarek. 
W sali można zobaczyć m.in. 
archiwalne zdjęcia sprzed lat, 
kroniki, puchary, dyplomy. To 
miejsce, w którym można wró-

cić do lat szkolnych, a nawet 
odnaleźć się na starych fotogra-
fiach. Dyrektor zachęcała też do 
wzbogacania sali. - Jeśli macie 
w domu jakieś pamiątki, które 
związane są ze szkołą i chcie-
libyście je pokazać, zapraszam 
– powiedziała.

Podczas akademii ucznio-
wie zaprezentowali ciekawy 
program artystyczny, dzięku-
jąc tym samym swoim nauczy-
cielom za ich pracę i zaanga-
żowanie. Nie zabrakło prezen-
tów, kwiatów. Wręczone zostały 
także nagrody dyrektora.

Z a  p r a c ę  n a u c z yc i e l o m 
p o d z i ę kow a ł a  t a k ż e  wó j t 
Gabriela Placha. - Środowisko 
oświatowe w każdej społecz-
ności lokalnej jest jego bardzo 
ważną częścią, bo ma do zre-

alizowania niezwykle ważne 
zadanie. Tym zadaniem jest 
przygotowanie młodego poko-
lenia ludzi do dorosłego życia. 
I to właśnie Wy - nauczyciele, 
wychowawcy - wykonujecie 
to zadanie, przekazując mło-
dym ludziom Waszą wiedzę, 
Wasze umiejętności, dzielicie 
się doświadczeniami. To nie 
jest zwykła praca, to jest służba 
dr ugiemu człowiekowi,  za 
którą z całego serca dziękuję. 
Życzę Wam zdrowia, uśmiechu, 
zadowolenia z tego, co robicie, 
realizacji zamierzonych celów 
- powiedziała wójt Gabriela 
Placha. Życzenia złożyli także 
Tadeusz Lazarek, przewodni-
czący Rady Gminy, przedstawi-
ciele Rady Rodziców.

UG

PRACA NAUCZYCIELA TO SŁUŻBA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odbyła się uroczysta akademia. Otwarto 
również salę pamięci poświęconą goczałkowickim szkołom.

 Podczas akademii wręczone zostały nagrody dyrektora. (Fot. UG)

W SP nr 1 powstała sala pamięci, w której można podziwiać pamiątki po goczałkowickich 
szkołach. (Fot. UG)
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Zajęcia innowacyjne prowadzone są raz 
w tygodniu podczas zajęć popołu-
dniowych z wykorzystaniem środków 

multimedialnych. Innowacja ma zachęcać 
i motywować dzieci do interesowania się 
językiem angielskim, przyswajania nowego 
słownictwa, a w szczególności rozwijać 
kompetencje rozumienia ze słuchu. Dodat-
kowo dzieci na każdych zajęciach wykonują 
prace plastyczne zgodne ze zrealizowanym 
tematem.

W ramach realizacji innowacji wykorzy-
stywane są krótkie filmiki ze strony inter-
netowej www.supersimple.com, której wła-
ścicielem jest SKYSHIP Entertainment z sie-
dzibą w Toronto w Kanadzie, który z kolei 

udostępnia na YouTube piosenki i różne 
historyjki zachęcające dzieci do nauki 
języka angielskiego. SKYSHIP Entertain-
ment jest bardzo popularny prawie w każ-
dym zakątku świata – ma ponad 20 milio-
nów subskrypcji i około 700 milionów 
odsłon miesięcznie. Jednym z ich stałych, 
cyklicznych programów jest m.in. „Caitie's 
Classroom”.

12 listopada podczas premiery nowego 
odcinka „Caitie's Classroom”, pt. „Great Big 
Word” można było zobaczyć prace dzieci 
z naszego przedszkola, które już zrealizo-
wały innowację „Learn how to draw”. To dla 
nas wielki sukces!

Anna Szmajduch

INNOWACJE W PUBLICZNYM 
PRZEDSZKOLU NR 2 - JĘZYK 
ANGIELSKI
W grupie starszej „Sowy” w roku szkolnym 2019/2020 od października realizowana 
jest innowacja metodyczna pt. „Learn how to draw”. 

Kształtowanie pojęć patriotycznych u dzieci przedszkolnych zaczyna 
się od zrozumienia tego, że mieszkamy w tym samym mieście, 
poznawania swego regionu i związanych z nim tradycji, strojów, 

zwyczajów, tańców czy przyśpiewek. Kultura duchowa każdego narodu 
opiera się w dużej mierze na kulturze ludowej. Jest ona najgłębiej zapusz-
czonym korzeniem, z którego naród czerpie bogactwo etyczne i este-
tyczne. Folklor jest częścią naszej kultury – zamkniętą kartą, i właśnie 
do tej karty się tylko zagląda.

Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla kształ-
towania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zro-
zumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka 
otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Region jest rzeczywistością osa-
dzającą człowieka w bliskiej mu wspólnocie, kulturze i terytorium, a tym 
samym daje poczucie bycia u siebie, bycia sobą. Nie ma „zakorzenienia” 
bez przeszłości, bez środowiska naturalnego rozumianego pod wzglę-
dem: historycznym, geograficznym, etnicznym i kulturowym. Niektóre 
elementy folkloru giną, bo forma ulega przemianom, ale niezmiennie żyje 
treść – zasady moralne, poczucie piękna, wspólnoty i więzów rodzinnych.

Wydawać się może, że edukacja regionalna stanowi dawno prze-
brzmiały akcent w praktyce i kształceniu dzieci. Jednak w rzeczywistości 
przedszkolnej stanowi istotny element budujący aktywność poznawczą 
i wychowującą małe dziecko. Edukacja regionalna realizuje wychowanie 
przez przeżywanie będące dla wieku dziecięcego podstawową metodą 
dydaktyczną uczenia się. Zadaniem nauczycieli jest stwarzanie sytuacji 
edukacyjnych mających na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci kul-
turą i folklorem własnego regionu.

