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Alleluja: okrzyk wyrażający radość paschalną! Okrzyk, który rozbrzmiewa jeszcze wśród nocy
oczekiwania i niesie z sobą już radość poranka. Niesie z sobą pewność Zmartwychwstania.
Jan Paweł II

W tym pięknym wiosennym dniu, gdy z radością gromadzimy się,
aby uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania pragniemy złożyć
Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju i Ich Gościom najlepsze życzenia.
Niechaj nadzieja poranka Wielkanocnego stanie się Waszym
udziałem i będzie źródłem nieustającej radości.
Niechaj ten czas odradzania się ducha przyniesie
wzajemną życzliwość i zrozumienie.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

fot. fotolia

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek
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wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
Inwestycje zaplanowane na ten rok:

Przebudowa ul. Bór I - etap II.
Trwa realizacja odcinka o długości 750 m.
Zadanie realizuje firma EUROVIA VINCI, EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc za kwotę ofertową 641 723 zł brutto. Zakończenie prac planuje się
na koniec kwietnia.
Remont budynku „Górnik” na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zakończyły się prace związane z realizacją tego zadania. Zakres robót
obejmował: demontaż opraw oświetleniowych, demontaż sufitów podwieszanych kasetonowych około 90 metrów (ponowny ich montaż); usunięcie
ścianek działowych, montaż drzwi ppoż, wykonanie ścianek działowych
około 35 m2 wykonanie zabezpieczeń ppoż stropów ok. 155 m2 wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wykonanie nowych
posadzek około 36 m2 montaż przeszklenia wiatrołapu wraz z drzwiami
wejściowymi, prace wykończeniowe, malowanie ścian i sufitów ok. 810
m2, montaż zdemontowanego sufitu kasetonowego ok. 90 m2, roboty
instalacyjne elektryczne dla całego budynku. Roboty budowlane związane z przygotowaniem serwerowi w pomieszczeniu piwnicznym, roboty
instalacyjne dotyczące sieci informatycznej. Zadanie wykonywała firma
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki. Ostateczna kwota za jego realizację wraz z koszami nadzoru inwestorskiego
wynosi 262 688 zł.
Przebudowa Potoku Goczałkowickiego.
Przebudowa ulicy Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju i ul. Zdrojowej
w Pszczynie.
W dniu 23 marca odbyło się w urzędzie gminy spotkanie z przedstawicielami obu firm (Marek Samol – Kierownik przebudowy ulicy Zdrojowej/
Jeziornej, Tomasz Kubica – Kierownik przebudowy Potoku Goczałkowickiego).W tym dniu miało również miejsce przekazanie placu budowy pod
przebudowę dróg.
Celem spotkania było omówienie ewentualnych komplikacji komunikacyjnych w gminie spowodowanymi prowadzanymi pracami związanymi
z tymi inwestycjami. Rozpoczęcie prac związanych z przebudową dróg
nastąpi 18 kwietnia.
Podczas spotkania ustalono, że prace wykonawcze obu zadań nie będą
komunikacyjnie kolidowały ze sobą na żadnym z zaplanowanych etapów. Dodatkowo poinformowano, że kursowanie autobusu szkolnego
nie będzie zakłócone w związku z przeprowadzanymi pracami na ulicy
Jeziornej. Ustalono, że harmonogram prac zostanie przekazany do Urzędu
Gminy po jego zatwierdzeniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Następnie harmonogram przeprowadzanych prac zostanie podany do wiadomości mieszkańców Gminy.
Przetargi rozstrzygnięte:

Przetarg na przebudowę ul. bocznej Jeziornej.
Przetarg ogłoszono w dniu 27 lutego 2017r. W dniu 14 marca miało
miejsce otwarcie ofert. Łącznie na przetarg wpłynęło 7 ofert, z kwotami
ofertowymi od 357 023 do 516 883 zł.
Do realizacji zadania wybrano FUH M&S „BRUK” M. Szczygieł, Sz. Zieleźnik, s.c. z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 357 023 zł
Zakres przebudowy obejmuje:
- wykonanie nawierzchni na długości 275 mb wraz z wjazdami indywidualnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 193 mb służącej odwodnieniu jezdni,
Rozwój cyfrowych usług publicznych.
Trwa realizacja tego projektu.
Podpisaliśmy umowę na realizację w/w projektu z firmą MICOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura na kwotę ofertową 719.550 zł.
Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”

Gmina pozyskała prawie 650 tys. zł z funduszy unijnych., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 Os Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług publicznych.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 764.150 zł, z czego 15% tj. 114.623 zł
stanowi wkład finansowy gminy. Reszta będzie pochodzić ze wspomnianego Programu. Pozyskane przez Gminę środki zostaną przeznaczone
na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, których efektem będzie
stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje społeczne).
Na etapie założeń portalowi temu nadano nazwę: Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym bezpośredni wgląd w swoje
indywidualne konto podatnika, na którym będą zamieszczane na bieżąco
wszelkie informacje ważne dla tej osoby, w tym: informacje o stanie konta.
Portal umożliwi komunikację pomiędzy Podatnikiem (Płatnikiem) a Urzędem drogą elektroniczną oraz dokonywanie płatności przez platformę
informatyczną.
Ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicznego:
– drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.,
w zakresie ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi
17.500 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych konkursem:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym: prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia
oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: sprawowanie
opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami
w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
Termin składania ofert upłynął w dniu 7 kwietnia 2017r.
– drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.,
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi
11.908 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:
1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży,

b) prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,

c) wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia,
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego.
Termin składania ofert upłynął w dniu 7 kwietnia 2017r.
Nabór „deklaracji” do pilotażowego programu montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W związku z nawiązaniem w dniu 13 marca 2017 r. współpracy z Grupą
CZH SA w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych
służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw.,,niskiej emisji” rozpoczęliśmy przygotowania do pilotażowego programu montażu elektrofilDOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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Z PRAC WÓJTA - CIĄG DALSZY...
trów kominowych na terenie naszej Gminy.
Na to zadanie Grupa CZH SA zamierza pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i złożyć wniosek jeszcze w tym miesiącu, wobec czego
termin składania „deklaracji” przystąpienia do tego projektu był bardzo
krótki.
Inwestycja będzie realizowana przed sezonem grzewczym 2017/2018,
w sierpniu – wrześniu 2017r
Chęć przystąpienia do programu wyraziło 62 mieszkańców.
Zgłaszane obiekty winny spełniać następujące warunki:
1. nieruchomość musi być usytuowana na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój,
2. instalacja grzewcza musi być zasilana kotłem na dowolne paliwo stałe,
3. właściciel lub zarządca budynku w uzgodnieniu z montażystą wskaże
miejsce zamontowania elektrofiltru,

4. właściciel lub zarządca budynku wyrazi zgodę na dokonywanie przez
ekipę prowadzącą pilotaż specjalistycznych pomiarów w budynku, średnio
raz na kwartał przez okres około 1 roku.
Planowana jest następująca struktura finansowania:

koszt urządzenia wyniesie ok. 3000 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW wyniesie
1800 zł tj. 60% a wkład gminy w wyniesie 1200 zł tj. 40%. Wkład gminy
w wysokości 1200 zł zostanie rozłożony na: wkład własny gminy w wysokości 1100 zł oraz wkład właściciela posesji – 100 zł.
W sprawie decyzji środowiskowej dla PG Silesia:
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył
nowy termin rozpatrzenia odwołań od decyzji w sprawie środowiskowych
uwarunkowań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej ze złoża kopalni węgla kamiennego „Silesia”.
Nowy termin załatwienia sprawy to 28 kwiecień 2017r.
W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Pszczynie w dniu 21
kwietnia w godzinach od 7.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy czynny będzie
punkt przyjmowania zeznań podatkowych PIT.
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

SPRAWOZDANIe Z XXIV SeSJI RADY GMINY

W

e wtorek 28 marca 2017,
w siedzibie Urzędu
Gminy Odbyło się XXIV
posiedzenie Rady Gminy. Obrady
otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady – Tadeusz Lazarek, który złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o kolejny
punkt w brzmieniu: „Informacja
o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
W punkcie dotyczącym „pisemnego zgłaszania interpelacji, Wiceprzewodniczący odczytał pismo
Radnego Zygmunta Furczyka, skierowane do Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”, do wiadomości
Wójta Gminy, w sprawie szkód górniczych na jego posesji i żądań jakie
ma w związku z tym wobec Przedsiębiorstwa.
Przechodząc do dalszej części
sesji, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
Bogusław Brosz przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa
publicznego na terenie gminy,
według którego w 2016 roku pojawia się wyraźna tendencja spadkową jeśli chodzi o ilość popełnianych w Goczałkowicach przestępstw i wykroczeń. W nawiązaniu
do powyższego tematu radni zwrócili uwagę na:
– wzrost ilości wypadków i kolizji
na skrzyżowaniu Drogi Krajowej
nr 1 z ulicami Główną i Brzozową,
co może być związane z wadliwym
działaniem sygnalizacji świetlnej,
– możliwe problemy komunikacyjne związane z przebudową
Potoku Goczałkowickiego,

– wyścigi organizowane przez kierowców na ul. Szkolnej.
W odpowiedzi, Przedstawiciel Komendy Powiatowej wyjaśnił, że wzrost ilości kolizji na DK1
jest spowodowany stale rosnącym
natężeniem ruchu. Rośnie przede
wszystkim ilość stłuczek. KPP
w Pszczynie złożyła w związku
z tym wniosek o wprowadzenie na pszczyńskim odcinku DK1
zakazu wyprzedzanie przez samochody ciężarowe. Dodał, że na ten
moment trwa projektowanie nowej
organizacji ruchu. Odpowiadając
na pytanie dotyczące ul. Szkolnej
powiedział, że siły Policji są dysponowane w zależności od ilości zdarzeń.
Wraz z zakończeniem kwestii
dot. bezpieczeństwa radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr XXI164/2016
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28.12.2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017-2023,
– zmiany Uchwały Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
XXI/165/2016 z dnia 28.12.2016 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2017 rok,
– nadania nazwy nowo wybudowanej drodze wewnętrznej będącej przedłużeniem istniejącej ulicy
Rzemieślniczej,
W nawiązaniu, zauważono,
że jakość wykonania nawierzchni
wybudowanego odcinka wymaga
przeglądu.
Wójt Gminy poinformowała,

