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WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

GOCZAŁKOWICE WŚRÓD
NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW!

Gmina Goczałkowice-Zdrój zajęła V miejsce w prestiżowym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2019 w kategorii gminy
wiejskie.

W

Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” wyróżniane
są najlepsze miasta i gminy
w Polsce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. Wyniki powstały na podstawie analizy szerokiego spektrum danych. Dotyczyły one
trwałości ekonomiczno-finansowej, tr wałości społecznej
oraz trwałości środowiska, pod
uwagę brano również jakość
zarządzania urzędem. Jak podkreślano, jest to ranking zrównoważonego rozwoju, a także
ranking pokazujący liderów
przyszłości. W tym roku to prestiżowe zestawienie przygotowano po raz XV.
Wśród najlepszych samorządów w Polsce znalazła się
gmina Goczałkowice-Zdrój,
która uplasowała się na V miejscu w zestawieniu gmin wiejskich z całego kraju. Podczas
uroczystej gali, która odbyła

Nagrodę odebrała wójt Gabriela Placha (Fot. UG)

się w poniedziałek, 30 września nagrodę odebrała wójt
gminy, Gabriela Placha. Wręczenie wyróżnień w poszczególnych kategoriach odbyło się
w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Spotkali się
tam przedstawiciele samorzą-

dów z całego kraju.
Na czele Kapituły Rankingu
stał były premier, prof. Jerzy
Buzek. – Nadrzędną cechą tego
rankingu jest to, że zaczynano
zawsze od twardych danych
finansowych. I to jest kryterium
selekcji. Jest ono bardzo obiek-

tywne – przyznał prof. Buzek.
Były premier zwrócił uwagę,
że samorządy to mieszkańcy. –
Jeśli mówicie, że o coś walczycie,
to nie mówcie, że to samorząd coś
traci, że samorządowi jest coś
odbierane. Mówcie, że to obywatele tracą, że to mieszkańcom jest coś odbierane. Trzeba
to mówić jasno i głośno, że wy,
samorządowcy, jesteście częścią
społeczności lokalnej – zauważył J. Buzek.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Sopot
(miasta na prawach powiatu),
Morawica w woj. świętokrzyskim (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) oraz Wielka Wieś
w woj. małopolskim (gminy
wiejskie). Podczas gali Nagrodę
Fundament Rzeczpospolitej im.
Michała Kuleszy, współtwórcy
samor ządu ter ytorialnego
w Polsce odebrał Piotr Uszok,
były prezydent Katowic.
UG

MINISTERSTWO ZDROWIA
POTWIERDZA STATUS UZDROWISKA
Końcem września minister zdrowia potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój wymagań określonych
w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

W

myśl ustawy, każda gmina uzdrowiskowa co najmniej raz na 10
lat musi przedstawić ministrowi
zdrowia operat uzdrowiskowy, któr y
potwierdzi, że obszar spełnia wymagania
określone w ustawie. Operat to obszerny
dokument zawierający charakterystykę
wyodrębnionego obszaru pod względem
możliwości uznania go za uzdrowisko albo
obszar ochrony uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych
na tym obszarze naturalnych surowców
leczniczych i klimatu.
Zgodnie z ustawą, kolejny wniosek
wraz z operatem gmina Goczałkowice-Zdrój złożyła w październiku 2018 r. Był
on poprzedzony szeregiem działań podejmowanych przez gminę w celu utrzymania
statusu uzdrowiska, głównie w zakresie
ochrony środowiska. Pismem z 24 wrze-

śnia br. minister zdrowia potwierdził spełnianie przez obszar uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój wymagań określonych w ustawie. – To ważna dla nas decyzja, ponieważ
jako gminie uzdrowiskowej zależy nam
na tym, aby w Goczałkowicach prowa-

Goczałkowice nadal pozostaną gminą uzdrowiskową
(Fot. A.J. BIENIEK)

dzona i rozwijana była działalność uzdrowiskowa. Status gminy uzdrowiskowej
oznacza wiele obostrzeń i uwarunkowań
określonych przez ministra, które kolejny
raz gmina spełniła – mówi wójt Gabriela
Placha.
Kolejny operat uzdrowiskowy gmina
będzie musiała złożyć w 2028 r. Decyzja
ministra dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego działających na terenie gminy
oznacza możliwość kontraktowania usług
sanatoryjnych w następnych latach.
Złoża solanki na terenie gminy odkryto
w 1856 r. (na terenie gminy występują
także złoża borowiny). Pierwszy sezon
kuracyjny otwarto w maju 1862 r. Goczałkowice zostały uznane za uzdrowisko
zarządzeniem ministra zdrowia i opieki
społecznej z lipca 1967 r.
UG
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CORAZ BLIŻEJ ZAKOŃCZENIA PRAC
Do końca października potrwa przebudowa dwóch gminnych dróg, ul. Sołeckiej i Solankowej.

N

a ul. Sołeckiej już na przełomie września i października pojawiły się pierwsze
warstwy asfaltu. W ramach całego zadania jezdnia zostanie przebudowana na długości 495 mb. Wymienione zostaną zniszczony
kolektor kanalizacji deszczowej na długości prawie 473 mb, studnie i wpusty uliczne.
Roboty za 1️ mln 288 tys. 464 zł 6️ gr wykonuje
firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy
Żukowski z Pisarzowic.
Zakres prac na ul. Solankowej obejmuje
przebudowę drogi na długości ok. 280 mb,
o szerokości jezdni 5️ mb, a także przebudowę
odcinka ul. Rolnej na długości ok. 90 m. Wybu-

Pierwsze warstwy asfaltu na ul. Sołeckiej (Fot. UG)

dowany zostanie kolektor kanalizacji deszczowej na długości 145 mb oraz 74 mb kanalizacji wraz z zabudową studni rewizyjnych oraz
wypustów ulicznych i przykanalików. Inwestycję wartą 940 tys. 698 zł 19 gr realizuje firma
FUH M&S „Bruk” M. Szczygieł, Sz. Zieleźnik
s.c.
Prace są realizowane ze środków gminy,
a także dzięki promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jaką gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, w wysokości 1
mln 80 tys. zł.
UG

PONE: RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH II ETAPU

14 października rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

W

nioski będą dostępne
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w pokoju
nr 10 oraz na stronie internetowej
www.goczalkowicezdroj.pl. Będzie
można je składać w dniach od 14
do 18 października 2019 r. w sali
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój
(I piętro), przy ul. Szkolnej 13
w następujących godzinach: poniedziałek (od 8.00 do 15.30), wtorek
(od 8.00 do 17.00), środa – piątek
(od 7.30 do 15.00), pokój nr 10.
Przed złożeniem wniosku mieszkańcy proszeni są o zapoznanie się z
Regulaminem udziału w Programie

Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, dostępnym na stronie internetowej www.goczalkowicezdroj.pl lub w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr
10.
Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich
wpływu. W przypadku wniosków
złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność i godzina
ich zarejestrowania w Urzędzie
Gminy. Prosimy o składanie tylko
kompletnych i podpisanych wnio-

sków wraz z wymaganymi załącznikami.
Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie
dotacji celowej wynoszącej:
– do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5
klasy, jednak nie więcej niż 7 200 zł
brutto;
– do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej
niż 9 600 zł brutto;
– do 80% kosztów kwalifikowa-

nych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej
niż 7 200 zł brutto;
– do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę okien w części
mieszkalnej budynku (tylko przy
ogrzewaniu gazowym), jednak nie
więcej niż 9 000 zł brutto.

Osoby, które w I etapie Programu znalazły się na liście
rezerwowej zostają automatycznie zakwalifikowane do II
etapu. Oznacza to, że nie muszą
ponownie składać dokumentów.
UG

WYRÓŻNIENIE DLA FIRMY Z GOCZAŁKOWIC

Firma „Elektromax” Bogdana Adamczyka z Goczałkowic-Zdroju została wyróżniona przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.

27

września w Muzeum Zamkowym w Pszczynie odbyła się 11.
Gala Przedsiębiorczości, podczas której wręczone zostały Złote
Laury Przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego oraz
Starosty Pszczyńskiej dla najlepszych przedsiębiorców powiatu pszczyńskiego.
Oprócz tego, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przyznał dodatkowe
wyróżnienia dla młodych i dynamicznych mikroprzedsiębiorstw, działających od ponad 36 miesięcy, które środki na otwarcie działalności otrzymały
ze środków publicznych lub europejskich. Wyróżnienie otrzymała m.in.
firma „Elektromax” Bogdana Adamczyka z Goczałkowic-Zdroju. – Działalność rozpocząłem 10 lat temu. Skorzystałem z dotacji europejskich z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Początki
były trudne, ale udało się wyrobić renomę, dlatego mamy pracę, mamy też
stałą ekipę pracowników – mówi Bogdan Adamczyk.
Firma zatrudnia do 10 osób, specjalizuje się w montażu instalacji elektrycznych.
UG

Bogdan Adamczyk odbiera wyróżnienie podczas Gali Przedsiębiorczości.
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PODWYŻKI OPŁAT ZA ŚMIECI
NIE DA SIĘ UNIKNĄĆ
Kończy się umowa z dotychczasowym odbiorcą odpadów w gminie Goczałkowice-Zdrój. Nowa umowa będzie wiązała się z ważnymi zmianami.