W myśl tej zasady w Przedszkolu Publicznym nr 2 zorganizowano spo-
tkanie z zespołem folklorystycznym działającym przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, który w większości, jak się okazało, składa się z wychowanków 
przedszkola. „Mali artyści” w pięknych śląskich strojach i przy dźwiękach 
akordeonu, zaprezentowali przedszkolakom śląskie piosenki wraz z ukła-
dami tanecznymi. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem wysłuchały 

przyśpiewek „Znam ja jeden śliczny zamek” czy „Dzieweczko ze Śląska” 
oraz „Polonez” i nagrodzili uczniów wielkimi brawami. Ale nie tylko 
uczniowie szkoły kultywują tradycje Śląska. Również i nasi wychowan-
kowie powitali artystów i podziękowali im za występ w gwarze śląskiej, 
co z kolei bardzo spodobało się Pani Kasi, która zespół prowadzi oraz Panu 
Grzegorzowi, który przygrywa uczniom na akordeonie.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki i uczniowie wspólnie 
zaśpiewali, chyba najbardziej znaną piosenkę śląską „Szła dzieweczka 
do laseczka”. Za występ wszyscy artyści otrzymali słodki upominek, 
a opiekunowie obrazki samodzielnie malowane przez przedszkolaków.

Bożena Rak, Iwona Maśka

SPOTKANIE Z FOLKLOREM
W Przedszkolu Publicznym nr 2 zorganizowano spotkanie z działającym przy Szkole Podstawowej nr 1 zespołem folklorystycznym.

Przedszkolaki z członkami zespołu folklorystycznego. (Fot. PP nr 2)



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

Po c z ą t e k  l i s t o p a d a  t o 
dni, w których w szcze-
gólny sposób pamiętamy 

o zmarłych. Już końcem paź-
dziernika porządkujemy groby 
i zapalamy znicze. Wspomi-
namy zarówno naszych bli-
skich, jak i tych, którzy zapisali 
się w historii – tej ogólnonaro-
dowej, jak i lokalnej. Pamięć 
o nich jest wyrazem szacunku 
dla ich życia i dokonań.  

Rok 2019 to rok ważnych 
wydarzeń – 80. rocznica wybu-
chu II wojny światowej, 75. 
rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego i 100. rocznica 

Powstania Śląskiego. Naszym 
obowiązkiem jest uwrażliwiać 
dzieci na potrzebę pielęgno-
wania pamięci o bohaterach 
naszej  wolności ,  szczegól-
nie tych, którzy są związani z 
historią naszej społeczności. 

Dzieci w grupach wysłu-
chały opowieści nauczycieli o 
zasłużonych i cenionych oso-
bistościach naszej miejscowo-
ści oraz miejscach ich pamięci. 

25 października 2019 roku 
przedszkolaki z grup Sowy i 
Wiewiórki udały się na cmen-
tarz paraf ialny pod mogiłę 
Powstańców Śląskich - Fran-

ciszka Kołoczka i Pawła Mło-
dzik a,  na  groby  zmarłych 
nauczycieli, pod krzyż ufundo-
wany przez rodzinę Witoszek, 
proszących o zbawienną modli-
twę za zmarłych oraz grób wie-
loletniego proboszcza naszej 
Parafii, ks. Henryka Burczyka. 
Odwiedziły także Izbę Pamięci 
mieszczącą się w Szkole Pod-
stawowej nr 1, gdzie z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchały 

opowieści Darii Antonik na 
temat historii goczałkowickich 
szkół, w tym dawnej Szkoły 
im Jana Pawła II; mogły obej-
rzeć  kroniki szkolne, zdjęcia 
byłych uczniów szkoły, zdobyte 
puchary i medale.

Grupa Pszczółki udała się do 
części zdrojowej Goczałkowic, 
pod tablicę pamiątkową Ger-
trudy Świerczek, mieszkanki 
Goczałkowic, zamordowanej w 
czasie II wojny światowej na 
terenie Niemiec oraz do Izby 
Pamięci, w pawilonie sanato-
ryjnym „Wrzos”, gdzie zgro-
madzone są pamiątki z czasów 
wojny. Dzieci z uwagą słuchały 
opowieści Grzegorza Maćkow-
skiego, który opiekuje się Izbą 
i obejrzały zgromadzone eks-
ponaty.

Chętni rodzice włączyli się 
w akcję przynosząc do przed-
szkola znicze. Dzieci mogły 
uhonorować pamięć naszych 
przodków nie t ylko własną 
obecnością i  modlitwą, ale 
również przystrojeniem gro-
bów i zapaleniem części zni-
czy, reszta została przekazana 
Panu kościelnemu, który suk-
cesywnie będzie je zapalał.

U d z i a ł  w  a kc j i  „ S z ko ł a 
Pamięta” był ważną lekcją dla 
dzieci - mogły zapoznać się z 
sylwetkami ważnych w naszej 
miejscowości  post aci  oraz 
pomodlić się w ich intencji.

Edyta Smejkal, 
Iwona Maśka,

 Weronika Stasicka

SZKOŁA PAMIĘTA
Publiczne Przedszkole nr 2 zawsze chętnie przystępuje i włącza się do wszelkich propozycji wsparcia czy udziału w różnych akcjach. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało placówkom oświatowym udział w akcji „Szkoła pamięta”. 

Dzieci przy mogile Powstańców Śląskich. (Fot.  PP nr 2)

W Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej nr 1. (Fot. PP nr 2)

 
Przedszkolaki pamiętają też o Gertrudzie Świerczek, zamordowanej w czasie II wojny światowej. (Fot. PP nr 2)
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Pan policjant wraz ze swoim pomocnikiem – pacynką „Sznup-
kiem” w przystępny i ciekawy sposób zapoznał dzieci z podstawo-
wymi zasadami bezpieczeństwa w czasie drogi do przedszkola. 

Dzieci miały możliwość obejrzeć filmik – piosenkę dotyczącą świa-
teł drogowych dla pieszych, a przedstawiciele poszczególnych grup 
prezentowali swoje umiejętności przechodzenia przez pasy zgodnie 
z sygnalizacją po wcześniejszym rozglądnięciu się „w lewo, prawo 
i znów w lewo”.

Dzieci poznały bezpieczną pozycję, jaką powinny przyjąć w razie 
kontaktu z niebezpiecznym psem. Przedszkolaki wiedzą też do kogo 
mogą się zwrócić o pomoc w razie niebezpieczeństwa, a także, iż 
należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z osobami 
obcymi. Pan policjant zaprezentował przedmioty niezbędne w jego 
pracy – mundur, tonfę, czyli pałkę policyjną. Największym powodze-
niem cieszyły się oczywiście kajdanki.

W ramach podziękowań za trud i poświęcenie w codziennej pracy 
policjanta, przedszkolaki zaśpiewały piosenkę i podarowały laurkę 
wykonaną przez dzieci z grupy Kotki. Spotkanie zakończyła prezen-
tacja radiowozu i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Maria Jaworska-Nowok

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
W ramach akcji „Bezpieczna droga do przedszkola” w Przedszkolu Publicznym nr 1 odbyło się spotkanie z zaproszonym gościem, 
Szymonem Czyszem z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. 