że pod koniec kwietnia planowany
jest przegląd gwarancyjny drogi
i Radni zostaną na niego zaproszeni.
– dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój do nowego ustroju szkolnego,
– określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkoły
podstawowej prowadzonej przez
gminę Goczałkowice-Zdrój, ilości punków za kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
W odpowiedzi na pisemne
interpelacja Wójt Gminy odczytała
odpowiedź na interpelację złożoną
przez radnego Zygmunta Furczyka
w dniu 21 lutego 2017 r. w spra-

wie zaniedbań i degradacji części
obszaru Goczałkowic-Zdroju.
Przechodząc do wolnych głosów
i wniosków podjęto kwestie dotyczące ewentualnych zmian w harmonogramie przebudowy Potoku
Goczałkowickiego.
Na zakończenie obrad, Wiceprzewodniczący Rady odczytał
zaproszenie Starosty Pszczyńskiego na obchody dnia pamięci
ofiar Zbrodni Katyńskiej w dniu 10
kwietnia 2017 r. Dodatkowo, poinformował o wynikach uzyskanych
przez radnych w powiatowym turnieju tenisa stołowego oraz przypomniał o złożeniu do dnia 30 kwietnia przez radnych oświadczeń
majątkowych.
Opracowanie:
GOK

Z wielkim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci
Honorowego Obywatela Goczałkowic-Zdroju,
Członka Zarządu Gminy,
Radnego kilku kadencji

Śp. Zbigniewa Moli
W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się
z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi i Współpracownikami
W imieniu samorządu gminnego
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Radą Gminy Goczałkowice-Zdrój
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NOWA SIeDZIbA DLA OŚRODkA
POMOCY SPOŁeCZNeJ

fot. urząd gminy

W

budynku „Górnik”, siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej wkrótce zagości kolejna
gminna jednostka. Do pomieszczeń, zlokalizowanych
na parterze po dawnym „Klubie Maluszka” zostanie przeniesiony
goczałkowicki Ośrodek Pomocy Społecznej.
W celu dostosowania części obiektu do potrzeb OPS-u w pierwszym w terminie od stycznia do marca przeprowadzono gruntowny
remont obejmujący m.in.: wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, położenie nowych posadzek z płytek granitowych oraz nowych podłóg, montaż przeszklenia wiatrołapu wraz
z drzwiami wejściowymi, prace wykończeniowe, malowanie ścian
i sufitów, roboty instalacyjne elektryczne dla całego budynku, prace
instalacyjne dotyczące sieci informatycznej, a także zabezpieczenia
ppoż stropów.
Łączny koszt przeprowadzonej inwestycji wraz z kosztami poniesionym za inspektorat nadzoru wyniósł: 262 688,33 zł.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

W SPRAWIe CZYSTOŚCI POWIeTRZA
- OCZekuJeMY NA DeCYZJę NfOŚ

W

marcu br. Urząd Gminy nawiązał
współpracę z Grupą CZH w sprawie
działań służących poprawie jakości powietrza i ograniczeniu tzw. „niskiej
emisji”. W ramach tejże współpracy gmina
zamierza wdrożyć pilotażowy program polegający na montażu elektrofiltrów na kominach gospodarstw domowych ogrzewanych
węglem. Pilotaż polega na zakupie i montażu
w bieżącym roku 62 elektrofiltrów kominowych. List intencyjny podpisano 13 marca.
Zainteresowani przystąpieniem do programu
mogli zgłaszać się do 17 marca. Tak krótki
termin na podjęcie decyzji był wynikiem harmonogramu działań przyjętego przez CZH.
Elektrofiltry nie są niczym nowym –
od dawna stosuje się je w przemyśle, ener-

getyce i ciepłownictwie. Teraz pojawiła się
możliwość ich zastosowania także do indywidualnego użytku, w kotłowniach małej
mocy. Elektrofiltr to niewielkie urządzenie
odpylające montowane w układzie kominowym. Wygląda jak tuba, ma niespełna metr
wysokości. Praca nad jego skonstruowaniem
trwała siedem lat. Elektrofiltr choć wygląda
niepozornie, może skutecznie ograniczyć
emisję zanieczyszczeń powietrza od 50 do 90
procent, w zależności od źródła emisji – tak
twierdzi dr inż. Robert Kubica z Katedry
Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierujący pracami
nad tym innowacyjnym urządzeniem. Jego
koszt to około 3.000 złotych, w tym: dotacja

SAMORZĄD GMINNY
W LATACh 1998-2002

W

19 9 8 r. , s z e ś ć l a t
po utworzeniu
w Goczałkowicach niezależnego samorządu zakończyła się druga kadencja Rady
Gminy. Wraz z kolejnymi wyborami, wyznaczonymi na 11 października, w gronie osób wybranych na stanowisko radnych znaleźli się: Michał Nowak, Czesław
Skipioł, Alojzy Szczotka, Augu-

styn Becher, Stanisław Siebielec, Krzysztof Turoń, Tadeusz
Lazarek, Krzysztof Kanik, Henryk Ryszka, Marian Waliczek,
Krzysztof Lazarek, Bogusław
Mastrowski, Wincenty Młodzik,
Jerzy Fijoł, Mieczysław Pałka,
Bogusław Ożarowski, Wacław
Korzeniowski. Nowym Przewodniczącym został mianowany wieloletni samorządowiec – Józef

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.800 zł. Wkład
właściciela posesji wyniesie 100 złotych tj.
ok. 3,3%. Pozostały koszt tj. 1.100 zł zostanie
sfinansowany z budżetu gminy. Elektrofiltry
będą montowane w już istniejących instalacjach. Są to urządzenia o niskich kosztach
użytkowania. Jak podają twórcy urządzenia,
miesięczny koszt całodobowej pracy urządzenia wyniesie ok. 14-15 zł. Planowany termin montażu elektrofiltrów – przed sezonem
grzewczym tj. sierpień-wrzesień 2017r. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dotacji
z NFOŚ. Stosowny wniosek został złożony.
Aktualnie oczekuje się na decyzję w tej sprawie.
Maria Ożarowska

