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G m i n y
GoczałkowiceGoczałkowice-Zdrój
Gmina Goczałkowice-Zdrój ma już 15 lat. To dużo czy mało, to jedno z pytań, a inne czy warto było postawić na samodzielność? Każde początki są bardzo trudne. Na początku najważniejsze było określenie kierunków rozwoju gminy, pierwszych inwestycji spełniając oczekiwania mieszkańców. Jednocześnie należało zorganizować urząd
gminy. Chętnych do pomocy z zewnątrz nie było za wiele. Również wśród mieszkańców byli pesymiści. Jednak udało się. Patrząc z perspektywy czasu należy docenić tych, którzy wierzyli w powodzenie. To ich wiara, każde słowo
wspierające i doradcze mobilizowało do działania. Wytyczone kierunki i programy sprawdziły się. Gmina nasza wykorzystała szansę, którą dała grupa zapaleńców. Rozwój jest widoczny i doceniany nie tylko przez mieszkańców.
Oby tak dalej.
Krzysztof Kanik

Tak się zaczęło

W tym roku mija 15-lecie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Rocznica ta kieruje myśli do początków powstania i funkcjonowania gminy. Jak każdy początek nie jest łatwy. Nowo wybrane organy Gminy stanęły przed trudnym zadaniem stworzenia samorządu, który byłby w stanie podołać wszystkim
zadaniom stojącym przed nim i zaspokoić we właściwy sposób
potrzeby społeczeństwa lokalnego.
Najtrudniejszymi sprawami do
rozwiązania były problemy organizacyjne, przygotowanie
lokalu dla Urzędu Gminy, skompletowanie załogi, szkolenia i
wiele innych.
Przypomnę, że pierwsze
wybory samorządowe w Gminie
Goczałkowice-Zdój odbyły się
w lutym 1992 roku. Skład Rady
Gminy I kadencji był 18-to osobowy, a do rady wybrani zostali:
Sekta Henryk, Ryś Roman, Kuś
Eugeniusz, Wich Zdzisław,
Czernecki Norbert, Paliczka
Rudolf, Gieroń Zbigniew, Pieczka Norbert, Nowak Michał,
Skipiał Czesław, Sojka Broni-

sław, Młodzik Wincenty, Paszek
Jerzy, Mola Zbigniew, Waliczek
Augustyn, Orczyk Maria, Kloc
Benedykt i Puchała Jan.
Pierwsza sesja Rady Gminy
odbyła się w dniu 19.02.1992 r.,
na której wybrano przewodniczącego rady Henryka Sektę,
2-ch wiceprzewodniczących
Puchałę Jana i Rysia Romana.
Sesja odbyła się w lokalu obecnego Przedszkola nr 1, a następne w szkołach podstawowych.
Częstotliwość na posiedzeniach
Rady Gminy na początku była
bardzo duża. Pierwsze 9 sesji
zwołano w odstępie 1-go tygodnia, a później co 2 tygodnie.

Zaznaczyć należy, że do końca
1992r. radni zrezygnowali z
pobierania diet, przeznaczając je
na bieżące potrzeby gminy. Były
również inne propozycje, aby
diety pobierać i przeznaczyć na
zakup kubłów na śmieci lub dla
klubu sportowego LKS.
Wielkim problemem był wybór
wójta. Z uwagi na brak kandydatów, wybór ten był przesuwany
z sesji na następną sesję. Ostatecznie wyboru wójta dokonano
na 5 – tej sesji w dniu
27.03.1992r. Z czterech kandydatów Maria Wich, Zdzisław
Wich, Małgorzata Paszek i Kazimierz Ingram, wójtem został ten
ostatni.
Pierwszy zarząd Gminy pracował w składzie: Kazimierz Ingram – przewodniczący, a członkami byli Zbigniew Mola, Wincenty Młodzik, Michał Nowak i

Maria Orczyk. Po krótkim okresie zrezygnowała Pani Maria
Orczyk a skład uzupełniono o 2
osoby Augustyna Waliczka i
Norberta Czerneckiego.
Po długiej dyskusji
Urząd Gminy został zlokalizowany w budynku Straży Pożarnej. Przeprowadzono Pana Żemłę do budynku posterunku
policji w Zdroju, który zajmował
mieszkanie służbowe natomiast
bibliotekę przeniesiono do Szkoły Podstawowej Nr 1. Powierzchnie użytkową powiększono zabierając Straży Pożarnej
jeden z zajmowanych boksów.
Urząd Gminy rozpoczął urzędowanie z dniem 1.07.1992 r.
Początkowy budżet Gminy naliczony przez Urząd Miasta i
Gminy wynosił 3,8 mld zł starych. Po skompletowaniu załogi,
(Ciąg dalszy na stronie 8

15-lecie Gminy Goczałkowice-Zdrój
Już pierwsza Rada Gminy postawiła na inwestycje związane z ochroną środowiska. Gospodarka odpadami oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z udziałem w budowie oczyszczalni ścieków Czechowice-Dziedzice, to pierwsze decyzje Rady Gminy.

Inwestycje piętnastolecia
Łatwiej i taniej poszło z odpadami, gorzej z budową odprowadzenia i oczyszczenia ścieków
sanitarnych. Wybrano koncepcję
i przystąpiono do realizacji. Od
początku wiadomo było o dużych kosztach, dlatego podzielono inwestycję na zadania i czas
10 lat realizacji. Do końca 2005r,
a więc po 10 latach zrealizowano 98% planu. Wykorzystano
wszelkie możliwości finansowania ze środków pomocowych,
dotacji i pożyczek ekologicznych. Dla zobrazowania wielkości inwestycji kilka liczb: poniesione wydatki 35 mln zł, z czego
39% ze środków własnych, 26%
ze środków funduszy ochrony
środowiska, 28% z dotacji bezzwrotnych i nagród, 7% udział
mieszkańców w robotach przyłączeniowych. Dzięki temu odprowadzamy na oczyszczalnię
średnio 1150 m3/dobę ścieków.
Drugim ważnym zagadnieniem
inwestycyjnym była modernizacja i budowa dróg gminnych i
powiatowych. Od 1993r stan