Przedszkolaki mogły obejrzeć radiowóz. (Fot. PP nr 1)

ZAPRASZAMY NA DYKTANDO RODZINNE
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza mieszkańców na Dyktando Rodzinne 2019, które odbędzie 
się w środę, 27 listopada w sali gimnastycznej budynku szkoły o godz. 17.30.

W dyktandzie może wziąć udział uczeń szkoły wraz z osobą towarzyszącą (maksymalnie 2 osoby towarzyszące). Na imprezę można 
się zapisać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail marcin01976@interia.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolej-

ność zgłoszeń.
W dyktandzie może wziąć udział max. 25 drużyn. Przewodniczącym komisji dyktanda jest dyrektor szkoły. Podczas pisania tekstu 

uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą (poza rodziną), opuszczać sali przed 
zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników. Oce-
nie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

Przewiduje się następujące wyróżnienia: I miejsce – nagroda Wójta Gminy, II miejsce – nagroda Dyrektora Szkoły, III miejsce – 
nagroda Przewodniczącego Rady Rodziców.

Regulamin dyktanda oraz wzór zgłoszenia dostępne są na stronie goczalkowicezdroj.pl.
SP 1

Gość przypomniał dzieciom m.in. zasady przechodzenia przez pasy. (Fot. PP nr 1)
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Takie spotkanie to piękna, 
coroczna tradycja w naszej 
gminie, jest doskonałą oka-

zją do wspólnych rozmów, wspo-
mnień, a także uhonorowania 
starszych mieszkańców. Wszyst-
kich gości powitała wójt Gabriela 
Placha, gospodarz uroczystości. 
– Jesteście dla nas bardzo ważni, 
ponieważ jesteście skarbnicą 
doświadczeń, ogromnej wiedzy, 
z których chcemy korzystać. Sta-
ramy się Was wspierać, dlatego 
od początku roku w Goczałkowi-
cach działa Klub Seniora. Wspie-
ramy również Koło Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Goczałkowi-
cach, które w październiku święto-
wało 10-lecie istnienia. Zachęcam 
do uczestnictwa w życiu naszej 
gminy – powiedziała wójt Gabriela 
Placha. Wszystkim seniorom zło-
żyła najlepsze życzenia.

Zofia Szołdra, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury zacytowała 
słowa św. Jana Pawła II: „Ludzie 
starsi pomagają nam mądrze 
patrzeć na ziemskie wydarze-
nia, ponieważ dzięki życiowym 
doświadczeniom zyskali wie-
dzę i dojrzałość. Są strażnikami 
pamięci zbiorowej. Ludzie starsi 
dzięki swej dojrzałości, doświad-
czeniu mogą udzielać młodym rad 
i cennych pouczeń”.

– Dziś na świecie żyje ponad 600 
mln ludzi starszych, w naszym kraju 

seniorzy stanowią ponad 15% spo-
łeczeństwa. Polacy żyją coraz dłu-
żej. Naszą miejscowość zamiesz-
kuje na dziś 525 osób powyżej 75. 
roku życia. I to właśnie do tych 
osób wójt Gabriela Placha wysto-
sowała zaproszenia na to spotkanie 
– powiedziała Zofia Szołdra. W uro-
czystości udział wziął też m.in. ks. 
Lesław Przepłata, proboszcz Parafii 
św. Jerzego Męczennika.

Pani Łucja na Dniu Seniora była 
po raz drugi. – To okazja do spo-
tkania się ze znajomymi, osobami 
z mojego rocznika, z którymi nie 
zawsze jest możliwość się zoba-
czyć. Może dlatego, że niektórzy 
mają problemy zdrowotne. Ale 
z okazji Dnia Seniora większość się 
mobilizuje i przychodzi – zauważa. 
Wspólnie z mężem jest w goczał-
kowickim Kole Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, biorą udział 
w imprezach, jeżdżą na wczasy, 
wycieczki. – Jesteśmy bardzo zado-
woleni, że mieszkamy w Goczałko-
wicach! Jako seniorom żyje nam 
się z mężem dobrze, bo jesteśmy 
zdrowi, mamy dzieci, które o nas 
dbają, wnuki, prawnuki – mówi 
pani Łucja. – To jedyna okazja 
w roku, żeby spotkać się w takim 
gronie. Cieszę się, że tu jestem – 
zauważa pani Jadwiga. – Poprzez 
takie spotkania poznajemy nowe 
osoby, nawiązujemy kontakty – 
mówi pani Helena.

Gości zaproszono na obiad, 
a także słodki poczęstunek. Wspo-
mnieniom, wesołym rozmowom 
w gronie znajomych, krewnych, 
a często i nowo poznanych osób nie 
było końca. Uroczystość uświetnił 
występ Zespołu Folklorystycznego 
„Goczałkowice”. Swoim głosem 
zachwyciła Karolina Krawczyńska 
z Goczałkowic, która zaśpiewała 
przy akompaniamencie Karola 
Lucjana.

Spytaliśmy seniorów, czego 
życzyć im z okazji ich święta? 
Byli zgodni, że przede wszystkim 
zdrowia, uśmiechu oraz życzli-
wości innych ludzi. I tego właśnie 
życzymy!

UG

DZIEŃ SENIORA: ŚWIĘTOWALI 
NAJSTARSI MIESZKAŃCY
16 października w Karczmie Kuban spotkali się seniorzy z Goczałkowic. Gminny Dzień Seniora został zorganizowany z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych (przypada 1 października), Europejskiego Dnia Seniora (obchodzony jest 20 października) 
oraz Ogólnopolskiego Dnia Seniora (14 listopada).

Gość witała Wójt Gminy Gabriela Placha. (Fot. UG)

Przed Seniorami, tradycyjnie wystąpił Zespół Folklorystyczny Goczałkowice.