Brudek. Co ciekawe, zmianie
uległa osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy. Na jednym z pierwszych posiedzeń Rady, po długotrwałych pertraktacjach, dokładnie 5 listopada rządy w Goczałkowicach objął na kilka kolejnych kadencji Krzysztof Kanik,
pełniący wcześniej rolę radnego i członka zarządu gminy.
Kolejne zmiany wprowadzono

również na stanowisku Sekretarza Gminy. Pierwszego czerwca
1998 roku na emeryturę odeszła
Helena Wiera, a jej miejsce zajęła
Maria Ożarowska, która na przestrzeni kilku lat pracy w samorządzie dała się poznać jako
doświadczony i kompetentny
pracownik.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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SAMORZĄD GMINNY - CIĄG DALSZY...
waniu środków zewnętrznych).
Pozytywne zmiany zachodzące w miejscowości, dogodność położenia i obfitość terenów
zielonych sprawiła, że w ramach
obchodów III Dni Goczałkowic,
Polski Związek Łowiecki, zrzeszający ponad 3700 myśliwych
postanowił świętować jubileusz swego 75-lecia właśnie
w Goczałkowicach, co dla miejscowości, która dopiero od kilku
lat pracowała nad swoim wizerunkiem było wielkim zaskoczeniem i wyróżnieniem.
Inną niespodzianką, która
znacznie poprawiła standard
i jakość świadczonych przez
lokalne uzdrowisko usług było
przekazanie na jego rzecz
przez zaprzyjaźnione niemieckie uzdrowisko Bad Schmiedeberg specjalistycznej aparatury
i sprzętu medycznego.
Gospodarczemu i inwestycyjnemu rozkwitowi gminy, towarzyszył także znaczny rozwój
w dziedzinie kultury i sportu.
Dla mieszkańców gminy GOKSiR organizował liczne przedsięwzięcia: wyjazdy, imprezy towarzyskie, zajęcia stacjonarne, biesiady, a dla najmłodszych przeglądy i konkursy, pośród których
znalazł się międzygminny konkurs gwarowy „Pogodejmy
po naszymu”.
Nadchodzący rok nie przyniósł
wielu zmian w życiu lokalnego
społeczeństwa. Największym
wydarzeniem 1999 roku, wygenerowanym przez wprowadzoną
w styczniu reformę oświaty było
utworzenie w Goczałkowicach
nowej placówki oświatowej. Na II
piętrze budynku Szkoły Podstawowej otwarto goczałkowickie
gimnazjum, którego Dyrektorem została Beata Smolarek pełniąca wcześniej funkcję wicedyrektora SP nr 7 w Ćwiklicach.
Drobnej korekcie, w tym czasie
uległa również szata wydawanego od 1993 czasopisma samorządowego Wiadomości Goczałkowickie, które na przestrzeni
mijających lat stanowiło jedno
z głównych źródeł komunikacji
i informowania mieszkańców
Goczałkowic o bieżących sprawach gminy.

fot. urząd gminy

Rok 1998, oprócz istotnych
zmian na najwyższych szczeblach
władz lokalnych zapisał się niezwykłym osiągnięciem na gruncie oświaty. Szkole Podstawowej
nr 2, 12 maja dzięki wielkiemu
zaangażowaniu grona pedagogicznego oraz rodziców dzieci
uczęszczających do placówki
nadano im. Jana Pawła II. W uroczystości poświęcenia sztandaru
i pamiątkowej tablicy autorstwa
goczałkowickiego artysty-rzeźbiarza Stanisława Hochuła wziął
udział ówczesny arcybiskup,
metropolita katowicki – Damian
Zimoń, który poświęcił dwa najważniejsze symbole otrzymania
przez szkołą tak zaszczytnego
patronatu.
Kolejny rok pracy młodego,
prężnie rozwijającego się samorządu wiązał się z licznymi inwestycjami, które miały na celu
poprawę jakości codziennego
życia mieszkańców. Dzięki staraniom Urzędu Gminy sprawnie
postępowały dalsze etapy telefonizacji miejscowości oraz montowania kolejnych odcinków
kanalizacji. Z gminnego budżetu
przekazano część środków
na remont dachu kościoła parafialnego. Przebudowie i rewitalizacji uległy również najbardziej
wyeksploatowane drogi, wśród
których znalazła się ulica m.in.:
Powstańców Śląskich, Borowinowa, Polna, Bór I i Bór II. Co najważniejsze na terenie Goczałkowic, a dokładnie w obrębie skrzyżowania ul. Brzozowej i Głównej zamontowano
długo wyczekiwaną sygnalizację świetlną, która od tej pory
usprawniła ruch w obrębie DK
1, przecinającej miejscowość
na dwie części.
Liczne zmiany i usprawnienia nie przechodziły bez uwagi
w województwie. W rankingu
„Złotej Setki Samorządowych
Inwestorów za 1998 rok” opublikowanym w sierpniowym nr Rzeczypospolitej z roku 1999 (dodatek ABC Województw) wśród
2500 gmin polskich (w tym gmin
miejskich z silnie rozwiniętym
przemysłem, olbrzymimi zakładami, centrami przedsiębiorczości) Gmina Goczałkowice-Zdrój zajęła 34 miejsce oraz 7
w zestawieniu za udział inwestycji wydatkach budżetowych
(177% przyrostu dochodów
Gminy w 1998 r. w porównaniu
z 1997 r. głównie dzięki pozyski-

