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W sprawie powołania
niezależnego eksperta
W

fot. google

związku z wnioskiem
Mieszkańców w sprawie wykonania przez
Urząd Gminy dokumentacji
stanu fakt ycznego obszaru
Gminy objętego eksploatacją węgla przez PG „Silesia”,
po przeanalizowaniu okoliczności przedstawionych w piśmie
Mieszkańców oraz po dokonaniu szerokiej analizy obowiązującego stanu prawnego
i potencjalnych możliwości,
z przykrością informuję, iż obowiązujące przepisy prawa oraz
ograniczony dostęp do dokumentów będących własnością
przedsiębiorcy nie pozwalają
Gminie Goczałkowice-Zdrój
zadośćuczynić żądaniu powołania niezależnego eksperta
w zakresie górnictwa i geologii
celem weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez przedsiębiorcę górniczego ze stanem
faktycznym terenu objętego
eksploatacją.
Wó j t G m i n y G o c z a ł k o wice-Zdrój, jak również Rada
Gminy Goczałkowice-Zdrój
są organami administracji
publicznej i mogą podejmować
jedynie takie działania, które
mają umocowanie w obowiązujących przepisach prawa.
Do tego dochodzi drugi, nie
mniej istotny aspekt jakim jest
dostęp do materiałów źródłowych i dokumentów niezbędnych do sporządzenia rzetelnej oceny. W posiadaniu
gminy są tylko te dokumenty,
które przedsiębiorca górniczy

udostępni Gminie lub dokumenty, które Gmina pozyska
od organu nadzoru górniczego
bądź organu koncesyjnego.
Tymczasem kompleksowe, wiarygodne opracowanie eksperckie wymaga ustalenia skutków
dotychczasowej działalności,
a następnie oszacowania i przewidywania skutków dla środowiska, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury technicznej w perspektywie przyszłych zdarzeń. Wymaga zatem
analiz stanu wyjściowego, analiz obecnej sytuacji oraz analiz dokumentów strategicznych
i prognostycznych będących
w posiadaniu przedsiębiorcy.
Bez tej wiedzy, bez tych dokumentów, bez znajomości planów wieloletnich spółki nie jest
możliwa obiektywna, rzetelna
ocena skutków eksploatacji, nie
jest możliwe porównanie tych
skutków z warunkami określonymi w koncesji oraz planami
ruchu zatwierdzonymi przez
Okręgowy Urząd Górniczy, nie
jest możliwe precyzyjne określenie faktycznych zagrożeń
i ich przeciwdziałanie.
Wniosek o powołanie niezależnego eksperta z zakresu górnictwa i geologii, który miałby
przygotować ekspertyzę (opinię) weryfikującą dokumentację sporządzoną przez przedsiębiorcę gór niczego oraz
określającą stan przekształceń terenu na skutek działania przedsiębiorcy górniczego
uzasadniono potrzebą sku-

tecznego sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorcy górniczego i monitorowania w czasie trwania eksploatacji. W pełni podzielam
obawy Mieszkańców i ich argumentację lecz ta sprawa całkowicie wykracza poza zakres
zadań Gminy i uprawnienia
Wójta bowiem jest to materia
zastrzeżona ustawowo na rzecz
innych podmiotów tj. ministra
właściwego ds. środowiska,
a także organów nadzoru górniczego. Zgodnie z Prawem
geologicznym i gór niczym
(art. 164) nadzór i kontrola
działalności przedsiębiorcy
górniczego w zakresie przestrzegania warunków koncesji
należy do Ministra Środowiska, natomiast nadzór i kontrola w zakresie:
1) bezpieczeństwa i higieny
pracy;
2) bezpieczeństwa pożarowego;
3) ratownictwa górniczego;
4) gospodarki złożami kopalin
w procesie ich wydobywania;
5) ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według
kryterium wykonywania przez
przedsiębiorców obowiązków
określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie;
6) zapobiegania szkodom;
7) budowy i likwidacji zakładu
górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności
górniczej,została powierzona
organom nadzoru górniczego,
którymi są: Prezes Wyższego

Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
Rola Wójta jako gospodarza
terenu polega na obronie interesów Mieszkańców, podnoszeniu ich oczekiwań i żądań,
inter weniowaniu wszędzie,
gdzie to jest możliwe oraz
monitowaniu. Tak postrzegam
swoją funkcję i tak wypełniam
swoją rolę, czego dowodem
są m.in. toczące się obecnie 3
sprawy sądowe z powództwa
gminy, w tym jedna dotycząca
wniosku o wygaszenie koncesji, niezliczona ilość pism
i interwencji, zlecenie opracowań, któr ych wykonanie
jest możliwe np. badanie promieniotwórczości skały płonej użytej do budowy obwałowań Rontoka (na wniosek
Komisji Rewizyjnej), nawiązanie współpracy z Górnośląską Regionalną Siecią Sejsmologiczna w sprawie pomiarów
wstrząsów na terenie Gminy,
skuteczne odwołanie się
w kwietniu 2015r. do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia
o 5 lat koncesji na wydobycie
węgla kamiennego (odwołanie
złożyli także Mieszkańcy oraz
stowarzyszenia).
W obecnym stanie prawnym żaden organ gminny nie
sprawuje i nie jest uprawniony do sprawowania kontroli nad działalnością przedsiębiorcy górniczego. Zrealizowanie postulatu wnioskodawców nie jest też możliwe
z przyczyn wskazanych wyżej.
Można natomiast podejmować
inne dozwolone prawem działania mające na celu usunięcie, tudzież zminimalizowanie niedogodności spowodowanych wydobywaniem węgla
bądź zabezpieczenie interesów
mieszkańców Gminy w związku
z prowadzoną na terenie gminy
eksploatacją górniczą. I takie
działania wykonuję.
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Minister potwierdził
status uzdrowiska
W

ielkie wynalazki
i przełomowe odkrycia często są dziełem przypadku. Przypadek
sprawił, iż w 1856r. czyli 160
lat temu, w trakcie poszukiwań pokładów soli na terenie
Goczałkowic odkryto bogate
złoża solanki. Przypadek też
zapewne sprawił, że w tamtych
czasach kilku światłych ludzi tj.
dwaj kupcy, lekarz i budowniczy szybko zorientowali się jak
wielki potencjał skrywa tutejsza ziemia.
Nie zważając na trudności i pionierski charakter
przedsięwzięcia przystąpili do budowy kilku obiektów
zdrojowych – dwupiętrowego
tzw. Starego Domu Zdrojowego, który można podziwiać
już tylko na starych fotografiach, małych łazienek, pijalni
wód leczniczych oraz pensjonatu. Pierwszy sezon kuracyjny
otwarto w maju 1862 roku.
Ta data zapisała się złotymi
zgłoskami na kartach historii
miejscowości i jest powszechnie znana. Niektóre źródła
wskazują, że „złot y okres”
goczałkowickiego uzdrowiska
skończył się wraz z wybuchem
II wojny światowej.