W uroczystym spotkaniu, zorganizowanym w karczmie Kuban wzięło udział ponad 200 osób. 
DOKOŃCZENIE NA STR. 23 
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ZACHWYCIĆ MINIMALIZMEM

W czym tkwi siła Festiwalu Fotografii Ojczystej?
Zdecydowanie w tym, że znalazło się odpowiednie miejsce i odpo-

wiedni pomysł dla tego miejsca. O ile wiem, nie ma tego typu wyda-
rzenia w Polsce, rzadko organizowane są tematyczne festiwale foto-
graficzne. Pomysłodawcą był Mieczysław Wielomski, zmarły w 2018 
roku artysta-fotografik, który mieszkał w Czechowicach, ale artystycz-
nie zadomowił się w Goczałkowicach. Znalazło się wspaniałe miejsce, 
osoby i instytucje, które wsparły ten pomysł. Bardzo rzadko się zdarza, 
że taką imprezę jest w stanie udźwignąć jedna instytucja czy organi-
zacja. Przekonaliśmy do siebie gminę Goczałkowice, Gminny Ośro-
dek Kultury (tutaj szczególne podziękowania dla pani dyrektor Zofii 
Szołdry), Uzdrowisko, powiat pszczyński. Zwróciliśmy się też do pry-
watnych firm, które wspierają nas finansowo lub sponsorują nagrody 
w konkursie fotograficznym. Jak się spotykają stowarzyszenia, nawet 
tak małe jak nasze, instytucje samorządowe oraz firmy prywatne, 
to można stworzyć coś wartościowego. Ta współpraca jest niezwykle 
cenna. Dzięki temu nawet na poziomie niewielkiej gminy można zorga-
nizować imprezę z cyklu kultury wysokiej, na którą przyjeżdżają ludzie 
z całej Polski. Goczałkowice i powiat pszczyński to naprawdę piękne 
miejsca do fotografowania. Każdy kto tu przyjeżdża, jest zachwycony.

Dlaczego akurat Goczałkowice?
Mieczysław Wielomski, miłośnik kawy i kryminałów godzinę 

lub dwie dziennie spędzał w goczałkowickich kawiarniach, czytając 
książki. Kiedy powstała kawiarnia „Weranda” w Uzdrowisku, zachę-
ciłam go do odwiedzenia tego miejsca. Pomieszczenie obok kawiarni 
było puste, więc zaproponował władzom Uzdrowiska, że utworzy 
tutaj galerię fotograficzną. Wielomski chciał wrócić do idei fotografii 
ojczystej. Została ona wprowadzona do kultury polskiej przed II wojną 
światową przez Jana Bułhaka. Prezentowano w ten sposób Polakom 
z różnych części kraju, jak wygląda ich odrodzona ojczyzna. Podróżo-
wanie nie było wtedy ani popularne, ani tanie. Wówczas zdjęcia były 
takim nośnikiem informacji, ale Bułhak postulował, aby fotografia 
miała nie tylko walor poznawczy, ale także artystyczny. M. Wielomski 
wpadł na pomysł, by zorganizować cykl plenerów, wystawę fotografii 
ojczystej, a potem festiwal. Właśnie tutaj w Goczałkowicach, bo spotkały 
się osoby i instytucje chętne do współpracy. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że w małej miejscowości znalazły się trzy znakomite miejsca do ekspo-
zycji zdjęć: galeria w GOK-u, Stary Dworzec i w Uzdrowisku – Galeria 
Fotografii Piktorialnej „Weranda”. Nasza galeria to miejsce otwarte, 
uwielbiane przez Wielomskiego, i nie tylko, także za pyszną kawę. 
Goczałkowice to idealne miejsce na taki festiwal, czyli wydarzenie arty-
styczne oraz towarzyskie. Nie wszystko musi odbywać się w stolicy czy 
w innych metropoliach.

Festiwal nie jest imprezą masową, nie jest dla każdego.
Wiele osób twierdzi, że interesuje się fotografią, bo wykonuje setki 

selfie. Zanika jednak sztuka oglądania nieruchomych obrazów. Współ-
czesne pokolenie przyzwyczajone jest do obrazów dynamicznych, które 
pulsują feerią barw i kształtów. Koneserów, którzy potrafią delektować 
się statycznym, czarno-białym obrazem, jest coraz mniej. Ważna jest 
wrażliwość, od niej się zaczyna, ale nie powinno się na niej kończyć. 
Trzeba także pogłębiać wiedzę na temat sztuki.

Zdjęcia na festiwalowych wystawach dostępnych na Starym 
Dworcu, w Gminnym Ośrodku Kultury i w galerii „Weranda” 
w uzdrowisku są albo czarno-białe, albo bardzo oszczędne 
w kolorach. Z czego to wynika?

Jesteśmy bardzo przesiąknięci światem kolorów – media, reklama, 
widowiska masowe bombardują nas kolorem. Kochamy kolorowy 
świat, ja też kocham, ale w fotografii kolorowej czasami łatwo otrzeć się 
o kicz i tandetę. Ktoś powiedział, że kolor przystoi malarstwu, a czerń 
i biel są właściwymi środkami wyrazu dla fotografii. Wielomski też bar-
dzo oszczędnie i świadomie używał barw w swoich najważniejszych 
cyklach fotograficznych. Jest to sztuka bardzo wymagająca, bo trudniej 
jest zachwycić takim minimalizmem.

Rozmawiał Paweł Komraus

Rozmawiamy z Lucyną Romańską ze Stowarzyszenia Fotograficznego „Przeciw Nicości” im. Mieczysława Wielomskiego, które jest 
głównym, obok Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju i Uzdrowiska, organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu 
Fotografii Ojczystej

Lucyna Romańska (po prawej) podczas tegorocznego festiwalu (Fot. Stowarzyszenie 
„Przeciw Nicości”)

DOKOŃCZENIE NA STR. 17 

Wystawy w ramach IV Festiwalu Fotografii Ojczystej można obejrzeć do końca lipca w galeriach Starego Dworca, GOK-u oraz Uzdrowiska. 
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Dzięki podjętej kilka lat temu 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Fotograficznym „Prze-

ciw Nicości” reprezentowanym 
wówczas przez zmarłego przed-
wcześnie Mieczysława Wielom-
skiego i Lucynę Romańską (która 
obecnie trzyma pieczę nad festiwa-
lem) udało się zainicjować niezwy-
kłe wydarzenie, które na trwałe 
wpisało się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych naszej miejscowości.

Tegoroczna impreza rozpo-
częła się od wernisażu wystawy 
Kazimierza Jastrzembskiego 
„Śląsk-pod zimną gwiazdą pół-
nocy”, zaaranżowanej w galerii 
„Starego Dworca”. Zaprezento-
wane w pięknych, odnowionych 
wnętrzach, prace miały na celu 
ukazać codzienną twarz naszego 
regionu. Na zdjęciach uchwycono 
Śląsk od „kulis” z całą jego brzy-
dotą i brutalnością, która wbrew 
wszystkiemu, stanowi o jego pięk-
nie i prawdziwym charakterze.