Oczywiście, utartym torem
kontynuowano dalsze prace
związane z procesem kanalizacji gminy, remontami dróg
i budową obiektu przeznaczonego na potrzeby Urzędu Gminy.
W 1999 r. w budynku zamontowano instalację centralnego
ogrzewania, a rok później wykończony obiekt, oddano do użytku.
Dwukondygnacyjny budynek,
którego uroczyste otwarcie
odbyło się 14 marca 2000 roku
został dostosowany do bieżących
potrzeb związanych z rzetelną
pracą urzędu i obsługą petentów.
Początek nowego milenium
przyniósł dla Gminy Goczałkowice kilka cennych wyróżnień m.in. w konkursie na najlepszą ofertę samorządu w zakresie
inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej ogłoszonym przez
Agencję Rozwoju Komunalnego oraz wyróżnienie Prezesa
Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na najlepiej prowadzoną gospodarkę
wodno-ściekową na terenach
wiejskich, które przełożyło się
na otrzymanie środków finansowych w wysokości 300 tyś. zł.
Ponadto, 31 maja 2001 roku
w IV rankingu Rzeczypospolitej
i Centrum Badań Regionalnych –
Złota Setka Samorządów, Goczałkowice pośród samorządów
stawiających na rozwój i dobrą
gospodarkę własnymi zasobami
finansowymi zajęły 45 pozycję.
Na prężny rozwój miejscowości
zwrócił także uwagę Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska,
który w ogólnopolskim konkursie na selektywną zbiórkę odpadów przyznał gminie nagrodę
w wysokości 100 tyś. zł.
To jednak nie koniec istotnych
wydarzeń jakie miały miejsce 16
lat temu. Zmiany wprowadzone
do podstawy edukacyjnej oraz
coraz trudniejsza sytuacja lokalowa po uruchomieniu goczałkowickiego gimnazjum sprawiła,
że 28 sierpnia 2001 roku władze samorządowe rozpoczęły
budowę budynku pod siedzibę
placówki.
Uroczyste otwarcie podwalin,
zlokalizowanego w bezpośred-

1992
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nim sąsiedztwie „starej szkoły”
gimnazjum odbyło się rok później, 2 września przy kolejnym
już udzale metropolity katowickiego Damiana Zimonia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2
618 697 zł.
Przypadający na 2002 rok
koniec trzeciej kadencji samorządu przyniósł małą rewolucję w zasadach powoływania
Wójta Gminy. 27 października
odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory, w których na drugą
kadencję został mianowany
Krzysztof Kanik. Drobne zmiany
zanotowano również w składzie
Rady Gminy, która z 18 członków, zmniejszyła się do 15. Dzięki
temu, na pierwszym posiedzeniu rady III kadencji, 19 listopada ślubowanie złożyli: Krzysztof Kleczka (powołany na Przewodniczącego), Józef Brudek,
Norbert Czernecki, Marek Czyż,
Kazimierz Ingram, Zbigniew
Jacek, Joanna Jasica-Hochuł,
Wojciech Kapias, Krzysztof Lazarek, Tadeusz Lazarek, Maria
Orczyk, Alojzy Szczotka, Mirosław Wize, Adam Zuber, Zofia
Żelazo.
Ówczesne wybory samorządowe pokryły się z kolejnym jubileuszem gminy. Niepostrzeżenie
minęło 10 lat odkąd Goczałkowice przestały być mało znaczącym sołectwem Gminy Pszczyna.
Na przestrzeni tej dekady, dzięki
zaangażowaniu i pracy wielu
ludzi udało się zrealizować szereg istotnych dla życia społecznego przedsięwzięć w dziedzinie
oświaty, infrastruktury, budownictwa publicznego itp. Oczywiście, jeszcze wiele pozostawało
do zrobienia. Nowy samorząd
również nie zamierzał spocząć
na laurach. Jedną z pierwszych
podjętych przez niego decyzji,
było przyjęcie uchwały w sprawie budowy na terenie gminy
nowoczesnej Hali Sportowej.
Prace związane z realizacją tej
kosztownej i ogromnej inwestycji
ruszyły 12 listopada 2002 roku.
Na efekty nie trzeba było czekać
długo. Pierwszy dzwonek roku
szkolnego 2003/2004 rozpoczął
nowy etap w dziejach goczałkowickiego sportu. Od pierwszego września dzieci, młodzież
oraz osoby dorosłe mogły zacząć
korzystać z nowej bazy gimnastycznej.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
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wiadomości goczałkowickie

Rusza remont
Zdrojowej i Jeziornej
– będą utrudnienia
18 kwietnia rozpocznie się przebudowa ulicy Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju i Zdrojowej w Pszczynie, łącznie w obu gminach ponad 3,5 km drogi. Oprócz przebudowy jezdni w ramach
inwestycji zostaną wykonane ciągi piesze i rowerowe oraz parking dla samochodów w rejonie Korony Zapory. Inwestorem jest
powiat pszczyński, który realizuje to zadanie przy znaczącym
udziale finansowym gminy Pszczyna i gminy Goczałkowice-Zdrój. Wkład naszej gminy w inwestycje wyniesie 1.776.239 zł.
Tak duża inwestycja drogowa wiąże się z ogromnymi utrudnieniami w ruchu i koniecznością objazdów. Podzielono ja na 3
etapy. PZD zapewnia, że dołoży starań, by inwestycja przebiegała sprawnie. Utrudnienia w ruchu i konieczności objazdów