S

amorządy w całym kraju
borykają się z problemem
gwałtownie rosnących cen
za odbiór odpadów komunalnych. Kolejne gminy wprowadzają podwyżki, na które nie
mają żadnego wpływu. Przepisy mówią bowiem jasno: system gospodarki odpadami musi
być systemem samofinansującym się. To oznacza, że gmina
nie może na tym systemie zarabiać, nie może też do niego
dopłacać. Ustawodawca zdecydował, że wszystkie koszty
z tego tytułu muszą ponosić
mieszkańcy w opłacie za odbiór
śmieci.
A koszty te są coraz wyższe.
Z powodów, na które gmina
nie ma żadnego wpływu. Drastycznie rośnie tzw. opłata
marszałkowska ustalana przez
Ministra Środowiska. Jeszcze
w 2017 roku za każdą tonę
odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady
płaciła 74,26 zł. W tym roku
to już 170 zł, a w roku przyszłym opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł za tonę.
W ciągu trzech lat to wzrost
o 263%! Odbiór śmieci jest
droższy także z powodu wzrostu cen energii, wzrostu płacy
minimalnej, większych wymagań technicznych w stosunku
do miejsc magazynowania
odpadów. Jak wskazuje Śląski
Związek Gmin i Powiatów, który
wydał komunikat w sprawie
podwyżek, przyczyną jest też
słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.
Wszystko wskazuje na to,
że z problemem galopujących
cen za odpady będzie trzeba
zmierzyć się także w gminie
Goczałkowice-Zdrój. Obecnie
obowiązują stawki miesięczne
12,40 zł za osobę (śmieci segregowane) i 23 zł (śmieci niesegregowane). Warto podkreślić,
że w ramach tej kwoty mieszkańcy korzystają z szerokiego
zakresu usług. To m.in. odbiór

odpadów zmieszanych, segregowanych i popiołu (w okresie
grzewczym) dwa razy w miesiącu, wystawka odpadów wielkogabarytowych co pół roku,
możliwość dostarczenia odpadów zielonych do jednego z pięciu punktów. Są to jedne z najkorzystniejszych dla mieszkańców warunków odbioru odpadów komunalnych porównując
oferty sąsiednich gmin.
Urząd Gminy w sierpniu br.
ogłosił przetarg na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości Gminy Goczałkow i c e - Z d r ó j , n a k tó r yc h
zamieszkują mieszkańcy oraz
odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych zebranych podczas prac porządkowych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz usługi likwidacji dzikich wysypisk”. Końcem
roku wygasa bowiem umowa
z dotychczasowym odbiorcą.
Do przetargu zgłosiła się
tylko jedna firma. Okazało się,
że jej oferta jest znacznie wyższa niż zakładano. Ze wstępnej
kalkulacji wykonanej na podstawie jedynej oferty złożonej
w przetargu wynika, że opłata
za śmieci segregowane powinna
wzrosnąć do ok. 25 zł za osobę,
przy zachowaniu dotychczasowego zakresu odbioru odpadów. Dlatego 17 września
odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój
(to Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie zmiany
stawki za odbiór odpadów).
Rozmawiano o tym, jak uniknąć
tak dużej podwyżki. Wśród dyskutowanych rozwiązań, które
można wziąć pod uwagę było
np. ogłoszenie nowego przetargu na odbiór śmieci, który
musiałby odbyć się już na nieco
innych zasadach. Rozważano
także możliwość ograniczenia
zakresu usług, np. zmniejszenie
częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców. Pojawiły
się jednak głosy, że to może

dać niewielkie oszczędności,
a w konsekwencji dodatkowe
koszty i tak poniosą mieszkańcy (jeśli zapadłaby np. decyzja, że w związku z oszczędnościami odpady zielone należy
wywozić nie do jednego z kilku
miejsc na terenie Goczałkowic,
a do punktu odbioru w innej
miejscowości).

– Zaproponowana w przetargu
stawka była dla nas zaskoczeniem. Widzimy, z jakimi problemami w związku odbiorem
odpadów bor ykają się inne
gminy, dlatego spodziewaliśmy
się podwyżki. Jednak nie aż tak
dużej. Niestety, mamy bardzo
ograniczone możliwości działania. Takie ceny wynikają z odgórnie ustalonych stawek na wysypiskach, zmian w ustawach,
a na systemie gmina nie może
zarabiać, nie może też do niego
dokładać. Zgadzam się ze stanowiskiem Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów, że system
gospodarki odpadami w naszym
kraju jest wadliwy, czego teraz
konsekwencje ponosimy my,
mieszkańcy – przyznaje Gabriela
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. Podczas posiedzenia
komisji zdecydowano, że radni
przedstawią problem mieszkańcom i skonsultują z nimi możliwe
rozwiązania.

M.in. na podstawie tych rozmów podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego. 1 października
ogłoszony został drugi prze
targ, ale już na nowych zasa
dach, według znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podstawowa różnica będzie
taka, że wynagrodzenie dla
wykonawcy usługi będzie zależało od rzeczywistej liczby
odebranych od mieszkańców
i zagospodarowanych odpadów. Odchodzi się tym samym
od systemu zryczałtowanego,
w którym firma otrzymywała
takie samo wynagrodzenie,
bez względu na ilość odpadów.
Wiele wskazuje na to, że dzięki
temu cena powinna być nieco
niższa niż we właśnie unieważnionym przetargu. Pewności jednak nie ma. Zweryfikuje
to nowy przetarg.
Nowa umowa na odbiór
śmieci ma obowiązywać rok,
od 1 stycznia 2020 r. Od tego
dnia nie będzie możliwe korzystanie z mobilnych PSZOK-ów (bez zmian ma jednak
pozost ać odbiór odpadów
zielonych). Ponadto, pojawi
się nowa frakcja odpadów –
odpady biodegradowalne.
UG

Nowa umowa ma obowiązywać od przyszłego roku. (Fot. ARCHIWUM)
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UL. ZIELONA PO REMONCIE

Zakończył się remont drogi powiatowej, ul. Zielonej w Goczałkowicach-Zdroju. Zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie, było ono w całości finansowane przez gminę Goczałkowice-Zdrój.

6

września odbył się odbiór w obecności przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w Pszczynie, Powiatowego Zarządu Dróg, Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju.
Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego podziękował władzom gminy Goczałkowice-Zdrój za sfinansowanie inwestycji. Remont był możliwy dzięki udzieleniu przez gminę pomocy
finansowej powiatowi. Inwestycja kosztowała 173,5 tys. zł, realizowała ją firma Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.
– Zależało nam na wykonaniu remontu ul. Zielonej, bo choć
to krótki odcinek drogi, to bardzo ważny. Umożliwia bowiem łatwy
dojazd do uzdrowiska z drogi krajowej nr 1 – tłumaczy wójt Gabriela
Placha.
Zakres prac obejmował remont drogi powiatowej ul. Zielonej
na odcinku ok. 300 mb. Roboty polegały na: remoncie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego o szerokości ok. 6 m, remoncie poboczy
drogi oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.
UG

Remont tej drogi powiatowej był sfinansowany przez gminę Goczałkowice-Zdrój
(Fot. UG)

NOWE ŁAWKI

Przy ścieżce pieszo-rowerowej w okolicy Boru i stawu Maciek
pojawiły się nowe ławki.

T

rzy ławki, które zostały zamontowane w ostatnim czasie
na odcinku ścieżki od Starego Dworca do ul. Bór II oraz dwie
przy tablicy informacyjnej to duże udogodnienie dla pieszych,
rowerzystów czy innych osób, korzystających z malowniczej ścieżki
pieszo-rowerowej. Pozwalają bowiem na odpoczynek w pięknych
okolicznościach lasu oraz pobliskiego stawu Maciek.
UG

Jedna z nowych ławek (Fot. UG)
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ZAPROJEKTUJ LOGO GMINY
I WYGRAJ 1000 ZŁ!

Każdy może zostać twórcą logo gminy Goczałkowice-Zdrój! Zapraszamy do udziału w konkursie. Prace można zgłaszać do 20
listopada.