dróg w naszej gminie uległ
znacznej poprawie. Ulice Lipowa, Letnia, Polna, Boczna, Kryniczanki, Róż, Staropolanka,
Rolna, Solankowa, Kolejowa,
Powstańców Śl., PCK, Kopernika, Prusa, Aleja I i II, Grzebłowiec, Handlowa i Stawowa z
dróg gminnych otrzymały nowe
nawierzchnie wraz z drogami
powiatowymi Główna, Brzozowa, Zimowa. Wybudowano lub
zmodernizowano łącznie 11,3
km dróg gminnych i powiatowych za łączną kwotę 10 mln zł,
co wpłynęło na polepszenie
jakości życia mieszkańców.
Po przejęciu przez gminę szkół i
reformie oświaty zaistniała konieczność zmodernizowania
zaplecza
oświatowowychowawczego. Opracowano
koncepcję modernizacji i rozbudowy szkoły podstawowej przy
ul. Powstańców Śl. o budowę
gimnazjum, hali sportowej i krytej pływalni. Wtedy w roku 1999
były to mżonki na papierze,
nierealne do wykonania w ja-

kimś orientacyjnym terminie.
Jednak przystąpiono do realizacji i tak po sześciu latach powstały obiekty, które obecnie
stanowią chlubę i wizytówkę
gminy. Dlatego można uznać je
za trzecie ważne przedsięwzięcie 15-to lecia. Wydatki związane z realizacją tego zadania:
ogółem 22 mln zł z czego modernizacja SP1 0,7 mln zł, budowa gimnazjum 2,7 mln zł, hala
sportowa 7,2 mln zł, kryta pły-

walnia 11,4 mln zł. Inwestycje te
realizowano ze środków budżetu
gminy w 56,5% i dotacji bezzwrotnych 43,5%. Były też inne
inwestycje, może ważniejsze,
może szczególne dla danej społeczności czy sytuacji losowej
ale to właśnie inwestycje decydują o naszym rozwoju i polepszeniu życia mieszkańców gminy.
Krzysztof Kanik
Wójt Gminy

Listopad 2002 - oddanie do użytku ul. Bocznej

Wrzesień 2002 - otwarcie Gimnazjum

Wrzesień 2003 - otwarcie Hali Sportowej

Wrzesień 2003 - Szkoła Podstawowa Nr 1 po remoncie

Listopad 2006 - otwarcie krytej pływalni
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Analiza budżetów piętnastolecia
Analizując wydatki
gminy w piętnastoleciu obserwujemy stały wzrost, wyjątek stanowią lata 1998 i
1999 gdzie wystąpił wzrost
wydatków spowodowany
powodzią z roku 1997. Wydatki inwestycyjne stanowią
znaczący odsetek wydatków
ogólnych w każdym roku.
Ciekawy jest też średni procent wydatków inwestycyjnych gminy wynoszący 39,80% co stanowi w tym okresie kwotę 72 mln. zł. Udział
środków własnych, czyli pochodzących z dochodów
gminy wynosi 25mln.zł co
stanowi 35% wydatków inwestycyjnych. Pozostała kwota

w wysokości 47mln.zł, co
stanowi 65%, pochodzi ze
źródeł dotacyjnych i pomocowych krajowych i zagranicznych (Unia, Bank Światowy).
W stosunku do pełnego roku
budżetowego 1993 nastąpił
ponad 20 krotny wzrost wydatków. Spowodowane to
było inflacją, zwiększaniem
zadań nakładanych na gminę, stałego wzrostu wydatków wynikających ze wzrostu
majątku gminy, wzrostu możliwości pozyskiwania pieniędzy na zadania inwestycyjne
w formie bezzwrotnych dotacji.
Barbara Kwiatoń

rok

wydatki ogółem

wydatki inwestycyjne

procent

1992

717 955

349 900

48,74%

1993

1 335 581

514 005

38,49%

1994

2 567 020

588 940

22,94%

1995

5 058 171

2 648 077

52,35%

1996

7 381 235

4 243 670

57,49%

1997

8 146 956

2 971 550

36,47%

1998

12 928 633

7 797 727

60,31%

1999

11 884 194

5 718 660

48,12%

2000

8 641 575

2 605 360

30,15%

2001

11 684 247

4 396 786

37,63%

2002

16 137 437

5 024 795

31,14%

2003

21 185 428

8 679 378

40,97%

2004

21 718 656

7 807 259

35,95%

2005

24 890 768

8 906 022

35,78%

2006

26 521 929

9 700 109

36,57%

Σ

180 799 785

71 952 238

39,80%

Woda stanowi dobro ogólnospołeczne, a zaopatrzenie ludności gospodarki w wodę dobrej jakości jest usługą świadczoną na rzecz publicznego interesu powszechnego. Woda zasługuje więc na
szczególną ochronę prawną i pozaprawną.
Jana Szachułowicz, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Woda dobro ogólnospołeczne
Minęło już sześć lat od czasu powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej – wodnościekowej, a w szczególności eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jednostce organizacyjnej Gminy Administracji Zasobów Komunalnych, działającej w formie jednostki budżetowej. Z perspektywy czasu można
ocenić, że był to czas bardzo dobrze wykorzystany.
Wszyscy pamiętamy bowiem
w jakim stanie była sieć wodociągowa w momencie jej przejmowania w 2001 roku. Była sieć
stara, nierzadko zbudowana z
materiałów o kiepskiej jakości o
czym świadczy jej duża awaryjność a tym samym duże straty
wody. Trudno to sobie dziś wyobrazić ale w pierwszych miesiącach eksploatacji kupowaliśmy 80
tys. m3 wody a dostarczaliśmy
do odbiorców jedynie 30 tys. m3
– reszta to była woda stracona.
Były takie rejony na sieci, gdzie
praktycznie nieprzerwanie pojawiały się wycieki z rurociągów.
Obok innych taką szczególną
ilustracją tego zjawiska był niewątpliwie dwustumetrowy fragment rurociągu o średnicy 250
mm za boiskiem LKS. Do momentu jego wymiany bez przerwy
rozkopany i nawodniony do tego
stopnia, że teren wokół zaczęła
już porastać roślinność charakterystyczna dla terenów bagiennych.