Kolejne spotkanie, na które 
zaprosili organizatorzy festiwalu 
odbyło się późnym, piątkowym 
popołudniem w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury, gdzie 
otwarto wystawę zdjęć wybit-
nego polskiego fotografa, członka 
Związku Polskich Artystów Foto-
grafików Zbigniewa Podsiadło. 
„Łemkowyna”, to wyjątkowy zbiór 
prac ukazujących piękno ziemi 
zamieszkanej przez szczególną 
grupę etniczną – Łemków. Werni-
saż, był także okazją do oddania 
się nostalgicznym wspomnieniom 
autora, w których szczególne miej-
sce zajmuje wspomniany już Mie-
czysław Wielomski – jego wielo-
letni przyjaciel, a przede wszyst-
kim wspaniały twórca i miłośnik 
fotografii.

W dalszej części spotkania Zbi-
gniew Podsiadło odniósł się do wła-
snych odczuć względem swej pracy. 
„Dawniej fotografia w Polsce trak-
towana była jak uboga siostra 

malarstwa”. „Dziś to odrębna dzie-
dzina sztuki, wykładana na uni-
wersytetach, gdzie naucza ponad 
40 profesorów fotografii”.

Ponadto przygotował dla licz-
nie przybyłych gości kilka prezen-
tacji, przedstawiających wyjąt-
kowe miejsca, obiekty i ludzi, które 
stały się obiektem jego zaintereso-
wania i którym na kliszy ofiarował 
nieśmiertelność.

Festiwal zakończył się w sobotę 
podsumowaniem Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotograficznego 
„Polska jest piękna”, które odbyło 
się w uzdrowiskowej galerii 
„Weranda”, gdzie wystawiono 
wszystkie nagrodzone i wyróż-
nione fotografie. Laureatem kon-
kursu został Henryk Tkocz, który 
otrzymał Złoty Medal Fotoklubu 
RP wręczony przez Lucynę Romań-
ską i Janusza Gawlika – członków 
zarządu stowarzyszenia.

Ponadto wręczono specjalną 
nagrodę Dyrektor GOK-u oraz 

nagrodę „Semper in Altum” im. Mie-
czysława Wielomskiego. Tą ostat-
nią otrzymał Janusz Chojnacki – 
autor ostatniej z zaplanowanych 
w ramach festiwalu wystaw „Choj-
nacki Janusz Piktorialnie”, której 
wernisaż odbył się również w gale-
rii uzdrowiska (szczegółowe inf. 
dotyczące konkursu dostępne 
są na stronie www.przeciwnico-
sci.pl).

Wszystkie otwarte w ramach IV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Foto-
grafii Ojczystej wystawy będzie 
można obejrzeć do końca listopada 
w godz. otwarcia budynków miesz-
czących galerie.

Organizatorami wydarzenia są: 
stowarzyszenie „Przeciw Nicości”, 
Gminny Ośrodek Kultury w Goczał-
kowicach-Zdroju, Goczałkowickie 
Uzdrowisko, Fotoklub Rzeczypo-
spolitej Polskiej Stowarzyszenie 
Twórców oraz Starostwo Powia-
towe w Pszczynie.

Ewelina Sowa-Mrzyk

PIĘKNO KRAJOBRAZU 
OJCZYSTEGO UJĘTE NA 
FOTOGRAFII PIKTORIALNEJ
Już po raz czwarty w Goczałkowicach-Zdroju gościł Ogólnopolski Festiwal Fotografii Ojczystej. W dniach 24-26 października zor-
ganizowano trzy wyjątkowe wernisaże, prezentujące prace autorstwa wybitnych fotografów.

ZAPRASZAMY NA CHARYTATYWNY SPEKTAKL 
NA RZECZ SZPITALA
Wyjątkowe przedstawienie z udziałem samorządowców będzie 
można zobaczyć w sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w sobotę, 23 listopada. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w GOK-u.

23 LISTOPADA, GODZINA 17:00
SALA WIDOWISKOWA URZĘDU GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie GOK w Goczałkowicach-Zdroju

„Bajka na niepogodę” to spektakl dla dzieci przygotowany z ini-
cjatywy i z udziałem samorządowców związanych z powiatem 
pszczyńskim oraz gminą Pszczyna. Wszystko po to, by zebrać 

pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie – głowicy do ultrasonografu wykorzystywanego na oddziale 
neonatologicznym.

– Odwiedzimy z charytatywnym przedstawieniem każdą gminę, ponie-
waż zależy nam na tym, by jak najwięcej osób mogło wesprzeć naszą akcję 
i przyczynić się do zakupu sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki 
noworodków – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. W sobotę, 23 
listopada przedstawienie odbędzie się w Goczałkowicach.

Spektakl to urocza w swej prostocie i obrazie historia z morałem o zaska-
kującej przyjaźni i życzliwości. To wspaniała okazja do spędzenia miłego 
popołudnia z rodziną w teatrze. W bajce wystąpi kilkunastu samorzą-
dowców z powiatu pszczyńskiego, m.in. włodarze powiatu, radni miejscy 
i powiatowi oraz dyrektorzy i kierownicy pszczyńskich jednostek samo-
rządowych.

Występują m.in. Barbara Bandoła – starosta pszczyński, Damian Cie-
szewski – wicestarosta pszczyński, Grzegorz Wanot – członek Zarządu 

Powiatu Pszczyńskiego, Marek Dutkowski – wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej i skarbnik powiatu, Maria Szostak, Grzegorz Kuczera, Michał 
Pudełko, Arkadiusz Gardiasz – radni miejscy i powiatowi, wBernadeta 
Sojka-Jany, Iwona Spora, Joanna Czakańska, Marcin Bienioszek, Teresa 
Wojtanowicz, Zbigniew Zywert i Dorota Zywert – dyrektorzy, kierownicy 
i pracownicy jednostek samorządowych.

Scenariusz: Marta Kwiek, reżyseria: Mirosława Gad, scenografia: Jan 
Żur oraz Magdalena Kunysz-Pudełko.

powiat
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W środę, 23 paździer-
nik a  w hal i  Gmin-
nego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji zebrało się 18 rodzin-
nych drużyn, które postanowiły 
sprawdzić swoją wiedzę na temat 
trzech Powstań Śląskich, zna-
czących postaci i wydarzeń 
związanych z historią regionu 
i walką o przyłączenie Górnego 
Śląska do Polski, a także wiedzę 
o gminie Goczałkowice-Zdrój 
i regionie. Wszystko w nowocze-
snej formule, z wykorzystaniem 
tabletów, z niezwykłą grą świa-
teł oraz muzyką w tle. Niemal 
jak w telewizyjnym show!

– Celem naszego turnieju 
jest upowszechnianie i utrwa-
lanie wiedzy związanej z dzie-
dzictwem kulturowym i histo-
rycznym małej i wielkiej Ojczy-
zny oraz kształtowanie tożsa-
mości regionalnej i narodowej 
na poziomie szkoły podstawo-
wej – przyznała Zofia Szołdra, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury.