C

oraz więcej miejscowości posiada swoje
logo. Jest to zapamiętywany i zauważalny symbol, który pozwala na lepszą
identyfikację produktu, firmy lub miejscowości. Wykorzystywany jest głównie w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Już
wkrótce swoje logo będzie miała gmina
Goczałkowice-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 mieszkańców Goczałkowic-Zdroju, niezależnie od wieku, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace.
Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub
zespołowo. Termin zgłaszania upływa 20
listopada 2019 r.
Autor zwycięskiego projektu otrzyma
nagrodę w wysokości 1000 zł. Regulamin, karta zgłoszenia wraz z załącznikami
dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój www.goczalkowicezdroj.pl.
Z Regulaminu konkursu na
projekt graficzny logo gminy
Goczałkowice-Zdrój
– Projekt graficzny logo może mieć dowolną
formę graficzną, wykonaną przy użyciu
dowolnej kolorystyki i stylistyki. Projekt
powinien:
a) być łatwy do zapamiętania i rozpoznania,
b) być łatwo skalowalny,
c) wzbudzać pozytywne skojarzenia i emocje,
d) być oryginalny i nowoczesny,
e) jednoznacznie kojarzyć się z gminą Goczałkowice-Zdrój,
f) posiadać bezpośrednie lub pośrednie
odniesienia do wybranego lub wybranych
elementów charakterystycznych dla gminy
Goczałkowice-Zdrój, np. Jeziora Goczałkowickiego, zapory, uzdrowiska, Starego
Dworca, gospodarstw ogrodniczych, walorów przyrodniczych,
g) posiadać nazwę Goczałkowice-Zdrój,
h) niezależnie od techniki, projekt musi być
możliwy do prezentacji w postaci cyfrowej.
– Projekt może nawiązywać do tradycji
i historii gminy. Nie może zawierać w sobie
herbu gminy, nie może być przekształconym

herbem.
– Projekt powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych, reklamowych, na nośnikach elektronicznych.
– Praca konkursowa powinna zostać złożona
na papierze formatu A4, w wersji kolorowej
wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD lub
innym cyfrowym nośniku danych).

– W przypadku prac wykonanych odręcznie,
wersja elektroniczna może być skanem cyfrowym projektu.
– Wersja cyfrowa powinna być zapisana
w pliku JPG, JPEG, BMP, TIFF lub odpowiadającym im pliku otwartym w takiej rozdzielczości i wielkości, aby możliwe było
bezstratne powiększanie lub pomniejszanie
projektu.
UG
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NIEZWYKŁE ŚWIĘTO
MIESZKANKI GOCZAŁKOWIC

Najstarsza mieszkanka naszej gminy 2 września świętowała okrągłe, setne urodziny

M

ałgorzata Sojka urodziła się 2 września
1919 r. Z okazji wyjątkowego święta solenizantkę
w dniu urodzin odwiedzili
wójt Gabriela Placha oraz
Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy. „Z wielkim
uznaniem i podziwem myślimy
o tych przeżytych przez Panią
100 latach. Niewielu ludziom
jest dane świętować tak piękny
jubileusz. Pani życie będące
skarbnicą doświadczeń kilku
pokoleń powinno być wzorem
dla nas wszystkich. Ciesząc
się z Panią i Pani najbliższymi
tymi niezwykłymi urodzinami
życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, spokoju oraz
radości w kręgu bliskich osób” –
napisali w liście gratulacyjnym.
Pani Małgorzata (z domu
Caputa) miała ośmioro rodzeństwa (3 siostr y i 5 braci),
ale wszyscy już zmarli.
W 1950 r. wyszła za Antoniego Sojkę (zmarł w 1990 r.).
Doczekali się dwóch córek.

Solenizantka ma troje wnuków
i czworo prawnuków.
Małgorzata Sojka pracowała m.in. przy rybach na stawach w Goczałkowicach, szyła
w szwalni w Pszczynie, przygotowywała posiłki robotnikom
pracującym przy odwiertach
w Borze. Przede wszystkim
jednak zajmowała się gospodarstwem, bo – jak opowiadają
córki – była bardzo pracowita.
Choć na pierwszym miejscu zawsze stawiała dom i obowiązki domowe, znajdowała też
czas na rozrywkę. Pani Małgorzata lubiła śpiewać, żartować,
należała do Koła Gospodyń
Wiejskich w Goczałkowicach,
śpiewała w Zespole Folklorystycznym Goczałkowice. Lubiła
opowiadać wierszyki, a znała
ich bardzo dużo. W ostatnich
latach dały o sobie znać problemy z nogami. Teraz pani
Małgorzata musi leżeć, mało
mówi.
Setne urodziny to wyjątkowe
święto – w rodzinie pani Małgo-

Najstarszą mieszkankę gminy w dniu urodzin odwiedzili wójt gminy i przewodniczący
Rady Gminy (Fot. Paweł Komraus)

rzaty wcześniej nikt nie dożył
tak pięknych urodzin. Jaka
może być recepta na taki jubileusz? – Mama zawsze zwracała uwagę na zdrowe odżywianie się. Kiedyś w domu jadło
się głównie to, co pochodziło
z własnego gospodarstwa. Poza
tym, mama jest bardzo spokoj-

nym, pogodnym człowiekiem,
nie kłóciła się. Opowiadała,
że jak ją tata zdenerwował,
to poszła sobie na pole poplewić. Lubiła się śmiać, a mówi
się, że im się więcej śmiejesz,
tym dłużej żyjesz – przyznają
córki solenizantki.
Paweł Komraus

HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO
ŚWIĘTOWAŁO 20-LECIE ISTNIENIA
W poniedziałek, 23 września odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

H

ospicjum powstało przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie. Dziś jest organizacją społeczną świadczącą
profesjonalną pomoc lekarską, pielęgniarską i psychoterapeutyczną. Hospicjum zatrudnia lekarzy, pielęgniarki, opiekunki, rozwija

wolontariat, korzysta z wiedzy profesjonalistów, organizuje szkolenia, promuje ideę hospicyjną wśród wszystkich pokoleń poprzez akcje
społeczne. Rozwija także zakres pomocy w dziedzinie wypożyczania
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Początkowo hospicjum obejmowało pomocą w ciągu jednego miesiąca pięciu chorych, obecnie jest to ponad 70 osób. Opieka finansowana jest poprzez kontrakty z NFZ, dotacje, darowizny i 1%. Ogromne
znaczenie ma wsparcie społeczne. Od samego początku z pomocy
hospicjum korzystają także osoby z gminy Goczałkowice-Zdrój. Także
wśród zaangażowanych wolontariuszy nie brakuje mieszkańców
naszej gminy.
Jubileusz rozpoczęła msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pszczynie, którą koncelebrował ks. Marek Szkudło, biskup
pomocniczy archidiecezji katowickiej. Podniosła i wzruszająca uroczystość była okazją do wspomnień założycieli hospicjum, a także
do złożenia podziękowań za niezwykle wartościową działalność
na rzecz potrzebujących. Jubileusz uświetnił koncert Pszczyńskiego
Zespołu Kameralnego Con fuoco pod dyrekcją Katarzyny Machnik.
Goście wzięli również udział w inauguracji 2. edycji Znaków Nadziei
pszczyńskiego hospicjum i zasadzili cebulki żonkili - kwiatów symbolicznych dla ruchu hospicyjnego na całym świecie.
UG
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NIE ŻYJE BYŁY STAROSTA PSZCZYŃSKI
21 września zmarł Józef Tetla, starosta pszczyński w latach
2002-2010.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Józefa Tetli
byłego starosty pszczyńskiego,
wieloletniego samorządowca

Rodzinie, Bliskim,
Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu samorządu gminnego
Józef Tetla (1941-2019) (Fot. Starostwo Powiatowe)

Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz
z pracownikami Urzędu Gminy

J

ózef Tetla urodził się w 1941 roku. Był absolwentem Akademii
Rolniczej w Krakowie. Całe swoje życie zawodowe poświęcił
pracy na rzecz ziemi pszczyńskiej. Przez kilkanaście lat kierował wydziałem rolnictwa w Pszczynie, był pierwszym kierownikiem pszczyńskiego KRUS-u.
Po wyborach w 1998 roku, w pierwszej kadencji funkcjonowania powiatów został wicestarostą pszczyńskim, a przez dwie
kolejne kadencje - w latach 2002-2010 był starostą pszczyńskim.
W czwartej kadencji powiatu był radnym powiatowym. Miłośnik
sportu, zwłaszcza tenisa. Przez wiele lat był także prezesem siatkarskiego PLKS-u Pszczyna. Założyciel Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego.
Józef Tetla zmarł 21 września. Pogrzeb odbył się 25 września
w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Starostwo Powiatowe
w Pszczynie

Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla

Dla Pani Beaty Migacz,
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2
w Goczałkowicach-Zdroju z powodu śmierci
OJCA
składają

Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

AKTUALNOŚCI
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UCZCILI PAMIĘĆ GERTRUDY
ŚWIERCZEK

8 września w uzdrowisku odsłonięta została tablica upamiętniająca Gertrudę Świerczek z Goczałkowic, zgilotynowaną w niemieckim więzieniu łączniczkę śląskiego wywiadu Armii Krajowej, oraz jej towarzyszy.