Zaniedbania nie dotyczyły
jedynie sieci głównych i przesyłowych, ale również i to w znacznym stopniu przyłączy przydomowych, braku opomiarowania. To
wszystko skutkowało przede
wszystkim bardzo złą jakością
wody dostarczanej do odbiorców
a także brakiem faktycznego
rozliczenia ilości dostarczanej
wody.
Opisana wyżej sytuacja wymagała dość szybkiego i zarazem
przemyślanego, rozważnego
działania bowiem w pierwszej
kolejności wymieniliśmy wodociągi w rejonach o największej awaryjności, by już w następnej kolejności przystąpić do sukcesywnej wymiany całej, starej sieci
wodociągowej. W wielu miejscach gminy wymiana infrastruktury została połączona z wymianami lub budową nowej nawierzchni drogowej (Osiedle
Powstańców Śl., Osiedle Wodociągowe, ulice: Staropolanka,
Kryniczanka, Kolejowa, Rolna). W

tym miejscu nie sposób nie
wspomnieć o kolejnej tegorocznej wymianie, która właśnie się
rozpoczyna w rejonie ulic: Uzdrowiskowej, Krzyżanowskiego,
Górnej i Poprzecznej.
Większość z tych realizacji sfinansowana została z
funduszy pomocowych z niewielkim udziałem środków budżetu
gminy, co z jednej strony wymagało skonsolidowania działań
polegających na pozyskaniu tych
środków z planami inwestycyjnymi ale z drugiej strony zapewniło
możliwość tych realizacji.
Oprócz tych działań inwestycyjnych prowadzonych
przez gminę w całym tym okresie
również administrator sieci –
Administracja Zasobów Komunalnych, dokonywał w ramach własnego budżetu mniejszych modernizacji polegających na odcinkowych wymianach sieci wodociągowych o dużej awaryjności
lub na przedłużaniu ciągów wodociągowych w celu stworzenia
możliwości przyłączenia się nowych odbiorców. Priorytetową
sprawą, która znacznie podniosła
jakość wody dostarczanej do
odbiorców było też wymienienie
wielu przyłączy wodociągowych,
a całkowita zmiana starego opomiarowania (niektóre ze starych
wodomierzy mogłyby stanowić

egzemplarze muzealne) i montaż
opomiarowania w miejscach
gdzie nie było wodomierzy, na
pewno przyczyniła się do sprawiedliwszego rozliczania dostarczanej wody.
To wszystko na szczęście się
udało! Dzięki zaangażowaniu w
ten proces wielu ludzi - przygotowujących wnioski do funduszy,
oferty i przetargi, nadzorujących
inwestycje, wykonujących poszczególne modernizacje. Dziś
należy im za to podziękować bo
w efekcie ich działań sieć wodociągowa na terenie naszej gminy
zaczyna w pełni realizować swoją
zasadniczą rolę – dostarczania
wody pitnej o najwyższej jakość!
Ta konsekwentna polityka w
zakresie realizacji wymian wodociągowych zaskutkowała już
dzisiaj oczekiwanymi rezultatami i
w chwili obecnej na sieci wodociągowej występują jedynie nieliczne wycieki, przez co znacznie
ograniczone zostały straty wody
a to pozwoliło przede wszystkim
ograniczyć koszty związane z
eksploatacją sieci wodociągowej
a to ma ogromne znaczenie na
kształtowanie się ceny wody dla
odbiorców i te działania pozwoliły
na utrzymanie tej ceny na niezmienionym poziomie już od kilku
lat.

Piotr Niemiec
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Jednym z najważniejszych działań podjętych przez samorząd 15 lat temu i kontynuowanych do dziś
było i jest inwestowanie w ochronę środowiska. Fakt ten nie dziwi, bo Gmina posiada status Gminy Uzdrowiskowej, co zobowiązuje do szczególnej dbałości o środowisko i jego zasoby.

Z ekologią od samego początku
Trudną ale zdecydowanie podjętą decyzją była budowa kanalizacji sanitarnej i podłączenie do
oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.
Pomimo
niewielkiego w tamtych latach

budżetu Gmina rozpoczęła to
zadanie i dziś jako jedna z nielicznych gmin w Polsce jest
skanalizowana prawie w 100%.
Łączna długość wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 63,9 km, a liczba wykonanych
przyłączy do budynków 1417
sztuk.
Po przejęciu sieci wodociągowej
od RPWiK w Tychach w roku
2000 równolegle rozpoczęły się
inwestycje w sieć wodociągową,
gdyż ta przejęta była w bardzo
złym stanie, co wiązało się z
wieloma awariami i dużymi stra-

tami wody. W latach 2001-2006
wybudowano łącznie 9,2 km
nowej sieci wodociągowej i wykonano 316 nowych przyłączy
do budynków.
Od pierwszych miesięcy rozpoczęto systematyczne działania
zmierzające do likwidowania
dzikich wysypisk śmieci i zbiórki
odpadów komunalnych, i tak już
w 1992r przeprowadzono akcję
sprzedaży kubłów na śmieci i
pośredniczono w zawieraniu
umów z zakładem odbierającym
odpady, organizowano tzw.
„wystawki” mające na celu usu-
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nięcie odpadów wielkogabarytowych. Od 2000r został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” czyli bezpośrednio w gospodarstwach
domowych. Odpady zbierane są
do
różnokolorowych worków i
nieodpłatnie odbierane od mieszkańców raz na 2 miesiące. Ponadto na
terenie Gminy a
głównie w placówkach oświatowych
rozmieszczono
tzw. dzwony, do
których
również
można
wrzucać
posegregowane
szkło, papier oraz plastiki. Działania te zaowocowały tym, że na
dzień dzisiejszy 93% mieszkańców objętych jest zorganizowanym wywozem odpadów a w
91% gospodarstwach domowych są one segregowane.
Ponadto stopniowo wprowadzana jest zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych
jako realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych. W
placówkach oświatowych prowadzona jest zbiórka baterii, rozpoczęto wdrażanie programu usuwania azbestu z
obiektów budowlanych.
Ważną inicjatywą
było opracowanie i
przyjęcie do realizacji
”Programu
obniżenia niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery”
polegającym
na
wymianie przestarzałych węglowych
kotłów na wysokosprawne kotły z
paleniskiem retortowym lub
gazowe. W okresie 3 lat w ramach Programu wymieniono
573 kotły, co przyczyniło się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń o około 722 tony/rok i ograniczyło możliwość spalania odpadów.
W poszanowaniu energii, wspierając ideę wykorzystywania
alternatywnych jej źródeł realizowane są zadania z wykorzystaniem energii słonecznej. Kolektory słoneczne zamontowano
na budynku szkoły podstawowej
nr 1 oraz na obiekcie krytej pły-