W granicach jakiego państwa 
podczas I wojny światowej znaj-
dowały się miejscowości Nieder 
Goczalkowitz i Ober Goczal-
kowitz? Jaki organ sprawo-
wał nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem plebiscytu na Gór-
nym Śląsku? Kto wydał rozkaz 

zaprzestania walk i zakończenia 
I powstania śląskiego? To tylko 
niektóre z pytań, na które 
musieli odpowiedzieć uczest-
nicy, mając do wyboru cztery 
warianty. Najwięcej problemów 
sprawiło pytanie o odsetek kart 
do głosowania z napisem „Pol-
ska – Polen” wrzuconych do urn 
w Goczałkowicach Dolnych 
i Górnych podczas plebiscytu 
w 1921 r.

To, kto zostanie zwycięzcą 
było niewiadomą do samego 
końca. Chociaż drużyna Macha-
licówny na szczyt rankingu 
dostała się po 13 pytaniach, i pro-
wadzenia nie oddała do samego 
końca, zasady quizu sprawiły, 
że emocje były do ostatniej 
chwili. Każda poprawna odpo-
wiedź to kolejne punkty, jednak 
liczba tych punktów zależała 
od czasu, w jakim udzielono 
odpowiedzi. Każda zła odpo-
wiedź oznaczała natomiast 
punkty ujemne. Dlatego ranking 
zmieniał się niemal po każdym 
pytaniu, co można było na bie-
żąco obserwować.

Zwyciężczynie zdobyły łącz-
nie 1207 punktów. W nagrodę 
otrzymały konsolę PlayStation 
4. W skład drużyny weszły: 
Aleksandra Machalica (mama), 
O l i w i a  M a c h a l i c a  ( có rk a ) 

i Justyna Bednarz (dziewczyna 
syna). Mama z córką wzięły 
udział w quizie po raz drugi. 
– Wtedy zajęłyśmy chyba 15. 
miejsce. Dzisiejszym zwycię-
stwem jesteśmy trochę zasko-
czone – śmieją się. Jak mówią, 
najwięcej problemów miały 
z ostatnim pytaniem, w którym 
trzeba było wykazać się znajo-
mością jednej z powstańczych 
pieśni.

Nagrody trafiły także do dru-
żyn, które zajęły kolejne miej-
sca na podium: Rudziki (II miej-
sce) oraz Hanysy (III miejsce). 
Po zakończeniu quizu swoich 
sił w teście mogły spróbować 
osoby, które kibicowały uczest-

n i ko m .  P r z yg otowa n o  te ż 
nagrody dla publiczności.

–  D z i ę k u j ę  w s z y s t k i m 
za udział w turnieju. Quiz nie 
był łatwy, wspólnie się cze-
goś nauczyliśmy, utrwaliliśmy 
swoją wiedzę o ważnych dla 
regionu wydarzeniach histo-
rycznych. Uczestnikom gratu-
luję ogromnej wiedzy – powie-
działa wójt Gabriela Placha.

Organizatorami wydarze-
nia były: Gmina Goczałkowice-
-Zdrój, Szkoła Podstawowa nr 1, 
Gminna Biblioteka Publiczna, 
G m i n ny  O ś ro d e k  Ku l t u r y, 
G m i n n y  O ś r o d e k  S p o r t u 
i Rekreacji.

UG

O HISTORII REGIONU 
I GOCZAŁKOWIC 
WIEDZĄ NAJWIĘCEJ
Niezwykle widowiskowy, emocjonujący, ale też poszerzający wiedzę – taki był II Quiz Rodzinny „Nasza wielka i mała Ojczyzna” 
pod honorowym patronatem wójta gminy Gabrieli Plachy, zorganizowany z okazji 100-lecia Powstań Śląskich.

Quiz był niezwykle emocjonujący i jednocześnie widowiskowy.

Drużyna Machalicówny wygrała nagrodę główną, konsolę PlayStation.

Najlepszym nagrody wręczyli wójt Gabriela Placha i dyrektor SP nr 1, Beata Smolarek.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

zapraszają na spektakl teatralny agencji artystycznej PRYM ARTR

W PRACOWNI  
ŚW. MIKOŁAJA

3 GRUDNIA 2019
GODZ. 17.00

WSTĘP WOLNY!!!

Zapisy przyjmowane są w biurze GOK-u lub pod nt tel. 32 210 70 88.
Organizatorzy dla każdego dziecka przewidują drobne upominki.

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

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

– pierwsza gwiazdka… 
Zachęcamy do udziału w konkursie, który ma na celu 

pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

 Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i 
uczniów szkół podstawowych.  

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

oraz adres  i numer telefonu  
 Każdy uczestnik składa również deklarację udziału w 

konkursie (na stronie www.gok.goczalkowicezdroj.pl). 
 Termin nadsyłania prac: do 6 grudnia 2019 r.  
 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 grudnia 2019 r. 
 Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury: 

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

Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na 
własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
reprodukowania prac w celach promocyjnych.  
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Test pływacki skierowany jest 
do wszystkich klientów kry-

tej pływalni „Goczuś” w Goczał-
kowicach-Zdroju. Mianem testu 
Coopera określamy czynność 
sprawdzenia sprawności fizycz-
nej, która pierwotnie powstała 
z myślą o żołnierzach amerykań-
skich, jednak ze względu na swoją 
uniwersalność dosyć szybko 
znalazła zastosowanie również 
wśród sportowców. Test przepro-
wadzany jest zarówno w środo-
wisku lądowym, jak i wodnym.

Jeśli chodzi o pływanie to test 
Coopera powinien się odbywać 
w niewzburzonej wodzie, posia-
dającej umiarkowaną tempera-
turę. Najlepsze warunki ku temu 
zdają się panować na basenie. 
Weryfikacja sprawności fizycznej 

zawodnika następuje na podsta-
wie podjęcia przez niego próby 
pływania dowolnym stylem, 
nieprzerwanie przez 12 minut. 
Dystans testowy jest mierzony 
z dokładnością do 25 metrów. 
Co istotne, wyniki są w odmienny 
sposób interpretowane w odnie-
sieniu do kobiet i do mężczyzn. 
Istnieją także różnice ze względu 
na wiek. Do oceny sprawności 
fizycznej zawodnika służą spe-
cjalne tabele, w których znaj-
dują się konkretne normy. I tak 
na przykład, młoda, dwudziesto-
kilkuletnia kobieta, która prze-
płynęła więcej niż 550 metrów 
oceniana jest jako osoba posiada-
jąca bardzo dobrą kondycję. Jeśli 
jednak w wyznaczonym czasie 
pokona dystans krótszy niż 250 

metrów jest to wyraźny sygnał, iż 
potrzeba dodatkowego treningu, 
bardziej intensywnej pracy nad 
własną wydolnością i wytrzyma-
łością.