W

ydarzenie było inicjatywą Pro Memoria Stowarzyszenia Bitwy pod
Pszczyną 1939, Muzeum Regionalnego Goczałkowic-Zdroju
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Goczałkowic-Zdroju. W uroczystości udział wzięli m.in. członkowie rodziny Gertrudy Świerczek, goście z Bawarii, którzy
przywieźli ziemię ze zbiorowej
mogiły, w której znajdują się jej
szczątki, przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu
Gminy, Wojska Polskiego, władz
uzdrowiska, Grupy Rekonstrukcyjnej NSZ, 3 Pułku Ułanów Śląskich, harcerze, strażacy z OSP
Goczałkowice-Zdrój.
Tablica została odsłonięta
w 75. rocznicę śmierci młodej
łączniczki z Goczałkowic, związanej z ruchem „Sokolstwa” oraz
Związkiem Walki Zbrojnej. Znajduje się w centrum uzdrowiska,
w pobliżu wejścia do szpitala.
Wcześniej odbyła się msza św.
w intencji ofiar, a na cmentarzu
parafialnym w grobie rodziców
i rodzeństwa Gertrudy Świerczek
umieszczono ziemię ze zbiorowej mogiły, w której znajdują się
szczątki łączniczki. Działalność
Gertrudy Świerczek oraz śląskiego wywiadu Armii Krajowej
„Stragan” w ramach grupy U-2
zaprezentował podczas specjalnej prelekcji prof. Marian Małecki
z Pro Memoria Stowarzyszenia
Bitwy pod Pszczyną 1939.
„Stragan” to śląska organizacja wywiadowcza Armii Krajowej. Grupa rozwinęła swoją działalność w latach 1942-1943. Jej
członkami byli m.in. Gertruda
Świerczek z Goczałkowic, Adolf
Dytko, Franciszek Cienciała oraz
Bogusław Krystek. I to im poświęcona została tablica w goczałkowickim uzdrowisku.
– Problem zasadniczy dotyczący śląskiego wywiadu sprowadza się do kwestii, kim byli
ci ludzie. Żołnierze regularnej
armii mogą być oceniani na podstawie tego, w jaki sposób walczą, w jaki sposób ustosunkowują
się do rzeczywistości wojennej.
Natomiast zdecydowanie gorzej
przedstawia się sytuacja z tzw.

cichymi żołnierzami, czyli żołnierzami wywiadu, kontrwywiadu,
którzy nie nosząc munduru, nie
nosząc lampasów robili dokładnie to samo, a może nawet więcej – mówił prof. Marian Małecki.
Gertruda Świerczek urodziła
się w grudniu 1921 r. Chodziła
do szkoły w Goczałkowicach,
potem pracowała m.in. w goczałkowickim uzdrowisku. Po wybuchu II wojny światowej, w 1940 r.
związała się ze Związkiem Walki
Zbrojnej, który później przekształcił się w Armię Krajową.
Jak relacjonował prof. Małecki,
w 1940 r. Gertruda Świerczek
została wysłana na prace przymusowe do Świętochłowic, pracowała też w Niemczech. Tam
poznała Adolfa Dytkę, który
został szefem grupy wywiadowczej o kryptonimie U-2, która podlegała mającej siedzibę w Wiedniu jednostce pn. „Stragan”
(grupa południowa). Goczałkowiczanka została łączniczką tej
grupy. – „Stragan”, który tworzony był w Warszawie rozprzestrzeniał się na inne miejscowości. Południowa grupa związana była z terenami Niemiec.
Śląscy wywiadowcy przeniknęli
przez struktury państwa niemieckiego i rozpoczęli tam działalność wywiadowczą – mówił
prof. Małecki. Grupa U-2 miała
za zadanie pozyskiwanie materiałów dotyczących m.in. budowy
niemieckich łodzi desantowych
czy sproszkowanego żelaza, które
miało być wykorzystywane dla
celów wojskowych, i przekazywanie ich do Londynu. Wywiad
był dobrze zorganizowany, przekazywał precyzyjne, szczegółowe
informacje.
Grupę wytropiło jednak
Gestapo. Gertruda Świerczek
została aresztowana na dworcu
kolejowym w niemieckim Salzgitter 14 kwietnia 1943 r., a następnie
oskarżona o szpiegostwo, zdradę
stanu przeciwko III Rzeszy.
Została skazana na karę śmierci
22 lipca 1944 r. Wyrok poprzez
ścięcie na gilotynie wykonano
8 września 1944 r. w więzieniu
w Berlinie. Miała 22 lata.
Pamiątki związane z goczałko-

Tablicę odsłonili członkowie rodziny Gertrudy Świerczek (Fot. Paweł Komraus)

Tablica znajduje się w centrum uzdrowiska, w pobliżu wejścia do szpitala (Fot. Paweł
Komraus)

Działalność Gertrudy Świerczek zaprezentował prof. Marian Małecki (Fot. Paweł Komraus)

wicką łączniczką można zobaczyć
w Muzeum Militarnych Dziejów
Śląska w Pszczynie. Prof. Marian
Małecki napisał też książkę pt.

„Spod ostrza gilotyny”, w której
opisał losy Gertrudy Świerczek
oraz działalność grupy U-2.
Paweł Komraus
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WYBIERZEMY POSŁÓW
I SENATORÓW

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w niedzielę, 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

fot. google

W

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko
na jedną listę kandydatów, stawiając
na karcie do głosowania znak „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony
obok nazwisk kandydatów umieszczonych
na więcej niż jednej liście, niepostawienie
znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie
znaku „X” w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja
została unieważniona powoduje nieważność
głosu.
W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata,
głosować można tylko na jednego kandydata,
stawiając na karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jed-

nego z kandydatów. Postawienie znaku „X”
w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawienie
znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie
znaku „X” w kratce z lewej strony wyłącznie
przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone powoduje nieważność
głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wyborcy ujęci

w spisie wyborców mogą głosować osobiście
w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności mogą głosować
w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego
powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 30
września 2019 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają
prawo do głosowania przez pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa
wyborca składa wniosek w urzędzie gminy
(miasta), w której jest wpisany do rejestru
wyborców, najpóźniej do dnia 4 października
2019 r. W przypadku wątpliwości związanych
z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać
można do urzędu gminy (miasta).
KBW

DZIECI ŁOWIŁY RYBY
NA „RONTOKU”

31 sierpnia Wędkarskie Stowarzyszenie „Rontok” zaprosiło wszystkie dzieci pod opieką dorosłych do udziału w Spławikowych
Zawodach Wędkarskich. Impreza tradycyjnie organizowana z okazji Dnia Dziecka w tym roku ze względu na warunki pogodowe
i wysoki stan lustra wody na stawie w miesiącu czerwcu odbyła się z niewielkim opóźnieniem.

P

omimo powyższych utrudnień zawodnicy nie zawiedli i tym razem. Łącznie w zawodach wzięło udział 23 małych uczestników, podzielonych na trzy grupy wiekowe, które rywalizowały pod okiem 18 opiekunów.
Organizatorzy serdecznie dziękują rodzicom i opiekunom za zainteresowanie i zapraszają do udziału w przyszłorocznej edycji.
GOK

Spławikowe Zawody Wędkarskie to okazja do doskonałej zabawy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy towarzyszą swym pociechom. (Fot. SW "Rontok")
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UCZNIOWIE WRÓCILI DO SZKÓŁ

Uroczysta akademia rozpoczęła rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

P

o ponad dwumiesięcznych wakacjach w szkołach znów nastał gwar.
Uczniowie po wakacy jnym
wypoczynku wrócili do szkolnych ław. 2 września w Szkole
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odbyła się uroczysta akademia rozpoczynająca nowy rok szkolny.
Uczniów, rodziców oraz
pracowników placówki powitała dyrektor Beata Smolarek. – Rozpoczynamy nowy
rok szkolny. Wypoczęci, pełni
nadziei, z siłami do nowych
zadań. Życzę, aby ten rok
szkolny był dla nas szczęśliwy.
Każdy niesie nowe obowiązki,
nowe zadania. To będzie bar-

dzo ważny rok dla uczniów
klas pierwszych – otwiera się
dla Was nowa, fantastyczna,
ośmioletnia przygoda. To też
ważny rok dla uczniów klas
ósmych – kończycie ośmioletnią przygodę egzaminami
ósmoklasisty – powiedziała
Beata Smolarek. Przedstawiła
też wychowawców klas pierwszych, czwart ych i nowych
nauczycieli rozpoczynających
pracę w szkole.
Tradycy jnie przywitanie
nowego roku szkolnego odbyło
się na uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas
VI z wychowawcami. Podczas
akademii uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny świato-

2 września rok szkolny w SP nr 1 w Goczałkowicach rozpoczęło 505 uczniów (Fot. SP1)

wej oraz 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.
W t ym roku szkolnym

do goczałkowickiej szkoły
uczęszcza 505 uczniów.
UG

ŚWIĘTO KROPKI
- O CO W TYM CHODZI?

W Publicznym Przedszkolu nr 1 kreatywnie świętowano Dzień Kropki.