walni, gdzie zainstalowano również pompę ciepła.
Kształtowanie
świadomości
ekologicznej mieszkańców Gminy, rozwój postaw proekologicznych prowadzone jest poprzez
edukację ekologiczną i jest to
również jeden z głównych kierunków działań mających wpływ
na stan środowiska i zmierzających do jego poprawy. Działania
te prowadzone są przy aktywnym współudziale wszystkich
placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie. To duże
zaangażowanie dzieci i młodzieży wpływa bezpośrednio na
kształtowanie właściwych, proekologicznych postaw.
Dorośli
mieszkańcy
również włączają się w
działania edukacyjne uczestnicząc w
konkursach
na
najładniej zagospodarowany
ogród
przydomowy
czy
zagrodę gospodarską dając dobre
przykłady dla innych.
Dla
miłośników
przyrody, również
gości odwiedzających naszą
gminę oznakowano przyrodniczą ścieżkę edukacyjną w Borze
oraz otwarto koronę zapory
goczałkowickiej
stanowiącą
atrakcyjny element ścieżek spacerowo-rowerowych.
Realizacji wymienionych działań
służą opracowane i zatwierdzone uchwałami rady gminy narzędzia polityki ekologicznej takie
jak Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami
oraz System Zarządzania Środowiskowego REMAS.
Wysiłek podjęty 15 lat temu
konsekwentnie
realizowany
został wielokrotnie dostrzeżony i
wysoko
oceniony
przez specjalistów,
co przyniosło Gminie wiele wyróżnień
i nagród.
Należy tutaj wymienić najważniejsze z
nich:
-1996r Wyróżnienie
za najlepsze wdrożenie rozwiązań
ochrony środowiska
-1997r II nagroda w
konkursie organizowanym
przez

WFOŚiGW w Katowicach i Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego „Proekologiczna
Gmina w Województwie Katowickim w kategorii Gmin Wiejskich- nagroda 100 000zł
- 2000r Targi EUROCITY Wyróżnienie za sposób finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
- 2000 „Konkurs na najlepiej
rozwiązaną gospodarkę wodnościekową na terenach wiejskich”
Gmina otrzymała wyróżnienie
Prezesa Zarządu NFOŚiGW –
nagroda pieniężna 300 000zł
- 2001 „Konkurs na zagospodarowanie odpadów na terenach

wiejskich” organizowany przez
NFOŚi GW w Warszawie - nagroda pieniężna w wysokości
100 000 zł
- 2003r konkurs „Nasza Gmina
w Europie” organizowany przez
NFOŚiGW w Warszawie nagroda pieniężna w wysokości
200 000 zł
- 2005r konkurs „Ekologiczna
Gmina Województwa Śląskiego”
organizowany przez WFOŚiGW
w Katowicach Gmina została
laureatem konkursu w kategorii
gminy wiejskie i otrzymała nagrodę w wysokości 200 000 zł
Gabriela Placha
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Społeczne inicjatywy
piętnastolecia
Utworzenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój obudziło społeczne inicjatywy.
Mieszkańcy w nowej rzeczywistości zaczęli upatrywać
swoją szansę uczestniczenia
w zmianach przy zachowaniu
anonimowości. Zrzeszeni w
zorganizowane grupy nie
utożsamiali się z partiami
politycznymi. Jedni tworzyli
zaplecze i programy do kolejnych wyborów samorządowych, a inni swój cel działania dostrzegli w niesieniu
pomocy innym. Inicjatywy te

Komunałki
 W ciągu piętnastolecia gminy

przetrwały do dzisiaj. Już
jako organizacje pozarządowe (jak nazywa ich ustawodawca) na stałe zagościły w
naszej gminie i swoim działaniem uzupełniają realizację
zadań gminy. Wszystkim
działaczom tych organizacji
należą się szczególne podziękowania za ich bezinteresowne zaangażowanie w życie
naszej małej ojczyzny - Gminy Goczałkowice-Zdrój.




Wrzesień 2003 - tak młode

Krzysztof Kanik pokolenie cieszyło się z
otwarcia Hali Sportowej

Jubileusz 15 lecia reaktywacji Gminy Goczałkowice-Zdrój skłania do
refleksji nad zmieniającymi się uwarunkowaniami jej dotychczasowego
rozwoju i planowaniem przyszłości.


PRZYSZŁOŚĆ GMINY
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Gdy 15 lat temu Goczałkowice-Zdrój oddzieliły się od
miasta i gminy Pszczyna i
odzyskały samodzielność,
przepisy nakładały na gminy
obowiązek posiadania planu
zagospodarowania przestrzennego. Budżet reaktywowanej gminy nie pozwalał
na sporządzenie nowego
planu, więc Rada Gminy
podjęła uchwałę o przyjęciu
do dalszej realizacji obowiązującej na terenie gminy
części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pszczyna.