Gmina Goczałkowice-Zdrój
sporządziła pierwszy operat
uzdrowiskowy w 2008r. Na jego
podstawie Minister Zdrowia
wydał w dniu 30.04.2009r.
decyzje potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza.
W tej samej decyzji Minister Zdrowia zalecił usunięcie
uchybień w zakresie czystości powietrza oraz poziomów
hałasu i wyznaczył termin
na ich usunięcie tj. do dnia 31
grudnia 2013 r. Na początku
2013r. Wójt Gminy wystąpił
do Ministerstwa przedstawiając całokształt działań gminy
podejmowanych w ciągu ostatnich lat w celu zniwelowania
wskazanych nieprawidłowości.

f o t . a n d r z e j paw ł o w i c z

W wyniku działań zbrojnych
zniszczeniu uległo wiele zabytkowych obiektów i znaczna część
sprzętu medycznego. W powojennej historii zdroju war to
przypomnieć o decyzji Wydziału
Zdrowia Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach z września 1953r., na mocy której utworzono w Goczałkowicach Wojewódzki Szpital Przeciwreumatyczny.
Kolejna ważna data – lipiec
1967r. to zarządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie uznania wsi Goczałkowice-Zdrój za uzdrowisko.
Od tamtego czasu zmianie uległ
cały system prawny dotyczący
opieki zdrowotnej, w tym uzdrowisk, lecznictwa uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych.
Obszary uznane za uzdrowiska
zachowały wcześniej nadany status uzdrowisk.
Jednakże po t ych wszystkich zmianach w 2005r. gminy
zostały zobowiązane do sporzą-

dzania tzw. operatu uzdrowiskowego nie rzadziej niż raz na 10
lat i przedstawiania go Ministrowi Zdrowia celem potwierdzenia spełnienia warunków
koniecznych do nadania statusu
uzdrowiska albo statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej.

Powyższe działania przyniosły zadawalający efekt – 13
marca br. Minister Zdrowia
wydał decyzję, w której przedłużył okres dostosowawczy
o kolejne 3 lata tj. do dnia 31
grudnia 2016r.
W uzasadnieniu Minister potwierdził, że z przyczyn obiektywnych gmina nie
jest w stanie wykonać pełnego zakresu prac tj. usunąć
uchybień dotyczących czystości powietrza i hałasu. Wskazał również, że osiągnięcie
wskaźników środowiskowych,
zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach
u z d r ow i s k ow y c h w y m a g a
realizacji wieloletnich programów regionalnych oraz działań, na które gmina nie na bezpośredniego wpływu.
W styczniu br. Wójt Gminy
ponownie wystąpił do Ministerstwa wskazując działania,
zrealizowane, w toku realizacji
i podejmowane przez Gminę
Goczałkowice-Zdrój, a zmierzające do polepszenia warunków prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego i poprawy
stanu powietrza atmosferycznego.
Po weryfikacji stanowiska

w sprawach formalno-prawnych w trakcie kilkumiesięcznej korespondencji, po kilku
spotkaniach i niezliczonej
liczbie telefonów, w dniu 29
lipca br. Ministerstwo Zdrowia
potwierdziło pisemnie możliwość dalszego prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój.
Operat uzdrowiskowy jest
obszernym i kosztownym opracowaniem, który stanowi udokumentowanie i potwierdzenie
spełnienia wszystkich uwarunkowań określonych w ustawie
uzdrowiskowej, koniecznych
do nadania lub utrzymania statusu uzdrowiska. Potwierdzenie spełnienia tych warunków
następuje w formie świadectw
wystawionych przez uprawnione podmioty.
Dla zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego działających
na terenie gminy decyzja Ministerstwa oznacza możliwość
kontraktowania usług sanatoryjnych w następnych latach,
dla gminy – utrzymanie statusu uzdrowiska, możliwość
pozyskania dotacji z budżetu
państwa oraz obowiązek sporządzenia kolejnego operatu
w 2018r.
Maria Ożarowska
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Odnotowano
kolejne wstrząsy
Po pamiętnej powodzi z 1997 r. na ulicy Traugutta we Wrocławiu, którą wówczas płynął nurt rzeki Oławy, ktoś umieścił tablicę
z napisem „Powódź jest dziełem człowieka”. Szkody górnicze też są dziełem człowieka…

K

fot. fotolia

ilka lat temu wznowiono
wydobycie węgla kamiennego pod Goczałkowicami.
Skutkiemtejdziałalnościsąwpływy
widoczne na powierzchni terenu,
osiadania i deformacje oraz udokumentowane szkody w budynkach,
obiektach budowlanych, infrastrukturze technicznej, a także
szkody powstałe w rolnictwie.
Od pewnego czasu eksploatacji
towarzyszą inne negatywne zjawiska i zagrożenia tj. wstrząsy
odczuwalne na powierzchni przez
mieszkańców, potwierdzone
raportami przekazywanymi gminie przez Zakład Geologii i Geofizyki GIG, w ramach Górnośląskiej
Regionalnej Sieci Sejsmologicznej
Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach. Raporty te dotyczą wstrząsów górotworu odnotowanych na stacji sejsmicznej
w Goczałkowicach-Zdroju, która
została uruchomiona w ramach
współpracy pomiędzy Gminą
a GRSS, z inicjatywy samorządu
gminnego.
Pierwszy wstrząs wystąpił w maju br. i był odczuwalny
na powierzchni. Przedsiębiorca
górniczy odpowiadając na interwencję władz Gminy w piśmie
PGS/GZZ/OTG/187/2016 z dnia
24 maja 2016r. stwierdził, że „zjawiskoodczuwalnenatereniegminy
w dniu 16 maja 2016 roku nie
ma związku z prowadzoną eksploatacją górniczą …” Kolejne
odczuwalne wstrząsy miały miej-

sce w dniach:
1. 24.07.2016r. ok. godz. 13.56
2. 30.07.2016r. ok. godz. 14.30
3.05.08.2016r. ok. godz. 12.25
4. 10.08.2016r. ok. godz. 18.50
Zdarzeniatezostałyudokumentowane – zarejestrowane na stacji
sejsmicznej GRSS w Goczałkowicach-Zdroju. Z informacji przekazywanych przez Zakład Geologii i Geofizyki GIG w Katowicach
wynika, że wstrząsy wymienione
w puntach 1- 3 zostały zarejestrowane śladowo również na stacji
Czeczot odległej od Goczałkowic
o ok. 13 km. Po każdym z wstrząsów gmina występuje do OUG
w Katowicach oraz do przedsiębiorcy górniczego o przedłożenie
w trybie pilnym pełnej informacji
o zaistniałym zdarzeniu. Od tego
ostatniego gmina oczekuje przedstawienia informacji o podjętych działaniach zmniejszających
zagrożenie dla życia i zdrowia
mieszkańców oraz niwelujących
ewentualne skutki wstrząsów.
W piątek, 12 sierpnia miało
miejsce spotkanie Wójta Gminy
Gabrieli Placha z przedstawicielami PG Silesia na temat ustalenia
przyczyn powodujących wstrząsy
odczuwalne na powierzchni.
W trakcie spotkania poruszono
również kwestie bezpieczeństwa
mieszkańców, zagrożeń związanych z wstrząsami, potencjalnych
skutków tych zdarzeń i ich wpływu