15

września na całym świecie obchodzony jest International
Dot Day – Dzień Kropki, święto kreatywności, odwagi
i osiągania wielkich rzeczy przez zabawę. „Kropka”
to historia Vashti, dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości. Pewnego dnia, podczas zajęć z plastyki miała namalować
znaczek, który wyrażałby jej osobowość. Niestety Vashti uparcie
twierdziła, iż nie potrafi malować. Usłyszała wtedy słowa, które
zmieniły wszystko: „Postaw znaczek, a zobaczysz dokąd Cię przeniesie”. Dziewczynka namalowała… kropkę, od której wszystko
się zaczęło.
W ramach obchodów tego ważnego dla nas święta w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju zorganizowano
liczne zabawy pokazujące jak wielkie możliwości i talenty przejawiają nasi podopieczni. Działaliśmy kreatywnie, tworząc „krop-

kowane” koszulki według pomysłów dzieci. Malowaliśmy farbami
rozmaite kropki tworząc tym samym piękną galerię. Galerię prac,
które kolorem i formą odzwierciedlały dziecięce emocje. Graliśmy w „Twistera” usprawniając nasze ciało i ćwicząc koordynację
poprzez prostą, a jakże radosną zabawę. Wszelkie nasze działania
i myśli, skupione była właśnie na tej małej, a jakże wielkiej kropce.
Historia Vashti przypomina, jak wiele zależy od nas – dorosłych.
Jak dobrym słowem i wiarą możemy pomóc dziecku w pokonywaniu własnych słabości. Nie zapominajmy o wielkich pokładach
dziecięcej kreatywności, wspierajmy najmłodszych w podejmowaniu wszelkich prób pokonywania trudności, bo przecież to małe
czyny rozpoczynają wielkie zmiany.
Kamila Domka
nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 1

Dzieci świętują Dzień Kropki (Fot. PP1)

W tym dniu przygotowano wiele kreatywnych zajęć (Fot. PP 1)
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POŻEGNANIE LATA I PRZYWITANIE
JESIENI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
– ZDROWO, NA SPORTOWO, W TERENIE!
„Lato się pakuje już,
Bo jesieni nadszedł czas.
Pożegnalny koncert dziś”

25

września w Szkole
Podstawowej nr 1
żegnaliśmy lato.
Nie nostalgia i żal za minionym, słonecznym, wakacyjnym czasem, ale radość, dobra
zabawa i wiele atrakcji czekało
na uczniów tego dnia w szkole.
Zamiast tradycyjnych zajęć
dydakt ycznych odbyły się
zajęcia sportowo-edukacyjno- w yc h owawc ze . K l a s y 1 - 3
obchodziły tego dnia Święto
Latawca, a klasy starsze 4-8
żegnały lato i witały jesień –
na sportowo.
W klasach edukacji wczesnoszkolnej podczas pożegnania lata zorganizowano dla
uczniów Święto Latawca oraz
zwrócono uwagę na zdrowe
odżywianie. Nawet niezbyt
sprzyjająca pogoda nie popsuła
dobrej zabawy. Uczniowie
wspólnie powitali jesień, śpiewając piosenkę „Idzie jesień”.
Zaprezentowali swoje latawce
na boisku szkolnym, przygotowali kosze darów dla jesieni
oraz budowali latawce z warzyw
sezonowych. Wykonano także
pamiątkowe zdjęcia.
We wspólnej zabawie młodszych wspierali i pomagali
starsi koledzy i koleżanki –
uczniowie klas VIII. Bardzo im
dziękujemy, dzieciaki z radością przyjęły ich do swoich klas.
Tego dnia najważniejsza była
wspólna zabawa i mnóstwo
uśmiechu na twarzach najmłodszych uczniów.
Dziękujemy rodzicom
za trud włożony w pomoc przy
wykonaniu latawców i już
dziś zapraszamy do wspólnej
zabawy w przyszłym roku.
W klasach starszych rano
wszyscy uczniowie spotkali się
z wychowawcami. Następnie
udali się na apel, gdzie nastąpiła inauguracja szkolnego
święta.
Tego dnia uczniowie klas
IV-VII rywalizowali w swoich
rocznikach w 4 konkurencjach:
piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i unihokeju. Podczas

zmagań zwracano szczególną
uwagę na zasady fair play,
zasady bezpiecznego zachowania się na obiektach sportowych, a najmłodsi uczestnicy
mieli także okazję zapoznać się
z podstawowymi zasadami gier
zespołowych. Zajęcia odbywały
się na 4 boiskach w hali sportowej oraz na świeżym powietrzu,
na terenach zielonych wokół
szkoły. Uczniowie wg roczników zajmowali jedno boisko
i rozgrywali mecze wg systemu
każdy z każdym. Wszystkie rozgrywki wzbudzały wiele pozytywnych emocji i wśród grających, i dopingujących swoje
dr użyny. Współpraca oraz
współdziałanie – tzw. Team
Work i Team Spirit, czyli praca
zespołowa i duch zespołu –
priorytetowe cele podczas całej
zabawy z pewnością zostały
osiągnięte, czego dowodem
były dobry nastrój i uśmiechy
na twarzach dzieci.
Po sportowych zmaganiach
ponownie wszyscy spotkali się
w hali, gdzie ogłoszono wyniki
i wręczono dyplomy. Zwycięzcy
w poszczególnych rocznikach:
- klasy IV – IVb
- klasy V – Vb i ex aequo Vd
- klasy VI – VId
- klasy V II– VIIa
Na koniec wicedyrektor

A. Niwińska podziękowała
nauczycielom wychowania
fizycznego za organizację dnia,
wychowawcom i nauczycielom
wspomagającym za opiekę,
a uczniom za wielkie zaangażowanie i aktywny udział
w konkurencjach oraz wzorową
postawę sportową.
Nauczyciele wychowania fizycznego pragną także
p o d z i ę kow a ć k l a s o m V I I I
za pomoc w organizacji dnia.
M. Major, J. Szczygieł

Kończy się lato
w przepych bogate
I zmienia,
zmienia piękną swą szatę.
Drzewa po
świeżej, bujnej zieleni
Wdziewają złote barwy jesieni.
Pogodnie, cicho i uroczyście
Spływają z wolna na ścieżkę liście,
A gdy śpieszymy do szkoły drogą,
Raźno szeleszczą,
szumią pod nogą.
Leopold Staff „Jesienne
liście” [fragm.]

W ramach pożegnania lata, na szkolnym boisku uczniowie klas młodszych puszczali kolorowe latawce. (Fot. SP1)

OŚWIATA
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PRZEDSZKOLAKI
NA KORONIE ZAPORY

Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju już drugi rok realizuje projekt edukacyjny „Edukacja regionalna - kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym”. 24 września dzieci odwiedziły
koronę zapory.

Z

adaniem projektu jest m.in.
przybliżenie przedszkolakom ciekawych miejsc znajdujących się w Goczałkowicach.
Choć wszyscy je znamy z wycieczek pieszych i rowerowych, spacerów z rodzicami, to niewiele o
nich wiemy.
24 września odwiedziliśmy najczęściej uczęszczane miejsce naszej
małej ojczyzny - koronę zapory,
która liczy już 64 lata. To miejsce, gdzie wlewa się rzeka Wisła.
Zapora zaopatruje w wodę część
mieszkańców Śląska i chroni przed
powodziami.
W Centrum Edukacyjnym czekał już na nas przewodnik, który
pokrótce zapoznał przedszkolaków z rolą zbiornika goczałkowicKULTURA

Podczas wycieczki na zaporę (Fot. PP2)

kiego. Następnie windą udaliśmy
się na taras widokowy, skąd mogli-

śmy podziwiać zalew, góry oraz
bogactwo flory i fauny. Następ-

nie odbyliśmy krótki spacer tamą
zapory, gdzie wsłuchiwaliśmy się
w szum wody.
Kolejnym punktem naszej
wycieczki było miejsce, które najbardziej zainteresowało naszych
podopiecznych. To stacja meteorologiczna, w której znajdują się
modele elektrowni wodnej, laboratorium badania wody i składników
pogody, modele rakiet kosmicznych i kombinezon astronauty.
Dzięki tej stacji, jak powiedział
przewodnik, można śledzić temperaturę, prędkość wiatru i opady.
Uśmiechnięte dzieci z nowymi
wiadomościami i doświadczeniami wróciły do przedszkola.
Iwona Maśka,
Małgorzata Władarz

 z życia gminy 

NOWELE NA NARODOWYM
CZYTANIU 2019

W sobotę, 7 września Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju po raz kolejny zaprosiła miłośników polskiej literatury do udziału w Narodowym Czytaniu.