Od dnia do 31 grudnia 2003
r., kiedy to plan stracił ważność z mocy ustawy, zaczął
się dla gminy okres stagnacji, ponieważ wydawanie
decyzji trzeba było zawieszać do czasu uchwalenia
planu.
W nowym stanie prawnym
sporządzono 2 miejscowe
plany zagospodarowania
przestrzennego: miejscowy
plan zagospodarowania
p r z e s t r z e n n e g o
„Goczałkowice – Dolina Wisły” dla części obszaru gminy
Goczałkowice-Zdrój obejmu-

jącej Jezioro Goczałkowickie
i miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój.
W kolejną 15 latkę gmina
wkracza z nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, nie
wszystkich zadowalającymi
w swych ustaleniach, a przed
nami jeszcze obowiązkowe
wykonanie do końca września 2008 r. procedur potwierdzających uzdrowiskowy charakter miejscowości.
Plany powinny być dostosowane do tych okoliczności,
co wiąże się z ich zmianami.
Do sporządzania zmiany już
przystąpiliśmy i równolegle z
nimi sporządzać będziemy
operat uzdrowiskowy i ostateczny statut uzdrowiska.
Pozwoli to ustalić ostateczny
charakter gminy na najbliższą przyszłość i możliwie
najlepsze warunki jej rozwoju.
Wacław Rutkowski





przewinęło się wiele sytuacji
humorystycznych i odstających nieco od codzienności.
Kilkanaście przykładów.
UM Pszczyna zaproponował
nam zamianę mieszkań. Oni
przyjmują panią z psami (1015 szt psów) a my pana ponoć dla nich uciążliwego.
Wyszli jak Zabłocki na mydle.
Pan był spokojny. Z panią
mają kłopoty do dnia dzisiejszego. Zniesie ktoś stałe
ujadanie sfory psów?
Pewi en pan pachnący
„jabolem” przyszedł w pewnej
błahej sprawie. Był natarczywy i zaczął się awanturować.
Wezwałem policję. Dialog.
Policjant : idziemy! Petent: to
idźcie! Policjant: do widzenia!
Petent: no to do widzenia!
Byłem tak rozbawiony, że
odstąpiłem od jakichkolwiek
sankcji.
Kolejny pan również pachnący jabolem zjawił się rano, w
skarpetkach. Był agresywny,
groził użyciem siły, zawsze
groził siekierą itp. Został wyprowadzony przez policję.
Groził siłą- policja użyła siły.
Prawdopodobnie jest to jedyny przypadek w kraju gdy
kogoś puszczono w skarpetkach.
Podczas I kadencji jeden z
radnych nawoływał do skutecznych interwencji mających powstrzymać swego
sąsiada od uciążliwych poczynań. Nie chciał podać
danych sąsiada („nie chcę
być donosicielem, chcę mieć
całe szyby w domu, itp.”).
Szukaj wiatru w polu. Na
pewno urzędnicy gminni mają
biura detektywistyczne i szyby kuloodporne w domach.
Na pewno za to niektórzy
przynajmniej się nie boją.
Sytuacja taka powtarza się
prawie w każdej następnej
kadencji.
Czy ludzie donoszą? Ależ
tak. W sprawach ewidentnie
oczywistych podejmujemy
interwencję i nigdy nie ujawniamy informatora. Delikwent
po prostu nie wie, że otrzymaliśmy informację. Donosiciele ewidentnie złośliwi,
powodowani zawiścią, chęcią
dokuczenia sąsiadowi, chcący mieć satysfakcję ze sprawiania kłopotów bliźnim, są
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
zyczny, zajmujemy się bowiem
także koordynowaniem działań
rekreacyjnych oraz organizowaniem wycieczek krajoznawczych i
zagranicznych.
Edukacja stanowi istotny
element ogółu naszej działalności, dlatego też staramy się odpowiadać na zapotrzebowania społeczne w tym zakresie, realizując
przy okazji nie tylko klasyczne
programy warsztatowe, takie jak
taniec, muzyka czy folklor, ale
także szereg nowatorskich projektów z pogranicza sztuki współczesnej, na przykład break dance, electric boogie, disco
show. Ponadto edukacyjna
działalność
GOK-u
wspomaga
nabywanie i kształtowanie
umiejętności
manualnych, w tym
celu, w atmosferze
wszechobecnej zabawy, przeprowadziliśmy
błyskawiczne warszGminne Dożynki - Zespół folklorystyczny
taty
garncarskie.
GOCZAŁKOWICE
Dbamy również o
pielęgnowanie umiejętności
konceptualnych i artystycznych,
czego doskonały przykładem będą niedawne warsztaty fotograficzne. GOK od wielu
lat jest organizatorem i
współorganizatorem
licznych konkursów
dla dzieci i młodzieży,
dzięki którym lokalna
społeczność ma możliwość rozbudzania i
Prezentacja dorobku i twórczości dzieci
rozwijania
swojego
i młodziezy z Goczałkowic-Zdroju
potencjału twórczego.
W kategorii konkurencji recytatorskich
oferujemy Powiatowy
Konkurs
„Ziemia
Pszczyńska w Europie wczoraj, dziś i
jutro”, adresowany do
gimnazjalistów powiatu
pszczyńskiego,
zainteresowanych
problematyką lokalną.
Proponujemy
także
Międzygminny Konkurs
Recytatorski
Wakacje z GOK-iem
„Jesteśmy
jedną
rodziną”, skierowany
do uczniów szkół podstawowych
całego
powiatu pszczyńskiego.
Niesłabnącym
zainteresowaniem
cieszy się nasz Regionalny Konkurs Gwarowy „Pogodejmy po
naszemu”, przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych.
A
zatem
Gminny
Zespół FANTAZJA działający przy GOK-u
Ośrodek Kultury po-