na budynki, obiekty budowlane
oraz infrastrukturę techniczną,
a także sprawę profilaktyki i przeciwdziałania na przyszłość. Dyrektor Gospodarki Złożem w PG
Silesia Pan Adamecki powołując
się na rozmowy ze specjalistami
w zakresie tąpnięć i sejsmologii
podał, że wstrząsy są powodowane przez stare zroby i mają miejsce w pokładach eksploatowanych
przed wieloma laty.
Fakt występowania wstrząsów górotworu i nasilenia częstotliwości tego zjawiska zdaniem
Pana Adameckiego jest wynikiem
nałożenia się obecnego wydobycia w ścianie 101 na krawędź ścian
dawniej wyeksploatowanych,
w pokładzie 212, a usytuowanych
powyżej, do których obecnie nie
ma żadnego dostępu.
Pełną informację na ten temat
Urząd Gminy otrzyma pisemnie.
W kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa Pan Adamecki powołał się
na raporty z pomiarów i stwierdził,
że wstrząsy mają charakter lokalny
i są zjawiskami o słabej intensywności. Zapewniał, iż nie są szkodliwe dla zabudowy powierzchniowej.
W ocenie Wójta Gminy zgromadzony w ostatnim czasie materiał dokumentacyjny świadczy
o występowaniu realnego zagrożenia. Wprawdzie wstrząsy zostały
zakwalifikowane przez specjalistów do stopnia 0 intensywności
drgań według górniczej skali inten-

sywności drgań GSIGZW-2012,
tym niemniej w związku z nasileniem zjawiska i wzmożoną aktywnością sejsmiczną, a także brakiem
stosownych urządzeń pomiarowych w zakładzie górniczym prowadzącym eksploatację pod gminą
Goczałkowice-Zdrój konieczne jest
przeprowadzenie gruntownych
badań i ekspertyz w tym zakresie. Jednak nie jest to możliwe bez
zaangażowania organów nadzoru
górniczego (OUG, WUG) sprawujących nadzór i kontrolę nad
ruchem zakładów górniczych.
Działania organu nadzoru
górniczego w tym zakresie są dla
gminy i jej mieszkańców niezwykle
istotne ponieważ problem wstrząsów budzi zrozumiałe zaniepokojenie i strach. Organy nadzoru
dysponują dokumentacją, której żadna z gmin nie posiada.
Mają odpowiednie umocowania
prawne, mogą przeprowadzać
kontrole, a w gestii Prezesa WUG
jest zbadanie sprawy przez Komisję do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny
lub Komisję do spraw Ochrony
Powierzchni.
Z uwagi na bezpieczeństwo
mieszkańców i potencjalne skutki
prawdopodobnych kolejnych
wstrząsów gmina oczekuje podjęcia określonych działań przez
organy nadzoru górniczego. Wnioski w tej sprawie zostały przesłane.
Maria Ożarowska
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przetarg
rozstrzygnięty,
odWołanie do kio

fot. arch. urzędu gminy

Ś

ląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
zakończył ocenę ofert i dokonał wyboru wykonawcy największej na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój inwestycji w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej, jaką
jest regulacja Potoku Goczałkowickiego. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie pełnej regulacji dna
i brzegów cieku z wykorzystaniem,
w zależności od lokalizacji: korytek
żelbetowych, koszy oraz materacy
siatkowo – kamiennych, płyt ażurowych
2) wymianę istniejących przepustów
3) przebudowę sieci energetycznej
zgodnie z branżowym opracowaniem
4) włączenie do cieku istnieją-

cych urządzeń wodnych (wlotów)
– zgodnie z decyzją pozwolenia
wodnoprawnego oraz dokumentacją projektową.
W przetargu wzięło udział 17

oferentów. Zamawiający odrzucił
oraz wykluczył z postępowania 12
oferentów. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiło Konsorcjum firm:
RPM Spółka Akcyjna z Lublińca oraz

5

RPM Hydrotechnika Spółka z o.o.,
również z Lublińca. Cena wybranej
oferty wynosi 9.525.210 zł. Pierwotnie zakładano zawarcie umowy
po dniu 24.08.2016r. Jedna z firm
uczestniczącychwprzetarguzłożyła
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. W związku
z tym oczekujemy na rozstrzygnięcie odwołania.
Pod koniec lipca br. wybrano
firmę, która będzie pełnić nadzór
inwestorski w zakresie specjalności drogowo-mostowej, sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest to firma: Usługi
Budowlane Andrzej Boczkowski z Jasienicy. Więcej informacji na stronie na stronie internetowej inwestora www.szmiuw.pl
w zakładce „Przetargi”.
Maria Ożarowska

trWa postępoWanie
W spraWie decyzji o
zezWoleniu na realizację
inWestycji drogoWej

P

rzebudowa drogi powiatowej – u l . J e z i o r n ej
w Goczałkowicach-Zdroju
oraz ul. Zdrojowej w Pszczynie
wraz z budową ścieżki rowerowej to inwestycja prowadzona
wspólnie przez powiat pszczyński, gminę Goczałkowice-Zdrój
oraz gminę Pszczyna.

- przebudowę jezdni do szerokości 6 m,

fot. google maps

W dniu 17 sierpnia br. Starosta Pszczyński wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej
inwestycji (tzw. ZRID). Postępowanie jest prowadzone na podstawie specustawy tj. ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Decyzja wydana w tym trybie
zastępuje pozwolenie na budowę,
a jednym z jej integralnych elementów jest podział nierucho-

mości. Samorządy planują złożyć
we wrześniu wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Programu
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Inwestycja obejmuje:

- budowę ścieżki rowerowej
o szerokości 2,5 m,
- budowę/przebudowę chodnika szerokości 1,5 m,
- budowę parkingu w rejonie
wjazdu na koronę zapory,
- budowę/przebudowę zatok
autobusowych i kanalizacji

deszczowej,
- remont/odtworzenie rowów
przydrożnych,
- przebudowa urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,
- przebudowę oznakowania
poziomego i pionowego oraz
elementów bezpieczeństwa
ruchu.
Zgodnie z założeniami
Gmina Goczałkowice-Zdrój
pokryje 1/3 kosztów wykonania robót inwestycyjnych tj.
ok. 1,333 mln zł. Decyzja w tej
sprawie została podjęta na sesji
w dniu 10 maja br. Rozpoczęcie
prac w przyszłym roku będzie
uzależnione od uzyskania dofinansowania z budżetu państwa,
w ramach wspomnianego wyżej
Programu.
Maria Ożarowska

6

 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

W

dniu 30 sierpnia 2016r.
do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o przyznaniu przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
promesy na przebudowę ulicy
Bór I. W ramach przyznanych
środków będzie przebudowany
odcinek drogi o długości 800m,
począwszy od ul. Szkolnej. Przebudowa ul. Bór I jest inwestycją,
której realizacja nastąpi w dwóch
etapach:
1. I etap – wykonanie w 2016r.,
obejmuje wspomniany odcinek
o długości 800m, finansowanie
z udziałem dotacji z budżetu państwa,
2. II etap – wykonanie na wiosnę
OŚWIATA