A

kcja zainaugurowana w
2012 r. przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego nawiązywała do rocznicy
200-lecia Drugiej Wojny Polskiej oraz najazdu Napoleona
na Rosję, które stały się tłem
do wydarzeń opisanych na kartach „Pana Tadeusza”, którego
fragmenty jako pierwsze zostały
zaprezentowane przez parę prezydencką szerokiej publiczności.
Na przestrzeni kolejnych lat
idea promowania literatury narodowej wśród szeroko rozumianego społeczeństwa stała się tak
popularna, że Narodowe Czytanie na trwałe wpisało się w kanon
wydarzeń kulturalnych w całej
Polsce.
Publiczne odczytywano już
„Trylogię”, fragmenty dzieł Aleksandra Fredry, „Quo vadis”,
„Lalkę”, czy też „Wesele” Stani-

sława Wyspiańskiego.
W ramach tegorocznej edycji
wybrano „osiem lektur na ósme
Narodowe Czytanie”. Pośród
zaproponowanych tytułów znalazły się nowele reprezentujące
różnorodne epoki i style, jednak
łączące w sobie ponadczasowe
idee polskości oraz poruszające
odwieczne treści dotyczące bytu
i losu człowieka.
Na goczałkowickiej werandzie, przy siedzibie biblioteki
aktorki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej zaprezentowały trzy
spośród możliwych do wyboru
utworów. Zebrani mogli zapoznać się z treścią „Katarynki”
Bolesława Prusa, „Dymu” Marii
Konopnickiej, opowiadającego losy miłości matki do syna
i trudach pracy w fabryce oraz
„Sachema” Henryka Sienkiewicza, opisującego dramatyczne

Narodowe Czytanie, to akcja która propaguje czytanie literatury polskiej. (Fot. GBP)

losy rdzennych mieszkańców
Ameryki, masowo mordowanych
przez białych osadników.
Wszy stkie z możliwych
do wyboru tytułów opowiadały smutne i niekiedy dramatyczne historie z jakimi
dane było zmierzyć się głów-

nym bohaterom. Ich dole i niedole wybrzmiały na placach
i ulicach tysięcy polskich miast,
miasteczek i wiosek, wszystko po
to, aby literatura piękna wyszła
poza szkolne mury i dotarła do
jak największego grona Polaków.
Ewelina Sowa-Mrzyk

14
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DOŻYNKOWY CHLEB
PODZIELONY

31 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Radosne święto to okazja do podziękowań dla tych, dzięki którym na naszych stołach
nie brakuje chleba.

Ś

więto plonów związane
jest z zakończeniem żniw
i prac w polu. To tradycja kultywowana od lat, której celem jest podziękowanie
za zebrane plony. Świętowanie w gminie Goczałkowice-Zdrój odbyło się w sobotę, 31
sierpnia. Rozpoczęła je uroczysta msza św., która została
odprawiona w kościele pw. św.
Jerzego Męczennika.
Po jej zakończeniu spod
kościoła ruszył niezwykły korowód. Goczałkowiccy rolnicy,
znani z nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie bazy
maszynowej, tym razem postanowili pokazać się z nieco innej
strony. W korowodzie pod
hasłem „Wiekowe, ale wciąż
sprawne” pokazali dawne traktory, maszyny, głównie rodzimej produkcji. Choć swoje lata
już mają, wciąż są sprawne
i służą do pracy w gospodarstwach. Licznie zgromadzeni
na trasie przejazdu mieszkańcy
mogli zobaczyć m.in. traktory
takich marek, jak Ursus, Massey Ferguson, John Deere,
tzw. „esiok”, prezentowano
też pług, bronę, glebogryzarkę,
rozsiewacz nawozów, siewnik do zboża, prasę do słomy,
sadzarkę do warzyw, sadzarkę

do ziemniaków, kopaczkę
do ziemniaków, kosiarkę czy
inne podstawowe środki transportu. Były także konie z bryczkami. Dla wielu pokaz mógł
być sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa.
Na trasie korowodu można było
podziwiać barwne dekoracje,
które mieszkańcy przygotowali
przy swoich posesjach.
Uroczystościom obrzędowym towarzyszyły występy
Goczałkowickiej Orkiestr y
Dętej oraz Zespołu Folkloryst ycznego „Goczałkowice”.
Wójt Gabriela Placha oraz
Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy odebrali
z rąk Starostów Dożynek, Barbary i Stanisława Laryszów
chleb i wieniec dożynkowy. –
Dożynki to czas podsumowań
całorocznej pracy w gospodarstwach rolnych, to też okazja
do złożenia wszystkim rolnikom, ogrodnikom, szkółkarzom, sadownikom podziękowań. To był dla Was kolejny
trudny rok. Każdego roku z niepokojem patrzycie w niebo,
i nie wiecie, czy te nasiona
przez Was wysiane wzrosną,
dojrzeją. Tym bardziej chcę
pokłonić się przed Wami nisko
za Waszą trudną, ciężką pracę.

Uroczystości rozpoczęła msza św.

W upiększenie dożynek zaangażowali się także najmłodsi mieszkańcy.

Dziękuję również za coś jeszcze. Za to, że budujecie między
sobą więź. To jest bardzo cenne
– powiedziała wójt Gabriela
Placha. – Cieszmy się z tego,
co udało się osiągnąć, cieszmy
się z tego, co udało się w Goczałkowicach zrobić. Życzmy sobie,
aby nigdy dla nikogo nie zabrakło chleba, a nasze Goczałkowice piękniały, rozwijały się
dla dobra wszystkich mieszkańców – przyznała wójt, która
chlebem dożynkowym podzieliła się z uczestnikami święta.
Wicestarosta Damian Cieszewski odczytał list do Starostów
Dożynek od starosty pszczyńskiego, Barbary Bandoły.
Dożynki to czas radości
Starostowie Dożynek, Barbara i Stanisław Laryszowie przekazali wójt i przewodniczącemu Rady Gminy chleb i wieniec dożynkowy.

DOKOŃCZENIE NA STR. 15 
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DOŻYNKOWY CHLEB
PODZIELONY - CIĄG DALSZY...

i zabawy, dlatego organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. Dzieci mogły szaleć na bezpłatnych dmuchańcach, śląskie przeboje zaprezentował
znany m.in. z TV Silesia Duet
Karo.
Wieczorem odbyła się natomiast zabawa taneczna z zespo-

łem „Rytmmika”. Oczywiście,
jak to na dożynkach, nie mogło
zabraknąć dożynkowego kołocza!
UG

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Gminny Ośrodek
Kultur y w Goczałkowicach-

-Zdroju składają serdeczne
podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Dożynek
Gminnych. Szczególne słowa
uznania kierujemy w stronę
goczałkowickich Rolników
na czele ze Starostami Dożynkowymi, Ochotniczej Straży

Pożarnej oraz Państwa Kuś
za udostępnienie terenu wokół
baru „Makuś”. Tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu
i zaangażowaniu udało nam się
zorganizować udane i wyjątkowe święto, które cieszy się
w naszej gminie tak dużym
zainteresowaniem.

Po mszy św. korowód przejechał na teren przy barze „Makuś”.

W korowodzie można było podziwiać dawne traktory oraz maszyny rolnicze.

Gości przywitała Goczałkowicka Orkiestra Dęta.

Dożynkowy chleb został pokrojony.

Duet Karo zaprosił do wspólnej zabawy przy śląskich szlagierach

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Rytmmika”.

16
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KLUB SENIORA W TEATRZE
17 września 2019 r. uczestnicy Klubu Seniora mieli okazję odwiedzić Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i zobaczyć spektakl pod tytułem „Turnus mija, a Ja niczyja”. Jest to pierwsza wycieczka zorganizowana w ramach projektu „Integracja – tolerancja”
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

C

elem tego wyjazdu był
nie tylko relaks i dobra
zabawa, ale przede wszystkim integracja seniorów. Uczestnicy wyjazdu mieli czas by się
bliżej poznać, by porozmawiać,
bawić się razem. Sztuka dostarczyła widzom wielu niezapomnianych wrażeń i pozytywnych
emocji. Była wspaniałą okazją
do wspólnego spędzenia czasu
oraz odpoczynku od trudu dnia
codziennego.
W spektaklu pt. „Turnus mija,
a ja niczyja”, zaprezentowanym
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie reżyser Cezary
Tomaszewski udowodnił, że operetka wcale nie jest tworem przebrzmiałym, a zabawy kuracjuszy w sanatoriach mogą być
wdzięcznym tematem spektaklu.
Bohaterowie wyśpiewali swoje
uczucia przy pomocy odpowiednio dobranych piosenek, poja-

wiły się między innymi „Brunetki, blondynki”, „Co się dzieje,
oszaleję” czy „Dziewczyny z Barcelony”. Grupa aktorska spisała
się doskonale i bardzo urzekła
swoimi umiejętnościami wokalnymi seniorów.
Po zakończeniu spektaklu
w późnych godzinach wieczornych autokar z seniorami wrócił bezpiecznie do Goczałkowic.
Podsumowując, wtorkowy wieczór uczestnicy Klubu Seniora
spędzili bardzo miło, za sprawą
świetnie wyreżyserowanego
i wykonanego widowiska.
Działalność Klubu Seniora
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy. W ramach projektu
seniorzy i seniorki mogą brać
udział w interesujących zajęciach. W Klubie Seniora zajęcia
obywają się według miesięcznego harmonogramu, każdy

Klub Seniora oferuje wiele ciekawych zajęć, m.in. artystycznych. (Fot. OPS)