18

Ponadto od najbliższego poniedziałku planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na ul. Głównej począwszy od ul.
Jeziornej, sukcesywnie odcinkami o długości ok. 100 m w kierunku ul. Św. Anny.
Maria Ożarowska

Informacja PZD w pszczynie
w sprawie utrudnień

kwietnia ruszy realizacja największej tegorocznej inwestycji na drogach powiatowych. W związku z pracami na ul. Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej
w Goczałkowicach-Zdroju będą utrudnienia.
Warta prawie 8,4 mln zł inwestycja będzie
polegała na przebudowie ponad 3,5-kilometrowego odcinka ul. Zdrojowej w Pszczynie
i Jeziornej w Goczałkowicach. W ramach zadania planowana jest m.in. przebudowa i budowa
ciągów pieszych i rowerowych, a także wykonanie poboczy i parkingu dla samochodów.
Przebudowę ul. Zdrojowej w Pszczynie
i Jeziornej w Goczałkowicach wykona firma
M-SILNICE a.s. Przypomnijmy, że zadanie
realizuje powiat pszczyński przy udziale gminy
Pszczyna i gminy Goczałkowice-Zdrój.
– Do wykonania tej inwestycji przygotowujemy się od wielu miesięcy. W marcu zostały już
zrobione prace mające na celu przygotowanie
terenu pod realizację zadania. Prace na samej
drodze ruszą w połowie kwietnia. Zależy nam,
żeby inwestycja była wykonana nie tylko rzetelnie, ale i szybko, dlatego na czas jej realizacji
konieczne będzie wyznaczenie objazdów. Kie-

J

będą spowodowane także realizacją drugiej ważnej inwestycji tj. regulacją Potoku Goczałkowickiego, w ramach której
zostanie zamknięta ul. Uzdrowiskowa na okres ok. 3 tygodni
ze względu na przebudowę przepustu. Poniżej zamieszczamy
szczegółową informację w tej sprawie przekazaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

rowców prosimy o rozważną jazdę – zaznacza
starosta pszczyński, Paweł Sadza.
W pierwszym etapie prac, który rozpocznie się 18 kwietnia, zamknięte zostaną dwa
fragmenty tej trasy – odcinek ul. Zdrojowej –
od DW 939 do ul. Grzebłowiec (nie włączając
skrzyżowania ul. Zdrojowej i Grzebłowiec)
oraz odcinek ul. Jeziornej – od skrzyżowania
z ul. Szkolną w kierunku wału zapory (łącznie
ze skrzyżowaniem ul. Jeziornej z ul. Szkolną).
Warto zaznaczyć, że od skrzyżowania ul.
Jeziornej z ul. Szkolną w Goczałkowicach-Zdroju nie będzie możliwy dojazd do wału
zapory. Będzie natomiast umożliwione parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Szkolnej i dojście
do zapory pieszo.
W związku z pracami wyznaczone zostały
objazdy. Kierowcy zmierzający z Pszczyny
w kierunku Goczałkowic będą musieli kierować się ul. Cieszyńską i Bielską w Pszczynie do DK1, następnie ul. Główną aż do ul.
Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju. Uwaga
– pojazdy o wysokości powyżej 2,4m na ul.
Głównej muszą jednym z łączników przejechać
na ul. Szkolną, aby po przejechaniu przejazdu

kolejowego ul. Św. Jerzego lub św. Anny wrócić na ul. Główną (szczegóły na mapie poniżej).
Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na koniec czerwca.
Prosimy kierowców o zapoznanie się
z wariantami objazdu, ponieważ w podobnym
okresie w okolicy będą prowadzone dwie inne
inwestycje – 18 kwietnia w związku z budową
przepustu na Potoku Goczałkowickim, realizowaną przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych, przez ok. trzy tygodnie zamknięty
będzie odcinek ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach-Zdroju (od wlotu z DK1 do „ronda
pod bocianem”), a na odcinku ul. Skłodowskiej
w Pszczynie, w związku z remontem chodnika
zleconym przez Urząd Miejski, ruch będzie się
odbywać wahadłowo.

Mapa objazdów – etap 1 zamknięcie
drogi na odcinku od ul. Szkolnej do zapory,
zamknięcie drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Cieszyńskiej do ul. Grzebłowiec 352
kB, DOSTĘPNA JEST NA STRONIE URZĘDU
GMINY.

Zbliża się termin
wydania decyzji

ak już informowaliśmy, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi od listopada 2016r. postępowanie
odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji
na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego „SILESIA” wydanej przez Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 17 marca.

Pod koniec marca do Urzędu Gminy wpłynęło zawiadomienie o wyznaczeniu kolejnego terminu. Tym razem jest to dzień 28 kwietnia br.
Zawiadomienie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie informacji publicznej.