2017r., obejmuje pozostałą część
drogi.
Promesa stanowi przyrzeczenie przekazania gminie dotacji
i opiewa na kwotę 500 tys. zł. Jest
dokumentem, który określa przeznaczenie środków i maksymalny
procentowy ich udział w wartości zadania oraz dokumenty
niezbędne do zawarcia umowy
o dotację, a także miejsce i termin
ich złożenia. Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca
dla gminy. Warunkiem udzielenia dotacji jest m.in. przekazanie w terminie do 14.10.2016r.
do Wojewody dokumentów
z postępowania przetargowego,
kosztorysu inwestorskiego, kosz-

fot. google maps

500 tysięcy na remont
ulicy Bór I

torysu ofertowego, dokumentów
potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego. Uzyskanie promesy umożliwia gminie

rozpoczęcie procedury przetargowej i dokonanie wyboru wykonawcy.
Maria Ożarowska
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Wakacyjne remonty w
placówkach oświatowych

fot. arch. urzędu gminy

piętrze, wymieniono stolarkę
drzwiową na II piętrze, odnowiono ściany i sufity w kilku
salach oraz szatni, odmalowano sufit w pomieszczeniach
kuchni, obieralni i zmywalni.
Robot y wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
SCALA BUD Zbigniew Furczyk
z Goczałkowic-Zdroju.

wykonywanych w ramach gwarancji i przeglądów okresowych
i pogwarancyjnych. W budynku
Gimnazjum wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych, odświeżono łącznik pomiędzy Gimnazjum a Szkołą Podstawową, przeprowadzono naprawę rynien.
Ponadto dla celów dydaktycznych zaktualizowano oprogramowanie systemu informatycznego. W dwóch salach lekcyjnych wymieniono sprzęt komputerowy, w dwóch innych salach
– projektory.
W Szkole Podstawowej nr 1

Przedszkole nr 2 w bieżącym
roku pełniło dwumiesięczny
dyżur wakacy jny, zapewniając t ym samym opiekę nad
dziećmi z całej gminy. Remonty
i naprawy ograniczyły się do prac

fot. arch. urzędu gminy

W

Przedszkolu nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju remont y
są prowadzone sukcesywnie
od kilku lat. Każdego roku
w wakacje część obiektu jest
poddawana przeróbkom,
odnawianiu bądź modernizacji. Celem tych działań jest
poprawa funkcjonalności
i bezpieczeństwa oraz podniesienie standardów technicznych budynku. W bieżącym roku za kwotę ok. 100
tys. zł wykonano gruntowny
remont sali dydaktycznej na II

wyremontowano salę nr 7 na parterze budynku. Roboty obejmowały: wykonanie nowej podsadzki betonowej wraz z wykładziną z tworzyw sztucznych,
remont instalacji elektrycznej
wraz z przemieszczeniem lamp,
remont ścian, w tym: wykonanie
gładzi, malowanie, wykonanie
obudowy kaloryferów. Wartość
wykonanych robót – 30.350 zł.
Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA
BUD Zbigniew Furczyk z Goczałkowic-Zdroju.

Maria Ożarowska

oświata
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WypraWka szkolna

fot. fotolia

U

przejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje do realizacji Rządowy program pomocy uczniom
w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie www.
legislacja.rcl.gov.pl/
Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie przysługiwało
w roku szkolnym 2016/2017 tylko uczniom niepełnosprawnym.
Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku
szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły
podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub
liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół

dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III
gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt
24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Szczegóły dotyczące dofinansowania zakupu podręczników,
a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, można odnaleźć
na stronie Urzędu Gminy, www.goczalkowicezdroj.pl.
Ponadto, informujemy rodziców, że wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać do dyrektorów szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na początku września na wnioskach które zostaną
opublikowane na stronie internetowej .
Informacji o wyprawce udziela Gminny Zespół Oświaty
Goczałkowice-Zdrój tel. 322127055.( Pon. – Piątek w godz. 7-14)
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

inForMacje dotyczące
stypendiuM szkolnego

P

omoc materialna przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych (...) – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
Charakter pomocy materialnej:
(stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

1.Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności

gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu netto
na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie
może być większa niż kwota 514 zł (art. 9
ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia
7.06.2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: świadczenia wychowawczego

(500+) nie wlicza się do dochodu.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy
Goczałkowice Zdrój
Wnioski można pobrać w Gminnym
Zespole Oświaty w Goczałkowicach Zdroju
ul. Uzdrowiskowa 61 od 16 sierpnia 2016r.
(od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 14.00 lub od 1 września 2016r.
w sekretariatach szkół (SP i Gimnazjum)
oraz pod artykułem.
Wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2016 r. w Gminnym Zespole Oświaty.
Informacje o stypendiach można
uzyskać pod numerem telefonu 32
2127055.
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Śląskie inwestuje w przyszłość
czyli druga edycja projektu
stypendialnego

R

przyszłości, ale z drugiej strony jest
sygnałem, że nasz region jest właściwym miejscem dla ich rozwoju,
daje im możliwości i narzędzia,
by chcieli tu zostać i pracować”.
Aby zakwalifikować się na listę
stypendystów, trzeba spełnić kilka
warunków. Oprócz uczęszczania do szkoły gimnazjalnej lub
ponadgimnazjalnej i zamieszkiwania na terenie województwa śląskiego kryteria obejmują osiągnięcie wysokiego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub
egzaminu gimnazjalnego z matematyki i z języka obcego. Uczniowie mogą zwiększyć swoje szanse,
jeśli są laureatami lub finalistami
olimpiad i turniejów co najmniej II
stopnia oraz konkursów o zasięgu
co najmniej wojewódzkim. Jednym
z kryteriów dodatkowych jest także
posiadanie aktualnego orzeczenia

o niepełnosprawności, co pozwala
na wyrównywanie szans edukacyjnych. Pod uwagę brana jest także
średnia ocen. Stypendyści nie mogą
również pobierać innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego ze środków publicznych,
którego wartość w skali roku szkolnego przekracza 1180 zł.
St ypendia f inansowane
są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa
i budżetu Województwa Śląskiego.
Środki będzie można przeznaczyćm.in. na pomoce dydaktyczne
(podręczniki, sprzętlaboratoryjny), sprzęt komputerowy, kursy
czy opłaty czesnego. W tym czasie
stypendysta będzie również objęty
opieką nauczyciela, pedagoga
szkolnego lub doradcy zawodowego.
Nabór wniosków rozpoczyna