Gminny Ośrodek Kultury w
Goczałkowicach – Zdroju to
nasz lokalny, prężnie działający animator życia kulturalno –
oświatowego. Do pryncypialnych inicjatyw placówki należy
przede
wszystkim
realizacja
zadań z zakresu szeroko pojętej
edukacji kulturalnej, poprzez
organizowanie licznych koncertów, wystaw i promocji artystycznych, a wiec spotkań z twórcami
reprezentującymi rozmaite środowiska twórcze. Oferujemy naszym mieszkańcom szereg propozycji nastawionych na kompleksowy rozwój duchowy i fi-
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dejmuje się organizacji konkursów recytatorskich w celu zachęcenia lokalnej młodzieży do poznawania oraz
pielęgnowania
poprawności i czystości języka
polskiego. Inicjatywa ta służyć
ma także dbaniu o kulturę słowa,
estetykę wypowiedzi oraz kultywowanie odrębności regionalnej.
W kategorii konkursów plastycznych przygotowywane są
cykliczne projekty o zabarwieniu
okolicznościowym, jak na przykład „Moja przygoda w ferie”,
czyli przyjazna dziecięca rywalizacja, polegająca na zilustrowaniu przy pomocy narzędzi plastycznych wybranego zdarzenia,
które miało miejsce podczas
zimowego wypoczynku. Realizujemy także propozycje świąteczne - „Najciekawsza Pisanka
Goczałkowicka” oraz „Konkurs
na Świąteczną Kartkę”, które co
roku cieszą się dużym zainteresowaniem naszej młodzieżowej
społeczności. Ogromnie sympatycznym projektem zdaje się być
również Konkurs Plastyczny
„Portret Mojej Mamy”, którego
głównym założeniem jest rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości
artystycznej i emocjonalnej dzieci
młodszych. Organizując pakiet
konkursów plastycznych, świadomie wiążemy je z kultywowaniem
klasycznych polskich świąt i obyczajów, wierząc w potęgę i bezcenną wartość tradycji.
Gminny Ośrodek Kultury w
Goczałkowicach – Zdroju oferuje
także szeroki i niezwykle atrakcyjny wachlarz propozycji rozrywkowych oraz festynowo – biesiadnych. Imprezy organizowane
w ramach tejże działalności
Ośrodka posiadają niemal magnetyczną siłę oddziaływania,
gdyż spotykają się zawsze z
niezwykle entuzjastycznymi reakcjami naszych mieszkańców. Do
najważniejszych
cyklicznych
festynów należą Dni Goczałkowic, a wiec uroczystość gminna,
od wielu lat obchodzona regularnie w miesiącu czerwcu. Do
sztandarowych elementów programowych imprezy, puentującej
całoroczną działalność Gminy,
należy przede wszystkim: demonstracja dorobku i twórczości
artystycznej mieszkańców, spotkanie z folklorem, koncerty wokalno – instrumentalne. Każdego
roku festyn wieńczy prestiżowy
występ „gwiazdy wieczoru”. Z
niemniejszym entuzjazmem lokalna społeczność wita doroczne
Gminne Dożynki, czyli uroczyste
biesiadne święto rolników, organizowane u schyłku lata i u progu
jesieni. Program obchodów obejmuje zwykle uroczystą mszę
świętą, przemarsz korowodu

dożynkowego, ceremonię wręczenia chleba oraz korony dożynkowej, występy zespołów rozrywkowych i folklorystycznych i
wreszcie wystawy plonów, kwiatów, krzewów oraz fantazyjnie
przyozdobionego sprzętu rolniczego.
Gminny Ośrodek Kultury w
Goczałkowicach – Zdroju podejmuje się organizacji imprez plenerowych w celu propagowania
rodzimych osiągnięć artystycznych, kultywowania tradycji Śląska oraz gromadzenia funduszy
na szczytne cele. Rozrywkowy
charakter przedsięwzięć przeplata się tu zawsze z atmosferą
uroczystego świętowania. Projekty biesiadno – festynowe jednoczą lokalną społeczność, dzięki
czemu rodzi się w mieszkańcach
poczucie wspólnoty oraz dumy
wynikającej z możliwości uczestniczenia w licznych i spektakularnych inicjatywach gminnych.
Gminny Ośrodek Kultury to
lokalna placówka samorządowa,
pełniąca funkcję animatora kultury na terenie Gminy Goczałkowice – Zdrój i działalność ta stanowi statutowy, a więc nadrzędny
cel Ośrodka. Do pryncypialnych
inicjatyw instytucji należą:
- realizacja zadań z zakresu
edukacji kulturalnej,
- zajęcia i spotkania kulturalno –
oświatowe,
-prowadzenie warsztatów rozwijających wyobraźnię oraz umiejętności artystyczne mieszkańców:
a) tanecznych,
b) muzycznych,
c) teatralnych,
d) oraz innych czasowych
projektów edukacyjno – oświatowych,
- przedsięwzięcia artystyczne
(koncerty, wystawy, spotkania z
twórcami reprezentującymi rozmaite środowiska twórcze),
- przygotowywanie akcji cyklicznych: biesiady, festyny, imprezy
karnawałowe, uroczystości gminne,
- rozgrywanie konkursów: plastycznych, recytatorskich, gwarowych, fotograficznych,
- propagowanie czynnego wypoczynku, poprzez organizowanie
wycieczek dla lokalnej społeczności: podróże krajoznawcze,
zagraniczne, a także kuligi, ogniska oraz rajdy górskie,
- organizowanie dzieciom czasu
w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych: zajęcia świetlicowe,
bale, dyskoteki, gry indywidualne
i zespołowe.
GOK zestawiony w liczbach –
statystyka imprez regularnych
(dane z roku 2006):

15-lecie Gminy Goczałkowice-Zdrój

w GoczałkowicachGoczałkowicach-Zdroju
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Trzy cykliczne konkursy recytatorskie:
- VII Powiatowy Konkurs „Ziemia
Pszczyńska w Europie wczoraj,
dziś i jutro”,
- XI Międzygminny Konkurs Recytatorski „Jesteśmy jedną rodziną”,
- IX Regionalny Konkurs Gwarowy „Pogodejmy po naszemu”.