Maria Ożarowska

aktualności
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Przebudowa ul. bocznej
Jeziornej - podpisano umowę

W

dniu 5 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. bocznej Jeziornej”
Zakres przebudowy obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni na długości 275 mb wraz z wjazdami
indywidualnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 193 mb służącej odwodnieniu jezdni.
Do przetargu przystąpiło 7 oferentów. Komisja przetargowa dokonała sprawdzenia i oceny złożonych ofert pod względem zgodności
OŚWIATA

z warunkami przetargu.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FUH M&S „BRUK” M. Szczygieł, Sz. Zieleźnik, s.c. z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 357 023 zł oraz
zaoferowała 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.
Plac budowy zostanie przekazany do 7 dni od dnia podpisania
umowy.
Planowany termin zakończenia remontu to 15.06.2017 r.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Bookcrossing - „Wędrująca

książka” - Punkt wymiany książek

K

fot. przedszkole nr

1

s i ą ż k a – j a ko sk a r b nica wiedzy, źródło nieskończonej wyobraźni,
kopalnia inspirujących pomysłów – jest zaledwie symbolem przedmiotu sprawiającego
radość maluchom. Pomaga
najmłodszym w przekroczeniu
bram zarówno fantastycznego
świata bajek, baśni, legend, jak
i tak bliskiej im przedszkolno-domowej codzienności. Niekiedy pozwala choć na chwilę
zapomnieć o małych smutkach
czy chorobie. Z myślą o ułatwieniu – a w niektórych przypadkach umożliwieniu – przedszkolakom kontaktu z książką
zrodził się pomysł wdrożenia
idei bookcrossingu w naszym
przedszkolu. Bookcrossing
to społeczna ogólnoświatowa
forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna
biblioteka, bez własnej sie-

dziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu
zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim
zasięgiem obiegła cały świat.
W Polsce funkcjonuje od 2003 r.
wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Bookcrossing, czyli krążąca książka lub
książka w podróży, ma na celu
podniesienie poziomu czytelnictwa i spopular yzowanie
samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek
w miejscach publicznych (park,
pociąg, ulubiony pub, wybrany
sklep, teatr, kawiarnia, galeria,
kino), jak również w miejscach
w tym celu przygotowanych –
półkach, stolikach, regałach
po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Właśnie taka półka znajduje się
w holu naszego Przedszkola.

W ramach ogólnoświatowej akcji bookcrossing- „Uwolnij książkę”, 8.03.2017 roku
w Publicznym Przedszkolu nr
1 w Goczałkowicach-Zdroju
oficjalnie otwarto półeczkę
z książeczkami. Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana
do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami
z innymi. Naszą akcję rozpoczęto spotkaniem wszystkich
grup przedszkolnych. Opisano
i dokładnie wytłumaczono
dzieciom pomysł tej wspaniałej
akcji wspierającej czytelnictwo
wśród najmłodszych i dorosłych. Zaproszona przez nas
Pani Ania Grzegorska z Gminnej Biblioteki Publicznej przekazała książki dla dzieci, które
zostały specjalnie opieczętowane naklejkami i położone
na specjalnie do tego przygotowanej półeczce. Pani Ania
przypomniała dzieciom także,
w jaki sposób korzystać z książek, a czego nie wolno z nimi
robić. Na zakończenie dzieci
zaśpiewały piosenkę o książeczkach, a nasz wspaniały
gość i przedstawicielka przedszkolaków – Marlenka z grupy
Kotków, oficjalnie przecięły
czerwoną wstęgę. W ten oto
sposób, pełni radości możemy
już korzystać z naszej półeczki
z książeczkami.
Dodajemy, że nasze przedszkole poprzez wdrożenie inicjatywy bookcrossingu uczestniczy też w zorganizowanej przez miesięcznik BLIŻEJ

PRZEDSZKOLA akcji Książka
dla przedszkolaka. Uruchomiliśmy przedszkolny punkt
wymiany książek w ramach
tej akcji. Opisujemy i relacjonujemy na stronie internetowej „Bliżej Przedszkola”
pomysły i sprawy, które się
dzieją w naszym przedszkolu
w ramach zbiórki książek dla
naszych dzieci.
Chcielibyśmy, aby te Przedszkolne punkty wymiany książek powodowały większe zainteresowanie dziecka książkami. Aby dziecko wiedziało,
że jego przedszkole jest miejscem, w którym znajdzie interesującą i ciekawą książkę.
I że nie musi za nią płacić (ceny
książek dla wielu rodzin mogą
być dużym problemem). Chcielibyśmy, aby przedszkole stało
się miejscem jeszcze bardziej
przyjaznym książce i dziecku.
Miejscem, gdzie przedszkolaki
mogą odnaleźć wspaniałego
przyjaciela – książkę.
Ważne jest także, by nie tylko
dziecko szanowało książkę.
Ona sama też musi szanować
malucha: książki, któr ymi
dzieci będą się wymieniać,
muszą być zdatne do użytku,
czyli powinny być w takim stanie, byśmy chcieli, aby nasze
dziecko je wzięło. Muszą być
również ciekawe.
Karolina Siedlaczek,
Ewelina Rolska
nauczycielki Publicznego Przedszkola nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju
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i dłoni. Wymagało to zaangażowania dzieci, cierpliwości i koncentracji. Ugniataliśmy, wałkowaliśmy glinę, by ostatecznie wyciąć
z niej gotową foremką – kwiatek.
Powstały niepowtarzalne prace,
które następnie zostały zabrane
do wypalenia w piecu, a po kilku
dniach znowu przywiezione przez
panią Anię do pokrycia szkliwem
przez dzieci.
Zabawa z gliną naturalną okazała się doskonałą formą aktywności dziecięcej. Dzieci poczuły się
jak prawdziwi artyści.
Kierujemy serdeczne podziękowania dla pani Ani, która bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem poprowadziła bardzo
ciekawe i pełne twórczości kreatywnej zajęcia dla dzieci.
Dzieci uczestnicząc w zajęciach
ceramicznych znacznie rozwinęły
swoją wyobraźnię oraz zdolności
manualne. Z prac jakie powstały
podczas zajęć przygotowaliśmy
wspaniałe niespodzianki-upominki dla Babć i Dziadków z okazji
ich Święta. Dzieci obdarowały ich
tymi pięknymi kwiatami podczas