fot. google

usza rekrutacja do drugiej
edycji projektu stypendialnego „Śląskie. Inwestujemy
w talenty”. Projekt realizowany
przez Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego polega
na finansowym wsparciu najzdolniejszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w regionie w zakresie przedmiotów ścisłych i znajomości języków obcych.W tym roku wsparciem zostanie objętych sześciuset
uczniów. Stypendia w wysokości
500 zł miesięcznie przyznawane
będą na czas trwania zajęć w roku
szkolnym 2016/2017.
„To wsparcie młodych ludzi
jest dla nas ważne z dwóch powodów – przekonuje marszałek Wojciech Saługa – po pierwsze motywuje do nauki, zachęca do rozwijania pasji i zainteresowań, które
są istotne dla ich indywidualnej

kultura

się 15 września i potrwa do 21 października br. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie
internetowej: www.efs-stypendia.
slaskie.pl.
Pierwsza edycja projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” realizowana była w okresie od 1 czerwca
2015 roku do 31 lipca 2016 roku.
W ramach naboru wpłynęło 535
wniosków, spośród których 460
uprawniało do przyznania stypendium. Stypendia w wysokości
500 zł miesięcznie zostały przyznane uczniom, których wnioski
uzyskały najwyższą liczbę punktów. W sumie na wypłatę stypendiów przeznaczono 2,3 mln zł.
Dodatkowo, stypendyści w roku
szkolnym 2015/2016 podlegali
opiece dydaktycznej nauczyciela,
pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole,
do której uczęszczał uczeń, zaś
opiekunowi dydaktycznemu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 tys. zł za opiekę nad każdym stypendystą.
Urząd Marszałkowski w Katowicach
Biuro prasowe
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GOŚCIE Z GRECJI

fot. arch. gok

fot. arch. gok

W sobotę, 6 sierpnia 2016 r. w Ogrodach Pokazowych Kapias odbył się plenerowy koncert greckiego zespołu ludowego M.E.S.K, pochodzącego z półwyspu peloponezkiego, a dokładniej z miejscowości Kyparissia. Goście z Grecji, przyjechali do Pszczyny na zaproszenie
zaprzyjaźnionego Zespołu Folklorystycznego Ćwiklice. Goczałkowice, odwiedzili z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, który artystycznie współpracuje z ćwikliczanami.

KLUB ŒRODOWISKOWY/œroda/
dla doros³ych /bezp³atne/
WARSZTATY TANECZNE/czwartek/
PL¥SY I TANY DLA DZIECKA I MAMY
dla dzieci 2,5 - 4 lata wraz z opiekunami /40z³.mies./
ZAJÊCIA TANECZNO - WOKALNE
dla dzieci 5 - 7 lat /40z³. mies./
ZESPÓ£ TANECZNY
dla dzieci 8 - 10 lat /40z³.mies./
TANIEC DLA SENIORÓW /pojedyncze wejœcie 8 z³., 30 z³.mies./
ZUMBA/poniedzia³ek/
dla m³odzie¿y i doros³ych /pojedyncze wejœcie 10 z³.,karnet miesiêczny 35 z³./
WARSZTATY MUZYCZNE /poniedzia³ek/
dla dzieci i m³odzie¿y /zajêcia indywidualne-30 min. 20z³. lekcja, 80 z³.mies./
NAUKA GRY NA GITARZE
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH
PRACOWNIA KREATYWNA - FLORYSTYKA /co drugi czwartek/
dla m³odzie¿y i doros³ych /15z³. zajêcia/
WARSZTATY SZACHOWE /poniedzia³ek/
dla dzieci i m³odzie¿y/20z³.mies./
WARSZTATY PLASTYCZNE /œroda/
grupa m³odsza 5 - 7 lat /40z³. mies./
grupa starsza 8 - 12 lat /40z³. mies./
PLASTYKA DLA SMYKA
dla dzieci 2,5 - 4 lata wraz z opiekunami /40z³. mies./
WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA /piatek/
dla m³odzie¿y i doros³ych /50 z³.mies./
SZKÓ£KA KARATE /Wtorek/
dla dzieci /40z³. mies./
WARSZTATY JÊZYKA ANGIELSKIEGO dla dzieci /czwartek/
grupa pocz¹tkuj¹ca /40z³. mies./
grupa zaawansowana /40z³. mies./
WARSZTATY JÊZYKA ANGIELSKIEGO dla doros³ych/wtorek/
grupa pocz¹tkuj¹ca /50z³. mies./
grupa zaawansowana/50z³. mies./
WARSZTATY KOMPUTEROWE 50+/œroda/
grupa pocz¹tkuj¹ca /30z³. mies./
grupa zaawansowana /30z³. mies./
SPOTKANIA ZESPO£U
FOLKLORYSTYCZNEGO GOCZA£KOWICE/œroda/

GoK

Zajêcia grupowe odbywaæ siê bêd¹
po zebraniu siê co najmniej 5 uczestników.
Informacja: biuro GOK tel. 32 2107088

abcdefghijkllmnoprstuwyz

g

Goczalkowice - Zdrój

GoK

abcdefghijkllmnoprstuwyz

g

Goczalkowice - Zdrój

GoK

g

Goczalkowice - Zdrój
Gminny Oœrodek Kultury
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna
zapraszaj¹ do udzia³u
w nowym sezonie zajêæ warsztatowych.
Planujemy organizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:

g

Gocza³kowice - Zdrój
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fot. grzegorz kopeć

Msza św. w kościele parafialnym.

stodoły.
W Goczałkowicach-Zdroju
żniwne święto zaplanowano
na ostatnią sobotę wakacji.
Obchody, rozpoczęły się 27
sierpnia o godz. 15.00 mszą św.
w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Proboszcz
Lesław Przepłata. Na miejsce uroczystości obrzędowych
po raz kolejny wybrano łąkę, zlokalizowaną w sąsiedztwie baru

Wniesienie Korony Dożynkowej na miejsce uroczystości.

fot. grzegorz kopeć

K

ażda gmina wiejska raz
w roku organizuje jedno
z ważniejszych dla miejscowej społeczności wydarzeń –
doroczne święto plonów honorujące ludzi, którzy poświęcili swe
życie ciężkiej i żmudnej pracy
na roli. Zwyczajowo, według
dawnej polskiej tradycji dożynki
przypadają na przełom sierpnia
i września, kiedy to pustoszeją
pola, a po brzegi zapełniają się

fot. grzegorz kopeć

DOŻYNKI GMINNE 2016

Korowód Dożynkowy.

fot. grzegorz kopeć

fot. grzegorz kopeć

Uroczyste przekazanie Chleba Dożynkowego Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady.

fot. grzegorz kopeć

Występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice/

Dekoracja na łące dożynkowej.

„u Makusia”, gdzie tuż po godz.
16.00 w uroczystym korowodzie, złożonym z pięknie przybranych na tą okazję maszyn
rolniczych oraz konnych zaprzęgów przewieziono koronę
dożynkową. Wraz z przybyciem
na miejsce Starostowie Dożynkowi – Edyta i Andrzej Hamerlakowie przekazali na ręce Wójta
Gminy – Gabrieli Placha oraz

Przewodniczącego Rady Gminy
– Piotra Jacka chleb obrzędowy
– symbol płodności i urodzaju,
który został podzielony pośród
zebranych rolników, zaproszonych gości i mieszkańców
gminy. Część oficjalną imprezy
zakończył Starosta Pszczyński – Paweł Sadza, który podDOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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fot. grzegorz kopeć

fot. grzegorz kopeć

DOŻYNKI GMINNE - ciąg dalszy...