(Ciąg dalszy ze strony 5)

Pięć cyklicznych konkursów
plastycznych:
- II edycja konkursu „Moja przygoda w ferie”

- IX edycja konkursu na
„Najciekawszą Pisankę Goczałkowicką”,
- XI finał konkursu „To co piękne
wokół nas”
- XI konkurs „Portret Mojej Mamy”
VIII
edycja
konkursu
„Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”
Cztery regularne spotkania
warsztatowe:
- warsztaty taneczne
- taniec towarzyski dla dorosłych
- warsztaty muzyczne

- spotkania z folklorem
Dwie coroczne akcje lokalne:
- Organizacja ferii zimowych dla
młodzieży szkolnej,
- Organizacja czasu wolnego
dzieciom w czasie wypoczynku
letniego



Ważniejsze imprezy cykliczne:
- XIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
- XI Dni Goczałkowic,
- XI Gminne Dożynki
Małgorzata Paszek



B I B L I O T E K A
Do 1992 roku Biblioteka Publiczna była filią Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Z chwilą powstania Gminy Goczałkowice, biblioteka stała się
odrębną jednostką finansowaną
z budżetu Gminy.
Początkowo w bibliotece
zatrudniona była tylko jedna
osoba, obecnie czytelników
obsługują trzy osoby, które prowadzą także Gminne Centrum
Informacji.
Do dyspozycji mieszkańców jest
również ksero, fax oraz trzy

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W 2003 roku biblioteka otrzymała dwa nowe pomieszczenia i w
chwili obecnej dysponuje powierzchnią 79 m2.
Aby kupić książkę po jak najniższej cenie, biblioteka współpracuje z wydawnictwami, hurtowniami, dostawcami bezpośrednio
przywożącymi książki do biblioteki oraz księgarniami. Przy
zakupie książek brane są pod
uwagę gusta oraz sugestie czytelników. Co roku wzbogacamy
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księgozbiór o nowe pozycje
popularnonaukowe z różnych
dziedzin nauki oraz najnowsze
pozycje beletrystyczne. Dostajemy również dofinansowanie na
zakup nowości z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach akcji „Promocja
czytelnictwa”
W bibliotece można także zapoznać się z następującymi tytułami gazet: „Cogito”, „Śląsk”,
„Poradnik domowy”, „Nationale
Geografic”. Znajdują się także
czasopisma fachowe takie jak:
„Poradnik bibliotekarza” oraz
„Nowe Książki”.
W ramach akcji edukacyjnej
oraz promocji biblioteki organizowane są liczne akcje zachęcające mieszkańców do czytania
książek oraz korzystania z oferowanych usług oferowanych
przez bibliotekę.
Biblioteka bierze również udział
w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zostały zorganizowane
spotkania autorskie ze znanymi
pisarzami dla dzieci i młodzieży.
Z naszymi czytelnikami spotkali
min. Beata Ostrowicka, Marek
Szołtysek, Marta Fox, Grzegorz
Kasdepke, Wiesław Drabik, Ewa
Stadmuller, Wanda Chotomska,
Krzysztof Petek.
W czasie ferii i wakacji
organizowane są dla dzieci i
młodzieży „Wakacyjne spotkania
w bibliotece”. W ramach tych
spotkań organizowane są seanse filmowe, konkursy plastyczne, zajęcia biblioteczne a także
zajęcia z komputerami i konkursy z nagrodami. Biblioteka
współpracuje z przedszkolami,
szkołami, gimnazjum, świetlicą
środowiskową oraz z sanatorium
„Stokrotka”
Kierownik Biblioteki
Jadwiga Król











ujawniani „donosem” na
ucho.
Jedna pani nie mająca podstaw do roszczeń ustawicznie
nawiedzała jednostkę urzędu.
W końcu posunęła się do
podpalenia. Rozlała na biurko
pracownicy płyn łatwopalny i
go podpaliła. Sprawę prowadziła policja. Nie znam finału.
Ta pani od lat już w Goczałkowicach nie mieszka.
Z kolei pewnemu panu
wszystko się nie podobało
(trawa, kosze, kolejność odśnieżania, oznakowanie ulic
itp.). Zgłaszał drobnostki o
których nam by się nie śniło.
Przestał gdy zaczął mieć
problemy z opłatami za wodę
i ścieki. Myślałem już, że
znalazł się ideał.
Alicja i Marian chcą coś załatwić. Szkoda, że bez nazwiska. Komu odpisać? Mariana
i Helę znamy z kabaretu, do
nich byśmy trafili.
Anonim przysyła też
„bazgroła”. Podpisuje się
jakimiś zakrętasami, nie podaje adresu, pisze: ZA
MIESZKAŃCÓW i zakrętas.
Odpowiedź trafi w kosmos.
Psy szczekają, karawana
idzie dalej. Kilka lat temu
jedna pani z poczuciem wyższości naśmiewała się z
uchwały o otrzymaniu czystości, opublikowanej w
„Wiadomościach”. Śmiała się
z sąsiadką do rozpuku, bo
rzekomo napisaliśmy o zakazie szczekania przez psy po
godz. 22-giej. Poprosiłemjako że nigdzie tego nie zauważyłem- aby przyniosła mi
ten egzemplarz. Do dnia
dzisiejszego się nie pojawiła.
Wyobraźnia ludzka nie zna
granic.
Ani kropla wody nie śmie
spłynąć z drogi na moją posesję. Po modernizacji jednej
z ulic mieszkaniec miał takie
życzenie. Będziemy musieli
podnieść końcówkę tej drogi
o kilka metrów i wtedy uzyskamy spadek w druga stronę. A co się stanie jak inny
mieszkaniec z drugiej strony
wylotu drogi będzie miał to
samo żądanie.
Wynalazcy są wielcy. Pomysły są różne. Gotowanie obia(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Tak się zaczęło
(Ciąg dalszy ze strony 1)