Weź udział w „Pływackim 
Teście Coopera” na „Goczusiu” 
i uczcij w ten sposób 100-lecie 
Powstań Śląskich! Zapisy do testu 
przyjmowane są do 14 listopada 
drogą elektroniczną (sport@
goczalkowicezdroj.pl z dopi-
skiem „Pływacki Test Coopera”). 
W zgłoszeniu należy podać imię 
i nazwisko oraz telefon kontak-
towy. W przypadku nie osiągnię-
cia limitu uczestników, zapisów 
będzie można dokonać także 
w dniu testu, nie później niż 10 
minut przed rozpoczęciem kolej-
nej serii. Dla każdego uczestnika 

przewidywany jest okoliczno-
ściowy medal, certyfikat i spe-
cjalny czepek. Udział w teście jest 
bezpłatny. Wręczanie okoliczno-
ściowych medali oraz certyfika-
tów będzie prowadzone na bie-
żąco po skończonej próbie.

GOSiR

Miejsce akcji: Kryta pływal-
nia „Goczuś” w Goczałkowicach-
-Zdroju, ul. Wisławy Szymbor-
skiej 1.

Czas akcji: 16 listopada 2019 
roku, start pierwszej serii godz. 
17.10, kolejne serie będą odby-
wać się co 15 minut.

Regulamin znajduje się 
na stronie gosir.goczalkowi-
cezdroj.pl.

SPRAWDŹ SIĘ W „PŁYWACKIM 
TEŚCIE COOPERA”
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza do udziału w „Pływackim Teście Coopera w 100-lecie 
Powstań Śląskich". Test odbędzie się 16 listopada w krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.
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Ka p r y ś n a  p o g o d a  n i e 
popsuła nastrojów, a wręcz 
zmotywowała biegaczy, 

którzy sobotnie przedpołudnie 
i wczesne popołudnie spędzili 
przemierzając ulice Goczałko-
wic-Zdroju w ramach I edycji 
Goczałkowickiego Biegu Chary-
tatywnego „Rycerska Dyszka dla 
Zameczku”.

Najpierw hartem ducha wyka-
zali się najmłodsi, którzy dzielnie 
rywalizowali w poszczególnych 
kategoriach wiekowych na tere-
nie przy Krytej Pływalni „Goczuś”. 
Długość dystansu dostosowana 
była do wieku uczestników. Mło-
dym sportowcom kibicowali m.in. 
rodzice i mieszkańcy Goczałko-
wic-Zdroju. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale oraz grom-
kie brawa. Dla wszystkich zna-
lazło się też miejsce na podium.

W samo południe, po wspól-
nej rozgrzewce, ruszyły bieg 
na 10 km oraz nordic walking 
na 5 km. Sygnał do startu strza-
łem z broni dał przedstawiciel 
Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Pszczynie. Tytułową 
„dyszkę” przebiegło prawie 70 
osób. Biegacze pokonali trasę, 
która wiodła ulicami Goczałko-
wic-Zdroju, m.in. przy Starym 
Dworcu, przy stawach Maciek 
i Maciek Kanałowy. W imprezie 
udział wzięło też prawie 30 miło-
śników nordic walking.

Start i meta znajdowały się 
przy „Goczusiu”. Uczestnicy 
narzucili niezwykłe tempo – zwy-
cięzca, Piotr Bryś ze Świerczyńca, 
ukończył 10-kilometrowy bieg 

po 34 minutach i 46 sekun-
dach! Najszybszym mieszkań-
cem Goczałkowic-Zdroju okazał 
się Andrzej Górczak (9. miejsce 
w klasyfikacji ogólnej). Wśród 
kobiet najszybsza była Marta 
Gawlak, mieszkanka Goczałko-
wic-Zdroju.

Na mecie na biegaczy cze-
kali Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Michał 
Jochemko z „Zameczku” oraz 
Radosław Jeleń, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
którzy wręczali medale. Biega-
czy – zmęczonych, nieraz brud-
nych od błota, ale szczęśliwych – 
dopingowała publiczność, która 
witała ich brawami i gratula-
cjami.

Wszystkich łączyło jedno: 
radość i uśmiech na twarzach. 
Bo w Goczałkowickim Biegu 
Char ytat ywnym „Rycersk a 
Dyszka dla Zameczku” chodziło 
nie tylko o wynik. Celem imprezy 

była także pomoc osobom nie-
pełnosprawnym, podopiecznym 
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
i Młodzieży „Zameczek” w Rudoł-
towicach. Wśród podopiecznych 
są także mieszkańcy Goczałko-
wic-Zdroju. Całkowity dochód 
z wpisowego zostanie przeka-
zany na wsparcie działalności 
„Zameczku”.

Wszyscy uczestnicy spotkali 
się na hali sportowej GOSiR-u, 
gdzie wręczono medale, przy-
gotowano również poczęstunek. 
– Jesteście prawdziwymi Ryce-
rzami, pokazaliście wielkie serca! 
Dziękuję za udział w tej pięk-
nej imprezie – powiedziała wójt 
Gabriela Placha, która zaprosiła 
już na kolejną edycję biegu!

Goczałkowicki Bieg Chary-
tatywny „Rycerska Dyszka dla 
Zameczku” był wspólnym przed-
sięwzięciem Gminy Goczałko-
wice-Zdrój, Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju, Centrum Edu-
kacyjno-Leczniczo-Rehabilita-
cyjnego dla Dzieci i Młodzieży 
„Zameczek” w Rudołtowicach 
oraz firmy Nexteer Automotive.

O rg a n i z a to r z y  d z i ę k uj ą 
wszystkim osobom dobrej woli, 
zaangażowanym w organizację 
Goczałkowickiego Biegu Chary-
tatywnego „Rycerska Dyszka dla 
Zameczku”. Podziękowania rów-
nież dla uczestników imprezy, 
którzy wykazali się wielkim ser-
cem!

W  r a m a c h  w y d a r z e n i a 
zebrano 13 510 zł. Całkowity 
dochód z wpisowego oraz wspar-
cie finansowe od sponsorów 
zostały przekazane na wspar-
cie działalności „Zameczku”. 30 
października wójt Gabriela Pla-
cha wspólnie z przedstawicie-
lami Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji wręczyła symboliczny 
czek Beacie Brom i Michałowi 
Jochemko z „Zameczku”.