Wójt Gminy - Gabriela Placha częstuje poświęconym chlebem dożynkowym.

kreślił, że Goczałkowice-Zdrój,
to jedyna gmina powiatu, w której tradycyjna kultura i tradycyjne rolnictwo idealnie współgra z nowoczesnością i rozwiązaniami na miarę XXI wieku.
Następnie Dyrektor GOK-u –
Zofia Szołdra zaprosiła na scenę
Zespół Folklorystyczny Goczałkowice, który zwyczajowo zaprezentował pieśni obrzędowe
Ziemi Pszczyńskiej. Tuż po nich

na stołach, w formie poczęstunku pojawił się śląski kołocz
oraz chleb ze smalcem. Dodatkowo miłośnicy tradycyjnych
smaków kulinarnych mogli skorzystać z różnorodnych przysmaków jakie oferowały stoiska
gastronomiczne, a amatorzy
mechanizacji mogli z bliska obejrzeć wystawę sprzętu gospodarczego.
Organizatorzy święta: Rol-

rozpoczął się koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej, która
oprawę artystyczna zapewniła
również w trakcie kościelnego
nabożeństwa. W dalszej kolejności programu przyszedł czas
na zabawę taneczną z muzyczno
– wokalnym zespołem „3 i pół”,
która potrwał ado późnych
godzin nocnych.
W ramach obchodów, z inicjatywy rolników, jak co roku

fot. grzegorz kopeć

fot. grzegorz kopeć

Artystyczne warsztaty dla dzieci w wykonaniu fundacji "Jestem Tu".

Chleb Obrzędowy.

fot. grzegorz kopeć

fot. grzegorz kopeć

Koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.

Zabawa taneczna z zespołem "3 i pół".

Wystawa maszyn rolniczych.

nicy, Komisja Rolnictwa i Spraw
Społecznych, Urząd Gminy
oraz Gminny Ośrodek Kultury
nie zapomnieli również o najmłodszych, na których w tym
wyjątkowym, dniu czekał darmowy plac zabaw oraz rozwijające wyobraźnię i kreatywność
warsztaty artystyczne zorganizowane przez fundację „Jestem
Tu”.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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„dzika aFryka” – Warsztaty
etnograFiczne

fot.arch. gok

E

tnografia, to dziedzina
nauki skupiona wokół
człowieka, jako nośnika
różnorodnej kultury, przejawiającej się w wierzeniach, sztuce,
języku i codziennych praktykach itp. Zajmuje się m.in. badaniami nad społeczną rolą, jaką
odgrywa jednostka na tle większej grupy etnicznej.
Ważnym aspektem współczesnej cywilizacji jest uświadamianie, że każdy z nas jest nośnikiem innego kodu kulturowego,
który poznajemy w procesie
wychowania. Dziecko rodzi się
jako czysta karta, która kształtuje się w trakcie całego życia.
W trakcie rozwoju, istotną
kwestią jest wpajanie najmłodszym, że odmienność i egzotyka

w wieku od 7 do 12 lat, na dwugodzinne warsztaty etnograficzne, zatytułowane „Dzika
Afryka”.
W ramach spotkania, mali
uczestnicy wszystkimi zmysłami poznali jak wygląda kultura plemion zamieszkujących
czarny ląd. Ponadto, mieli również okazję nauczyć się paru
oryginalnych zwrotów w języku
suahili oraz kilku zabaw rodem
z Afryki, które ćwiczyli na boisku
do piłki plażowej przy siedzibie
Uczestnicy warsztatów w towarzystwie prowadzących: psycholog - Beaty Bąk-Ścierki oraz GOK-u. Na zakończenie zajęć
etnograf - Marzeny Szary z fundacji "Jestem Tu".
dzieci z materiałów recyklingowych zbudowały ogromną
nie jest czymś złym, a poznawaKierując się tą myślą, Gminny żyrafę „pet”.
nie innych zwyczajów i zasad Ośrodek Kultury 19 sierpnia
S e r d e c z n i e d z i ę k uj e my
postępowania może poszerzać 2016 r., dzięki uprzejmości fun- za udział!
horyzonty i uczuć tolerancji.
dacji „Jestem Tu” zaprosił dzieci
Ewelina Sowa-Mrzyk

Wakacje z gMinną
BiBlioteką puBliczną

K

fot.arch. gBp

onkursy wakacyjne zaproponowane w tym roku przez
Gminną Bibliotekę Publiczną
w Goczałkowicach – Zdroju cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród czytelników.
Pierwszym z nich była już szósta edycja konkursu czytelniczego
„Najlepszy czytelnik wakacji 2016”.
W konkursie wzięło udział 25 czytelników. Nagrodzono trzy osoby
w każdej grupie wiekowej, które
przeczytały największą liczbę książek.
I tak w kategorii wiekowej od 0

do 3 klasy nagrody otrzymali:
I. Aleksandra Cieśla
II. Szymon Jankowski
III. Julia Chrąściel
w kategorii od IV do VI klasy nagrodzono:
I. Hannę Masny
II. Patrycję Kurtok
III. Sandrę Staszek
w ostatniej kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyli:
I. Anna Jankowska
II. Szymon Wyrobek
III. Klaudia Cieśla
W 2016 roku przypada 100 rocz-

nica śmierci Henryka Sienkiewicza.
W celu uświetnienia świętowania
rocznicy senat Rzeczypospolitej
Polskiej przyjął uchwałę ustanawiająca rok 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Uchwała senatu
podkreśla, że Henryk Sienkiewicz
„Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną
budził świadomość narodową,
uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”. Senatorowie podkreślili,
że dzieła pisarza są istotną częścią
dziedzictwa kulturowego narodu
oraz, że był i jest ambasadorem
polskości za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo
vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe
współczesne znaczenie. Zaakcentowali też wpływ języka Sienkiewicza
na współczesną polszczyznę.
W nawiązaniu do przypadającej rocznicy Gminna Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs
„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”. Uczestnicy konkursu
musieli prawidłowo odpowiedzieć
na osiem pytań. W konkursie tym
nagrodzono Hannę Masny i Katarzynę Blacha, które prawidłowo
i bez żadnego błędu odpowiedziały
na wszystkie pytania.

Ostatnim konkursem ogłoszonym przez goczałkowicką bibliotekę był konkurs fotograficzny
„Moje wakacje z książką”. Poniżej
prezentujemy nagrodzone zdjęcie
pt. „W harmonii z naturą”, które
nadesłała do nas Katarzyna Blacha.
Niestety wakacje dobiegły
końca… Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych konkursów za udział.
Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty warsztatowej
a także bogatego księgozbioru
GBP.

"W harmonii z naturą" - K. Blacha.

Kultura
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Festiwal Fotografii
Ojczystej

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju w dniach 29 września do 2 października 2016 roku.