W trakcie letnich wakacji Seniorzy uczestniczyli w plenerze malarskim. (Fot. OPS)

z uczestników wybiera warsztaty według własnych zainteresowań i potrzeb. Obecnie seniorzy mogą korzystać z zajęć komputerowych, na których uczą
się jak bezpiecznie poruszać się
w internecie, jak zgrywać i obrabiać zdjęcia oraz tworzyć i wykonywać proste operacje na plikach. W każda środę w pracowni
plastycznej seniorki pod okiem
instruktorki uczą się techniki
decoupage oraz rzeźbią w glinie.
Oferta Klubu Seniora jest bardzo
różnorodna, każdy z seniorów
może znaleźć coś dla siebie i spotkać się w miłym towarzystwie.
W ramach projektu obywają się
także zajęcia z panią psycholog, która prowadzi warsztaty
dla całej grupy, jak i konsultacje indywidualne. W czwartki

nie tylko można się spotkać
z psychologiem, ale także trochę potańczyć w ramach zajęć
taneczno-ruchowych, które
odbywają się na sali gimnastycznej w Gminnym Ośrodku
Kultury. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z dietetykiem oraz zajęcia kulinarne.
Seniorki chętnie uczęszczają
na powyższe warsztaty, korzystają z porad pani dietetyk,
a także pomagają przyrządzać
zdrowe potrawy. Panie wymieniają się przepisami kulinarnymi
oraz poradami na temat zdrowego żywienia. Dzięki realizacji
projektu uczestnicy mają miejsce do spotkań, rozmów przy
kawie i ciastku oraz integracji
i aktywizacji.
OPS
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WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

SPRAWDŹ W QUIZIE SWOJĄ
WIEDZĘ O GMINIE I ŚLĄSKU

23 października odbędzie się turniej „Nasza wielka i mała Ojczyzna, 100-lecie Powstań Śląskich” pod honorowym patronatem
wójta gminy Gabrieli Plachy. Do 16 października można zgłaszać się do udziału w quizie.

W

ydarzenie to świetny
sposób na sprawdzen i e s woj ej w i e d z y
historycznej w rodzinnej drużynie. Będą emocje, imponująca oprawa, a także niepewność do końca – kto wyląduje
na czele rankingu. Pierwszy
tego typu quiz został zorganizowany w Goczałkowicach
w ubiegłym roku, z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okazał się
sukcesem, w rodzinnej zabawie
udział wzięło 30 drużyn.
Tegoroczny odbywa się z okazji stulecia Powstań Śląskich.
Rozegrany zostanie 23 października o godz. 17.00 w hali
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

C e l e m t u r n i ej u „ Na s z a
wielka i mała Ojczyzna, 100lecie Powstań Śląskich” jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z dziedzictwem
kulturowym i historycznym
małej i wielkiej Ojczyzny oraz
kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej na poziomie
szkoły podstawowej.
Uczestnicy będą odpowiadali na pytania dotyczące trzech
Powstań Śląskich (przyczyn,
przebiegu, skutków), znaczących postaci i wydarzeń związanych z historią regionu i walką
o przyłączenie Górnego Śląska
do Polski, a także wiedzy o gminie i regionie (historia i współczesność).
W turnieju udział wezmą
drużyny składające się z dwóch

lub trzech osób. Uczestnikami
konkursu (graczami) mogą być
wyłącznie drużyny rodzinne,
w skład któr ych wchodzą
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
oraz osoby (rodzic, opiekun
prawny, rodzeństwo, dziadkowie, ciocia, wujek) reprezentujące daną rodzinę. Drużyny
mogą się zgłaszać w następujących konfiguracjach: uczeń
plus osoba dorosła, uczeń plus
rodzeństwo plus osoba dorosła lub uczeń plus dwie osoby
dorosłe.
Dr użyna deklar uje swój
udział na karcie zgłoszenia,
którą można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju lub
bibliotece szkolnej. Wypełnione

karty należy złożyć do 16 października 2019 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule Quizspotter, która umożliwia obserwowanie pytań oraz
rankingu graczy na dużym ekranie także przez widownię zgromadzoną w miejscu imprezy.
Na pytania uczestnicy będą
odpowiadali za pomocą otrzymanych tabletów. Dla najlepszych drużyn przygotowano
atrakcyjne nagrody.
Organizatorami wydarzenia są: Gmina Goczałkowice-Zdrój, Szkoła Podstawowa nr 1,
Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Kultur y,
Gminny Ośrodek Spor tu
i Rekreacji.
UG
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WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

PRZYGOTOWANIA DO BIEGU
NA OSTATNIEJ PROSTEJ

W sobotę, 5 października odbędzie się Goczałkowicki Bieg Charytatywny „Rycerska Dyszka dla Zameczku”. Licząca 10 km trasa
poprowadzona zostanie ulicami Goczałkowic-Zdroju.

P

rzypomnijmy, że o godz.
12.00 z terenu Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju
wystartuje kolumna biegaczy i miłośników nordic walking. Trasa biegu na dystansie
10 km będzie prowadzić ulicami: Szymborskiej – Powstańców Śląskich – Szkolną – św.
Anny – Główną – łącznikiem
pomiędzy ulicami Główną
i Szkolną – Szkolną – Krzyżanowskiego – Parkową – Uzdrowiskową – ścieżka za stawami

Maciek i Maciek Kanałowy –
Borem II – Powstańców Śląskich
– Szymborskiej. Trasa nordic
walking o długości 5 km poprowadzi ulicami: Szymborskiej –
Powstańców Śląskich – Szkolną
– Borem I – ścieżką przyrodniczą w kierunku kapliczki św.
Huberta – Powstańców Śląskich – Szymborskiej. Meta
będzie usytuowana na terenie
GOSiR-u.
W związku z biegiem
występować będą utrudnienia
w ruchu drogowym. W godzi-

nach 12.00-13.30 na terenie
Goczałkowic-Zdroju czasowo
będą zamykane ulice, którymi
prowadzi trasa, jak i wyjazdy
z dróg bocznych. Za utrudnienia już teraz przepraszamy,
ale jednocześnie zwracamy się
do wszystkich mieszkańców
o zrozumienie i wyrozumiałość.
Zapraszamy do udziału
w biegu głównym lub nordic
walking. Do 3 października
trwać będą zapisy do biegu
na 10 km oraz nordic walking,

które prowadzone są poprzez
serwis internetowy sportmaniacs.com. Wpisowe do biegu
i nordic walking wynosi 50 zł.
Dodajmy, że całkowity dochód
z wpisowego zostanie przekazany na wsparcie działalności „Zameczku” w Rudołtowicach, którego podopiecznymi
są także mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju.
Zanim odbędzie się bieg
g ł ów ny i n o rd i c wa l k i n g ,
na terenie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Wisławy
Szymbiorskiej 1) odbywać
się będą biegi dzieci i młodzieży. Od godz. 9.15 będzie
uruchomione biuro zawodów,
zaś same biegi rozpoczną się
o godz. 10.00.
Ry w a l i z a c j a t o c z y ć s i ę
będzie w następujących kategoriach: 2004-2006 (ok. 1000
metrów), 2007-2009 (ok. 750
metrów), 2010-2012 (ok. 600
metrów) oraz przedszkolaki
2013 i młodsi (ok. 200 metrów).
Żeby wziąć udział w biegach
potrzebna jest tylko wypełniona i podpisana zgoda rodziców (do pobrania na stronie
gosir.goczalkowicezdroj.pl).
Biegi dzieci wraz z ceremonią
wręczeń nagród dla najlepszych potrwają do ok. godz.
11.30. Udział w biegach dzieci
i młodzieży jest bezpłatny.
Na każdego młodego miłośnika aktywnego wypoczynku
będzie czekał złoty medal. Specjalnie przygotowane medale
będą również czekać na mecie
z a r ów n o b i e g u g ł ów n e g o
na 10 km, jak i nordic walking.
Goczałkowicki Bieg Charytatywny „Rycerska Dyszka
dla Zameczku” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy
Goczałkowice-Zdrój, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju,
Centrum Edukacy jno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla
Dzieci i Młodzieży „Zameczek”
w Rudołtowicach oraz firmy
Nexteer Automotive.
GOSiR

SPORT
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JESTEŚMY AKTYWNI
NA STARYM DWORCU!

Ruszyła akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”. We wrześniu odbyły się trzy bezpłatne treningi biegowe dla wszystkich zainteresowanych. Kolejne spotkania planowane są w październiku. Zachęcamy do wspólnej aktywności fizycznej!