UG

RYCERZE POBIEGLI  
DLA „ZAMECZKU”
Najpierw pobiegli ci młodsi, później nieco starsi. Łącznie 5 października w Goczałkowickim Biegu Charytatywnym „Rycerska 
Dyszka dla Zameczku” wzięło udział ok. 140 osób. Wszystkich połączyła miłość do sportu oraz chęć pomagania!
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ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II

segregowane: 15.11, 25.11, 9.12
zmieszane: 18.11, 2.12, 16.12

popiół: 15.11, 25.11, 9.12

Od przejazdu kolejowego do DK 1
segregowane: 26.11, 10.12

zmieszane: 19.11, 3.12, 17.12
popiół: 26.11, 10.12

Od DK 1 do Rudołtowic
segregowane: 27.11, 11.12

zmieszane: 20.11, 4.12, 18.12
popiół: 27.11, 11.12, 20.12

Od przejazdu kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec

segregowane: 28.11, 12.12
zmieszane: 21.11, 5.12, 19.12

popiół: 28.11, 12.12

Dzięki portalowi można: sprawdzić aktu-
alne saldo zobowiązań wobec Gminy, 
zapłacić online lub wygenerować druk 

przelewu do banku, uruchomić powiadomie-
nia sms lub na adres mailowy o zbliżających 
się płatnościach, elektronicznie złożyć dekla-

racje, korekty, pisma.
Projekt zrealizowany przez gminę Goczał-

kowice-Zdrój pn: „Zwiększenie dostępu oby-
wateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług 
publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój” 
był współfinansowany z funduszy unijnych, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie-
”,Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 
usług publicznych.

UG

ZAŁATW SPRAWY URZĘDOWE PRZEZ INTERNET
Zachęcamy do rejestrowania się na platformie internetowej podatnika podatnik.goczalkowicezdroj.pl. Jest to portal internetowy 
skierowany do mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój za pośrednictwem którego można załatwić wiele urzędowych spraw.

Jeśli chcą Państwo podarować dzieciom odrobinę radości, może-
cie to zrobić za pośrednictwem OPS-u. Zabawki można przynosić 
do Ośrodka do 25 listopada, od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00-15.00.
Zebrane przedmioty zostaną zawiezione do Górnośląskiego Centrum 

Zdrowia Dziecka – oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii 
w Katowicach.

Ze względu na to, że jest to oddział wysokiego ryzyka, zbierane 
są tylko nowe rzeczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 lat, takie jak: 
puzzle – klocki, patyczki kreatywne – gry planszowe – gry logiczne, gry 
karciane i inne – książki, zabawki (nie pluszowe), słuchawki douszne – 
odtwarzacze np. Mp3, kosmetyki dla nastolatków – zestawy kreatywne 
bez dodatku substancji chemicznych, kuferki np. na kosmetyki (tylko 
plastikowe), kostki Rubika w opakowaniu – szachy/warcaby/domino 
rożnego rodzaju kolorowanki, grzechotki i inne bez dodatku pluszu – 
i wiele innych.

OPS
 Goczałkowice-Zdrój

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
ŚW. MIKOŁAJEM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju zachęca 
do przyłączenia się do akcji społecznej „I ty możesz zostać Świę-
tym Mikołajem”.

W zmaganiach wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych. 
Każda z drużyn miała w swoim składzie chłopców i dziewczyny. 
Zespoły grały ze sobą systemem „każdy z każdym”, a turniejowe 

spotkania składały się z czterech kwart – dwie grały dziewczyny, a dwie 
chłopcy. Na końcowy wynik składała się suma punktów z wszystkich czte-
rech części.

W zawodach zwyciężyli uczniowie SP nr 6 z Pszczyny, którzy zdecy-
dowanie wygrali wszystkie swoje mecze. Kolejne miejsca zajęły: SP nr 4 
Pszczyna, SP nr 1 Goczałkowice-Zdrój i SP nr 1 Jaworze.

Organizatorami zmagań byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Goczałkowicach-Zdroju oraz SP 1 Goczałkowice-Zdrój.

GOSiR
VII Międzyszkolny Turniej Koszykówki z okazji Święta Niepodle-

głości, hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 12 listopada 2019 
roku.

Klasyfikacja: 1. SP 6 Pszczyna, 2. SP 4 Pszczyna, 3. SP 1 Goczałkowice-
-Zdrój, 4. SP 1 Jaworze.

MVP turnieju: Martyna Witczak (SP 6 Pszczyna).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespołach: Goran Gaża (SP 1 

Goczałkowice-Zdrój), Oliwia Uciecha (SP 1 Jaworze), Karol Stieber (SP 4 
Pszczyna), Patryk Łakota (SP 6 Pszczyna).

W "KOSZA" NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Cztery zespoły wzięły udział w VII Międzyszkolnym Turnieju Koszykówki z okazji Święta Niepodległości. W zawodach rozgrywa-
nych w hali „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju triumfowali reprezentanci SP nr 6 z Pszczyny.
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Reprezentacja SP nr 1 w Goczałkowicach (Fot. GOSiR)
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DZIEŃ SENIORA: CIĄG DALSZY...
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 

8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.

WÓJT PRZYJMUJE STRONY w sprawie skarg i wniosków w czwartki  

w godz. 13.30 - 15.00 (I piętro, pokój nr 107), po wcześniejszym umówieniu. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 70 88. 

Godziny urzędowania biura: poniedziałek – czwartek 8.00 -18.00; piątek 8.00-15.00.

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

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

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

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

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.

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

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

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.

GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 77 39.

Czynna: poniedziałek-czwartek w godz. 7.00-18.00, piątek 7.00-15.00.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

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

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

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;

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

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

Adres redakcji i wydawcy: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85, 
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
 POMOCY PRAWNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Centrum Usług Społecznych, II piętro.

budynek "Górnik", ul. Uzdrowiskowa 61.
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, II PIĘTRO.

DZIELNICOWI

Czynny: 
środa; piątek w godz. 11.00-15.00

Nr do rejestracji: 32 449 23 78.

Urząd Gminy informuje, że powstające
 w gospodarstwach rolnych odpady takie jak:  folie, 

sznurki, opony można za odpłatnością dostarczyć do:

Instalacji Komunalnej  KOMART Sp. z o.o. Knurów
44-194 Knurów, ul. Szybowa 44

tel. 32 235 11 83 wew. 1,2

email: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl
tel. 32 335 50 60

email: składowisko@komart.pl