TEMAT
„Fotografia Ojczysta, czyli piękno polskiego krajobrazu w fotografii artystycznej i dokumentalnej.”
Dokument powinien dążyć do obiektywizmu, fotografia artystyczna
do subiektywnej i kreacyjnej interpretacji rzeczywistości.
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie „Przeciw Nicości”
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Gmina Goczałkowice Zdrój
Patronat honorowy – starosta pszczyński p. Paweł Sadza
Patronat artystyczny – Fotoklub RP
Terminarz
– 29.09.2016 o 14.oo – rozpoczęcia pleneru towarzyszącego Festiwalowi
– 29.09.2016 o 19.15 – rozpoczęcie festiwalu i wernisaż wystawy fotograficznej „Powrót do źródeł” Pawła
Pierścińskiego – galeria Starego Dworca w Goczałkowicach Zdroju
– 30.09.2016 o 19.15 – wernisaż wystawy „Fotografia Ojczysta – XXI w.”
członków Stowarzyszenia Przeciw Nicości –
galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach Zdroju
– 1.10.2016 o 19.15 – wernisaż wystawy pokonkursowej Fotografii Ojczystej oraz wręczenie nagród – galeria WERANDA w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój i pasaż sanatoryjny

W ramach Festiwalu ma miejsce konkurs fotograficzny z pulą nagród
ponad 6tys zł! (Regulamin konkursu dostępny na stronie GOK-u, www.
gok.goczalkowicezdroj.pl).
Imprezie towarzyszyć będzie katalog: drukowany oraz w wersji cyfrowej (wszystkie prace pokazane podczas wystaw festiwalowych)!
Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Gminy www.goczalkowicezdroj.pl lub stronie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.goczalkowicezdroj.pl.
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Dzieci pożegnały wakacje

D

konkurencją było zbijanie butelek ziemniakiem w rajtuzach,
które musiały zostać założone
na głowie. Świetnie wypadł nam
taniec Zumby, prowadzony przez
Sandrę Szwajcer-Kopeć.
Odwiedziły nas maskotki
„Cetirek” oraz dwie „Myszki
Miki”, które uświetniały dzieciom sobotnie popołudnie. Jedną
z atrakcji był rowerowy pokaz
Mistrza Polski w MTB. Zaprezentował on niesamowite sztuczki,

fot.arch. gosir

zieci wspólnie z rodzicami
pożegnali wakacje podczas
„Pikniku Rodzinnego”,
który został zorganizowany
w ubiegłą sobotę tj. 27.08.2016r.
przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w GoczałkowicachZdroju oraz Centrum Edukacji,
Terapii i Rozwoju. Frekwencja
była zaskakująca, zostały rozdane wszystkie okolicznościowe
koszulki oraz karnety uczestnictwa w zabawach.
Równo o godzinie 14.00 prowadzący Piotr Łapa zaczął zachęcać wszystkich do wspólnej
zabawy. Dmuchańce jak i stoiska
z malowaniem twarzy do końca
były wręcz oblegane przez dzieci.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa.
Można było zaobserwować jak
rodzice świetnie potrafią się
bawić ze swoimi pociechami,
podczas przeróżnych konkurencji sportowych, które prowadził
wspólnie z pomocnikami Piotr
Dąbkowski przedstawiciel Akademii Sportu „Kuźnia Talentów”.
Najtrudniejszą jak i śmieszną

które można wykonać na dwóch
kółkach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się także „Foto
Budka”, gdzie można było strzelić sobie rodzinną śmieszną fotkę,
która od razu wydrukowana
lądowała na naszych rękach,
a kto chciał mógł wysłać zdjęcie
bezpośrednio na swojego Facebooka. Niezapowiedzianą atrakcją był przelot nad naszymi głowami odrzutowca, który zaskoczył wszystkich przybyłych gości.

Całą naszą imprezę kamerował
z góry dron który na pewno zrobił
parę dobrych ujęć. Na zakończenie podliczono punkty za udział
w konkurencjach sportowych,
a najlepszym rozdane zostały
nagrody. Dzieci nie mogły doczekać się obiecanej na zakończenie niespodzianki, którą było
wypuszczenie w powietrze 200
balonów napełnionych helem
z doczepionymi listami do świętego mikołaja.
Na sam koniec nie mogło
zabraknąć oczywiście wspólnego
pamiątkowego zdjęcia. Uśmiechy
z twarzy dzieciaków nie znikały,
więc myślimy, że impreza była
bardzo udana i na stałe wpisze się
w nasz harmonogram. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pikniku
oraz sponsorom. Dzieciom oraz
młodzieży życzymy powodzenia
w nowym roku przedszkolnym
jak i szkolnym.
Dmuchańce były współfinansowane ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Wakacje, Wakacje
i po Wakacjach

„W

Następnie przez cały miesiąc
lipiec na obiektach GOSiR były prowadzone zajęcia sportowe w ramach
półkolonii zorganizowanych przez
szkołę podstawową. W międzyczasie 23 lipca odbył się turniej siatkówki plażowej do którego zapisało
się 12 par, a najlepszą okazali się
ubiegłoroczni zwycięzcy Przemysław Gepfert i Jan Mach. Końcem
lipca przez cały tydzień na krytej
pływalni wyłożona została wodna
atrakcja „WIBIT”. Sprawdzała się
od samego początku. Na dzieci działała jak magnes. Oczywiście nie brakowało dorosłych, którzy próbowali
swoich sił na torze. Był to dla nich
w pewnym sensie powrót do dzieciństwa. Niektórzy konkurowali ze sobą
na czas i musimy przyznać, że wyniki
były zaskakujące. W połowie sierpnia zorganizowany został turniej piłkarskich i siatkarskich trójek.
19 sierpnia zaprzyjaźniona

fot.arch. gosir

akacje z Goczusiem
2016” dobiegły końca
czas na krótkie podsumowanie. Wakacyjną labę zaczęliśmy od obozu sportowego BVB
Evonik Fusbalshule, gdzie pod
okiem niemieckich fachowców trenowało 60 dzieciaków z pobliskich
miejscowości i okolic z całej polski.

15

z naszym ośrodkiem firma „EDEN
SPORT” z Bielska – Białej zorganizowała dla klientów krytej pływalni
pokazy nurkowania, które w tym
roku cieszyły się bardzo dużą frekwencją. W ostatnią sobotę wakacji
wspólnie z „Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju” zorganizowaliśmy piknik rodzinny pt. „Pożegnanie Wakacji”, który myślimy, że na stałe wpisze
się w nasz kalendarz wakacyjnych
imprez sportowych.
Oczywiście jak co roku wisienką
na torcie był kolejny, już siódmy organizowany przez nas Rajd Rowerowy
Koroną Zapory, który w tym roku
przyciągnął rekordową liczbę miłośników dwóch kółek. Ponadto dzieci
jak i młodzież przez cały okres wakacji regularnie korzystały z promocyjnych wejść na basen oraz na siłownię,
jak i codziennie odwiedzali orlika,
żeby pograć z kolegami i koleżankami w gry zespołowe. Myślę
że każdy odwiedzający GOSiR podczas wakacji mógł znaleźć coś dla
siebie w naszej ofercie, uczestnikom
dziękujemy za udział i zapraszamy
na kolejne imprezy sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju.