– W Goczałkowicach można
zobaczyć coraz więcej biegaczy.
Wiele osób właśnie w ten sposób dba o formę, o swoje zdrowie. Cieszy mnie to, zwłaszcza,
że w naszej gminie mamy dobre
tereny do biegania, np. Park
Zdrojowy, okolice Starego
Dworca. To miejsca przyjazne
dla osób aktywnych fizycznie.
Dlatego przygotowaliśmy akcję
„Aktywnie na Starym Dworcu”.
W ten sposób chcemy jeszcze
bardziej zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu
– mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Treningi są bezpłatne, mogą
wziąć w nich udział wszyscy
zainteresowani, bez względu
na umiejętności i doświadczenie w bieganiu. Instruktorzy
dostosują tempo ćwiczeń oraz
biegu do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia
„Aktywna Pszczyna”. „Aktywna
Pszczyna” to grupa osób, których celem jest podnoszenie
aktywności fizycznej, począwszy od najprostszej formy ruchu
– właśnie biegania.
Pierwsze spotkanie odbyło
się 14 września, drugie – 21
września, a trzecie – 28 września.
Treningi były też formą
przygotowania się do Goczałkowickiego Biegu Char ytatywnego „Rycerska dyszka dla
Zameczku”, który odbędzie się
5 października. Kolejne spo-

tkanie odbędzie się w sobotę,
12 października – początek
o godz. 10.00 przy Star ym
Dworcu. Zapraszamy!
Organizatorami są: Gmina
Goczałkowice-Zdrój, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju,
WakePark Goczałkowice-Zdrój
oraz Stowarzyszenie Sportowe
„Aktywna Pszczyna”. Zadanie
jest współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby niepełnoletnie, które
chcą wziąć udział w treningach powinny dostarczyć zgodę
na udział w wydarzeniu podpisaną przez opiekunów prawnych (do pobrania na stronie
goczalkowicezdroj.pl, tam też
dostępny jest regulamin treningów).
UG
DLACZEGO
STARY DWORZEC?

To obiekt:
– położony w malowniczym miej-

scu, przy stawie Maciek oraz
pięknym Parku Zdrojowym,
– dający możliwość akt ywnego wypoczynku – na Starym
Dworcu znajduje się wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, m.in.
rowerów, kijków nordic walking
czy nosidełek turystycznych,
– przy obiekcie jest doskonałe
miejsce na uprawianie sportu
w plenerze – ćwiczenia, bieganie, nordic walking.

Stary Dworzec to miejsce
sprzyjające aktywności fizycznej!
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Z GOCZAŁKOWIC-ZDROJU DO ATEN
1912 kilometrów przepłynęli w ramach akcji „Pływanie na medal” jej uczestnicy. To tak jakby pokonali trasę z Goczałkowic-Zdroju
do Aten!

A

kcja „Pływanie na medal” zorganizowana była przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju. Wydarzenie trwało
od 17 czerwca do 31 sierpnia, czyli przez 75 dni, a skierowane było
do klientów krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.
O co chodziło w akcji? Najkrócej można powiedzieć, żeby jak najwięcej
pływać. W akcji mógł wziąć udział każdy klient pływalni. Uczestnicy mieli
prawo do wielokrotnego podejmowania prób, bez znaczenia ile podjętych
prób zostało danego dnia i jaki dystans został pokonany w czasie jednego
pobytu na pływalni. Każdorazowo przepłynięty dystans podawany był
ratownikom w celu jego ewidencji, a wszystkie dystanse sumowały się.
Na tej podstawie powstawały klasyfikacje. Te z kolei prowadzono w 10
kategoriach wiekowych (z podziałem na płeć). Spośród tych uczestników
wyłoniono również kategorie: OPEN i Mieszkańcy Gminy Goczałkowice-Zdrój. Dodatkowo stworzono kategorię dla osób pływających w płetwach,
przy czym ta grupa nie była ujmowana w kategorii OPEN.
W sumie w akcji „Pływanie na medal” wzięło udział 73 uczestników:
21 kobiet i 52 mężczyzn. Kobiety przepłynęły 542,6 km, zaś mężczyźni –
1369,5 km. Sumując te dwie liczby wyszło 1912,1 km. Gdyby ten dystans
przełożyć na szlaki drogowe, nasi uczestnicy z Goczałkowic-Zdroju dopłynęliby do Aten!
Podsumowanie akcji „Pływanie na medal” odbyło się 25 września w hali
„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju. Dla najlepszych pływaczek i pływaków przygotowano okolicznościowe medale, certyfikaty, karnety na basen
i statuetki. Nagrody i upominki uczestnikom wręczyła Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój, która jednocześnie pogratulowała pływakom
osiągniętych wyników i pokonywania po drodze swoich słabości.
Zwycięzcami akcji „Pływanie na medal” okazali się: Katarzyna Góra
z Pszczyny (114500 metrów) i Eliasz Kacewicz z Piasku (140000 metrów).
Spośród Mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój najlepsi okazali się
z kolei: Halina Kapias (73000 metrów) i Tomasz Całka (90000 metrów).
Imponujące wyniki osięgnęły również osoby korzystające z płetw: Joanna
Furczyk (130000 metrów) i Damian Głodala (176500 metrów). Komplet
wyników znajduje się na www.goczalkowicezdroj.pl.
GOSiR informuje, że osoby, które nie odebrały swoich upominków,
mogą to zrobić w godzinach pracy krytej pływalni. Upominki są do odbioru
w kasie.
GOSiR
INFORMACJE I OGŁOSZENIA

N

W akcji udział wzięło 73 uczestników (Fot. GOSiR)

Pływakom gratulowała wójt Gabriela Placha (Fot. GOSiR)
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URZĄD SKARBOWY ZAPRASZA
NA SZKOLENIE

aczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że w dniu 7 października 2019 r. o godz. 10:00 i o godz.
15:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 4, odbędzie się szkolenie dla Podatników
dotyczące zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w szkoleniu telefonicznie lub na adres e-mail:

katarzyna.klenczar@mf.gov.pl. Osoba kontaktowa – Katarzyna Klenczar, nr telefonu 32 449 22 14.
US Pszczyna

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
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500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
W związku z dużym zainteresowaniem w sprawie uzupełniającego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 9 października 2019 r. w godz. 8.00-10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju
(budynek „Górnik”) ponownie dyżur pełnić będzie pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pomoże w wypełnianiu
i składaniu wniosków 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?
Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:
1. ukończyłeś 18 lat,
2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność
ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji,
3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego
prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony
do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo
innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicz-

nych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość
brutto nie przekracza 1600 zł,
4. musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce,
5. mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).
Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może
przysługiwać.
OPS

LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA”: RUSZAJĄ
NABORY WNIOSKÓW
LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje o planowanych naborach wniosków.

Z

godnie z harmonogramem ogłaszanych konkursów, kolejne nabory
wniosków o przyznanie pomocy LGD planuje zrealizować w terminie
5.11-19.11.2019 r. Nabory dot. będą zarówno projektów na otwarcie działalności gospodarczej, jak i rozwoju działalności już istniejących.
Przedsięwzięcia, na które zostaną ogłoszone nabory to:
P1 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE – otwarcie i rozwój działalności gospodarczej
P2 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/USŁUGI
LOKALNE – otwarcie działalności gospodarczej
P5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE – otwarcie i rozwój działalności gospodarczej
P6 SIECI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – współpraca co najmniej
dwóch podmiotów

P8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE
– otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.
Ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów, zostaną zamieszczone
na stronie LGD – www.lgdziemiapszczynska.pl – po 20 października br.
Szczegóły dot. naborów, można uzyskać w biurze LGD – tel. 32/210 02 12.
W grudniu br. zostanie ogłoszony kolejny nabór na projekt grantowy.
Tym razem nabór będzie dotyczył Przedsięwzięcia nr 9 – Kuźnia kapitału
ludzkiego i społecznego. W ramach planowanych projektów mogą odbyć
się różnorakie przedsięwzięcia, dot. wzmacniania kapitału społecznego.
LGD zachęca wszystkie zainteresowane podmioty, m.in. organizacje
pozarządowe, osoby fizyczne do kontaktu z biurem LGD, celem omówienia swojego pomysłu.
LGD „Ziemia Pszczyńska”

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
segregowane: 14.10, 28.10, 15.11
zmieszane: 7.10, 21.10, 4.11
popiół: 14.10, 28.10, 15.11
odpady wielkogabarytowe – wystawka: 25.10

Od DK 1 do Rudołtowic
segregowane: 16.10, 30.10, 13.11
zmieszane: 9.10, 23.10, 6.11
popiół: 16.10, 30.10, 13.11
odpady wielkogabarytowe – wystawka: 23.10

Od przejazdu kolejowego do DK 1
segregowane: 15.10, 29.10, 12.11
zmieszane: 8.10, 22.10, 5.11
popiół: 15.10, 29.10, 12.11
odpady wielkogabarytowe – wystawka: 22.10

Od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II,
Grzebłowiec
segregowane: 17.10, 31.10, 14.11
zmieszane: 10.10, 24.10, 7.11
popiół: 17.10, 31.10, 14.11
odpady wielkogabarytowe – wystawka: 24.10
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE 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.

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

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. 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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
Centrum Usług Społecznych, II piętro.

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 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

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
budynek "Górnik", ul. Uzdrowiskowa 61.
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, II PIĘTRO.
Czynny:
środa; piątek w godz. 11.00-15.00
Nr do rejestracji: 32 449 23 78.

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.

UWAGA!!!
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
OD WRZEŚNIA 2019
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK
7.00 - 18.00
PIĄTEK
7.00 - 15.00

Tel. 32 210 77 39

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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