a w szczególności zatrudnieniu
skarbnika , Pani Barbary Kwiatoń, która nadal pracuje na tym
samym stanowisku, przeprowadzono analizę finansów Gminy.
Wielką pomocą służyły nam
Urzędy Gmin w Miedznej i Wyrach. Naliczona w/w kwota została skorygowana do kwoty 7,2
mld zł i taką wielkość ostatecznie przekazano z Urzędu Miasta
i Gminy Pszczyna.
Pierwszymi inwestycjami zrealizowanymi przez gminę były
budowa ul. Lipowej, wodociągu
do osiedla Bór II, adaptacja budynku gospodarczego na terenie
Przedszkola nr 1 na centralę
telefoniczną. Zaznaczyć należy,
że ul. Lipową wykonano już w
1992 r. Równolegle prowadzono
remonty w przedszkolach i szkołach ze względu na duże zaniedbanie z lat poprzednich.
Od samego początku nowe władze samorządowe podjęły temat
ekologii i ochrony środowiska,
biorąc pod uwagę, że miejscowość jest gmina uzdrowiskową.
Już w październiku 1992 r. zostało zorganizowane w sanatorium „Wrzos” Forum Ekologiczne pod hasłem Czystość Wód
zbiornika Goczałkowickiego.
Zaproszono wiele znaczących
osób z Urzędu Wojewódzkiego i
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych instytucji zajmujących się ekologią i
gospodarka wodną. Efektem tego
było przystąpienie Gminy do
budowy kanalizacji sanitarnej.
Po długich przygotowaniach i
przeprowadzeniu przetargu,
umowę na wykonanie kanalizacji
podpisano w kwietniu 1994 r.
z Hydrobudową Śląsk. Ciekawostką jest to, że w przetargu
brała udział cała Rada Gminy
oraz pierwsza kwota zadania 57
mld zł. Pierwsza umowa nie
obejmowała jednak Osiedla Wodociągowego oraz Bór I i Bór II.
Jak trudna i kosztowna jest to
inwestycja świadczy o tym fakt,
że gmina zajmuje się nią przez
prawie całe 15 – lecie, a do wykonania pozostały jeszcze osie-

dla Bór I i Bór II.
Istotną sprawą nowych
władz samorządowych było
przejęcie szkół podstawowych
z 1 – rocznym wyprzedzeniem w
stosunku do obowiązującej ustawy.
Szkoły zostały przyjęte z dn.
1.01.1994r., a gmina zyskała
przez to zwiększenie subwencji
oświatowej o 300mln zł.
Trzeba stwierdzić, że
podjęty trud nie poszedł na marne. Wiele spraw udało się i należą się podziękowania tym, którzy podjęli się pionierskiej pracy
samorządowej. Na koniec zwróciłem się do Pana Kazimierza
Ingrama pierwszego wójta, aby
przedstawił swoje przemyślenia
na temat pierwszych lat samorządowych w Gminie.
Oto jego słowa:
Wójtem zostałem trochę niespodziewanie — niespodziewanie,
bo jako dyrektor szkoły nr 1 i
radny Gminy i Miasta Pszczyna
usilnie zabiegałem o rozbudowę
szkoły i żyłem tymi problemami,
równocześnie popierając działanie Komitetu Obywatelskiego na
rzecz Goczałkowic. Gdy stało się
jasne, że Goczałkowice muszą
mieć swoje władze samorządowe
kilka osób usilnie mnie przekonywało do wzięcia udziału w
konkursie na wójta gminy. Zdawałem sobie sprawę z ogromu
pracy, jaki ewentualnie mnie
czeka, z braku kadry, z oczekiwań mieszkańców, z ogromnych
potrzeb miejscowości i to mnie
początkowo deprymowało. Ale
po wyborach otrzymałem
ogromne psychiczne wsparcie i
pomoc we wszystkim, co organizowaliśmy, od radnych, od
członków KO, od wspaniałych
pań z Koła Gospodyń Wiejskich
(które były duszą dożynek), od
Rady Rodziców szkoły nr 1,
licznych mieszkańców, od proboszcza Burczyka. Spotykając
się z nimi omawialiśmy potrzeby
miejscowości, szukaliśmy sposobów realizacji naszych zamierzeń. Problemem były kadry,
szukałem fachowców, ludzi wykształconych i najchętniej mieszkańców Goczałkowic. Kandydatów podpowiadali mi mieszkań-
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cy. Odbywałem rozmowy,
przedstawiałem warunki i oczekiwania i udało się dobrać dobry
zespół wykonawczy, który prawie w całości pracuje w Gminie
do dziś.
Warunków i możliwości budżetowych z początków Gminy i
dzisiejszych nie można porównywać, jak również skali zaplanowanych i wykonanych prac na
rzecz miejscowości. Kolejni
Wójtowie pracując ciężko osiągnęli bardzo dużo, dowody są
widoczne gołym okiem. Ja jako
nauczyciel jestem zachwycony
powstałym kompleksem obiektów przy szkole, które służą
przede wszystkim dzieciom i
naszej młodzieży, a także mieszkańcom gminy i powiatu.
Gratuluję pp. Wójtom J. Puchale
i K. Kanikowi osiągnięć i życzę
dalszych sukcesów dla dobra
mieszkańców Goczałkowic.

Komunałki
(Ciąg dalszy ze strony 7)

du (kilka potraw) na jednym
palniku równocześnie, łatwe
odzyskiwanie pierwiastków
życia (lit, sód, potas), dostęp
do nieograniczonego źródła
energii, usuwanie awarii wodociągów bez odcięcia wody.
Tylko po co im do tego
Urząd. Od tego jest też Urząd
ale Patentowy. Wynalazcy są
mali kiedy proponujemy aby
sami to wcielili w życie. Potwierdza się jedno z praw,
bodajże Murphy,ego: „nie ma
rzeczy niemożliwych, ale
tylko dla tych, którzy nie muszą ich robić sami”.
Kilka osób na pewno rozpozna siebie. Na pewno się obrażą. Może nie potrafią spojrzeć
na siebie samokrytycznie. Na
znak protestu może się położą w
rowie (fakt autentyczny). I to by
było na tyle jak mawiał profesor
mniemanologii.

Jan Puchała
Zbigniew Gieroń
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Wrzesień 2004 - Gminno-Powiatowe Dożynki
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Sierpień 2006 - otwarcie korony Zapory
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