GOSiR

rekordoWa liczBa
MiłośnikóW dWóch kółek

R

fot.arch. gosir

ekordowa liczba, ponad
360 rowerzystów uczestniczyło w „VII Rajdzie
Rowerowym Koroną Zapory”
który wystartował w ubiegłą

niedzielę tj. 28.08.2016r. z parkingu przy obiektach GOSiR.
Organizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach- Zdroju,

we współpracy z goczałkowicką
Ochotniczą Strażą Pożarną.
Pier wsi uczestnicy rajdu
zaczęli pojawiać się na parkingu
przy obiektach GOSiR ponad
godzinę przed planowanym
startem. Pierwsze 150 osób,
które wcześniej telefonicznie
wpisały się na listę, otrzymało
pamiątkowe okolicznościowe
koszulki, dzięki którym nasz
rajd wyróżniał się żółtym kolorem. Uczestnictwo w imprezie
było nieodpłatne. Punktualnie
o godzinie 14.00 jadący na kładzie komandor rajdu Mieczysław Pałka i jadący za nim organizator Paweł Kanik dali sygnał
do startu. Rajd eskortował wóz
policyjny Pszczyńskiej Powiatowej Policji oraz pojazd OSP
Goczałkowice – Zdrój z ratow-

nikiem medycznym w środku,
pod dowództwem Pana Tomasza
Piszczka. Kolumnę rowerzystów
zamykał ratownik GOSiR Ireneusz Gibas oraz wóz serwisowy
firmy Artex Andrzej Płonka.
Większość trasy przebiegała
przez lasy otoczone stawami,
co pozwoliło odpocząć od nieustająco świecącego w tym dniu
słońca. Podczas rajdu zaplanowano dwa postoje podczas, których uczestnicy mogli dołączyć
do peletonu, chwilę odpocząć
i uzupełnić płyny.
Na metę rajdu dotarliśmy
po niespełna dwóch godzinach, gdzie uczestników powitali Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Gabriela Placha oraz
DOKOŃCZENIE NA STR. 16 
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Kierownik GOSiR Jan Bukowczan. Wyczerpani rowerzyści
szybko ustawiali się do kolejki,
gdzie czekała pyszna grochówka
przygotowana prze Pana Sławka
Kiecoka oraz kiełbaska ufundowana przez Pana Henryka
Kanię, a ugrillowana i podana
przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całą imprezę komentował jak co roku niezastąpiony
Tadeusz Przybyła. Najliczniejsza rodzina tegorocznego rajdu
liczyła 15 osób i w nagrodę
otrzymała piękny wypoczynkowy namiot. Każdy uczestnik,
który do piątku 19.08.2016r.
zdążył wpisać się na listę, wziął
udział w losowaniu nagród, których fundatorami byli przedsta-

informacje i ogłoszenia

wiciele goczałkowickich firm
oraz GOSiR. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę
wszystkich osób zaangażowanych w organizację i sprawne
przeprowadzenie rajdu. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za uśmiech i aktywny
udział w imprezie. Zapraszamy
do udziału w kolejnym rajdzie
rowerowym, który odbędzie się
już za rok!
Nie było by koszulek, loterii fantowej, i kiełbasek bez
pomocy sponsorów. Tegoroczną
imprezę wsparły firmy: Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Dzida/Pszczyńska
Fundacja Wspierania i Rozwoju
Sportu/Zakłady Mięsne Henryk
Kania/ArtGadżet/Jak Szkło/

fot.arch. gosir

miłośnicy dwóch kółek - CIĄG DALSZY...

Ogrody Brudek/Fioskip s.c./
J&T Partner s.c./Gospodarstwo
Szkółkarskie Kapias/Drukarnia
Infopres/RenoBud/Drukarnia

Artisco/Benefit Systems/Artex
Andrzej Płonka/Nexx Developer/AS Vending/Aqua Aerobik
Monika Kołosowska/
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"WYSTAWKA” ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

U

27 września 2016 r. – od przejazdu kolejowego do DK1;
28 września 2016 r. – od DK1 do Rudołtowic;
29 września 2016 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja
I,II, Grzebłowiec;
30 września 2016 r. (piątek) – Osiedle Powstańców Śląskich,
Bór I, Bór II;
Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy
będą mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu
na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników
na odpady np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce,
materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umy-

A

fot. fotolia

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 27
– 30 września 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny
7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

walki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety,
części samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe,
odpady remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony.

Informacje dla rolników

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że:
1. w dniu 31 sierpnia 2016 r. mija termin na składanie oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
2. od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
rolnikowi”.
Linki do stron ARiMR znajdują się na stronie Urzędu Gminy www.goczalkowicezdroj.pl.
Krystyna Gimel

informacje i ogłoszenia

 z życia gminy 
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Monitoring lasóW

fot. fotolia

M

inisterstwo Środowiska zwróciło się do tutejszego Urzędu
z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród właścicieli
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o zamiarze
prowadzenia prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu
monitoringu lasów w lasach wszystkich form własności na terenie
całego kraju, w latach 2016 – 2020.
Treść programu monitoringu lasów dostępna jest na stronie:
http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu
Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut,
w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2010.
Krystyna Gimel

„adaptacja do zMian – Wsparcie
aktyWizacji zaWodoWej
i przedsięBiorczości”

P

ragniemy poinformować, że Centrum Przedsiębiorczości CP
Sp. z o.o. w Woli w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Pszczynie od dnia 16 sierpnia 2016 rozpoczyna realizację
projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej
i przedsiębiorczości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
PROJEKT SKIEROWANY JEST DLA OSÓB:
- zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od chwili przystąpienia do projektu,

- lub dla pracowników, którzy aktualnie są na wypowiedzeniu umowy
o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- oraz zamieszkujących na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego,
- szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub byli pracownicy
jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego
oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.
Więcej informacji w ulotce informacyjnej.

konsultacje społeczne
W spraWie projektu uchWały W spraWie:
prograMu stypendialnego

W

dniach od 3 września 2016r. do 12 września

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o

2016r. odbędą się konsultacje społeczne pro-

uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

jektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-

z dnia 10.08.2010r.

-Zdrój sprawie: Programu Stypendialnego.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym
na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć
bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać
pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Szkolna 13.

fot. fotolia

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.
Pełna treść konsultacji na stronie BIP 
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
– 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.

Wtorek – od 16.00 do 18.00
Piątek – od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny – 32/212 70 55.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”,
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
"dział dziecięcy" Gminnej Biblioteki Publicznej.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego
"Stary Dworzec"
CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00 – 18.00
SOBOTA-NIEDZIELA 9.00-19.00

Tel. 603-330-240

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
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39,
tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek 7.-15.00; wtorek-środa; 9.00 -18.00, czwartek 7.00 -18.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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