fot. przedszkole nr

P

raca z gliną bardzo dobrze
wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy
skupienia i cierpliwości. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny
zaspokaja naturalną potrzebę
dziecka, przygotowuje w ten sposób rękę do nauki pisania. Znakomicie stymuluje i rozwija układ
nerwowy. Rozwija wyobraźnię,
zdolności manualne i oczywiście
jest wspaniałą zabawą.
W lutym przedszkolaki z grupy
KRASNALI Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wzięły udział w zajęciach
ceramicznych prowadzonych
przez okoliczną artystkę, plastyka, panią Anię Stalmach.
W czasie pierwszego spotkania dzieci dowiedziały się jakim
bogactwem naturalnym jest glina
i doświadczyły jak doskonałym
jest materiałem do zabawy. Daje
ona możliwość tworzenia rzeczy
w przestrzeni. Poprzez lepienie,
ugniatanie, wałkowanie dzieci
dały upust swojej wyobraźni
i przeżyły radość tworzenia, rozwijając przy tym motorykę palców

1

WARSZTATY CeRAMICZNe
W PRZeDSZkOLu

specjalnej uroczystości w naszej
grupie.

Ewelina Rolska,
Monika Gerlich-Adamaszek

POkOChALIŚMY MATeMATYkę!

fot. gimnazjum

tym hasłem 16 marca
w naszym gimnazjum obchodziliśmy Światowy Dzień liczby Pi
i Ogólnopolski Dzień Matematyki.
Wydarzenie to miało na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko
liczby, wzory, trudne zadania, ale
również doskonała zabawa.
Obchody tego święta rozpoczęliśmy od przeprowadzenia
Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego KANGUR 2017,
w którym z interesującymi zadaniami zmagało się 20. uczniów
naszego gimnazjum. Konkurs ten
stanowił doskonałą rozgrzewkę
do wielu innych atrakcji, czekających na wszystkich w tym dniu.
I tak, uczniowie mogli sprawdzić się miedzy innymi w quizie:
„Matematyka w przysłowiach
polskich”, rozwiązywać zagadki
logiczne, łamigłówki, sudoku,
mosty, puzzle IQ, które z kolei były
wspaniałym treningiem logicznego myślenia.

szkoły podstawowej.
Na podsumowanie obchodów
Dnia matematyki w naszym gimnazjum, został przeprowadzony
szkolny konkurs „Matematyk
Roku 2017”, w którym pierwsze
miejsce ex aequo zajęli:
Dominika English z klasy 2
A i Adam Filapek z klasy 3A.
Niemniej miło jest nam również
poinformować, że tegorocznym

laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki został uczeń klasy 3 A – Adam
Filapek.
D z i ę k uj e my w s z y s t k i m
uczniom biorącym udział w zabawie. Gratulujemy zwycięzcom.
Zespół matematyków

fot. gimnazjum

„M

Inną – również cieszącą się zainteresowaniem atrakcją – było tworzenie z papieru ozdób wielkanocnych i modeli sześcianu metodą
popularnie nazywaną origami.
Dla młodzieży ceniącej sobie
zajęcia ruchowe przygotowana
była kultowa „gra w klasy”, polegająca na umiejętnym przejściu
przez osiem pól „chłopka” – tj.
przez wszystkie osiem klas dawnej

atematyka jest jak kurz,
wszędzie jest i już” – pod

 z życia gminy 
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ZMIANY W GMINNeJ
SIeCI SZkOLNeJ

N

owe prawo oświatowe
oznacza zmiany w strukturze szkół, stopniowe
wygaszanie gimnazjów, wydłużoną naukę w liceach ogólnokształcących i technikach, jak
również zmiany w kształceniu
zawodowym. Ich wdrożenie
rozpocznie się w roku szkolnym
2017/2018 i będzie następować
sukcesywnie przez kilka lat obejmując kolejne roczniki dzieci
i młodzieży.
Najwcześniej zmiany są wprowadzane w gminach, do których
należy prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Zgodnie
z przyjętymi ustawami, uczniowie kończący klasę VI szkoły
podstawowej w roku szkolnym
2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym

Z

rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – w bieżącym roku nie
ma już rekrutacji do tych szkół.
Ostatni rocznik uczniów klas
trzecich gimnazjum opuści mury
tej szkoły w czerwcu 2019r.
Z dniem 1 września 2017r.
dotychczasowe sześcioletnie
szkoły podstawowe z mocy
ustawy staja się ośmioletnimi
szkołami podstawowymi. Z kolei
gimnazja, w zależności od decyzji organów prowadzących mogą
funkcjonować w dotychczasowej formie aż do całkowitego
wygaszenia w 2019r. lub podlegać przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową albo
zostać włączone do szkoły podstawowej.
Gmina Goczałkowice-Zdrój
uwzględniając lokalne uwa-

runkowania oraz dane demograficzne skorzystała z tej
trzeciej możliwości. Tak więc
z dniem 1 września 2017r. klasy
dotychczasowego Gimnazjum
w Goczałkowicach-Zdroju będą
włączone do Szkoły Podstawowej nr 1. Uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej
sesji Rady Gminy. Wskutek tej
decyzji, z mocy ustawy, nauczyciele dotychczasowego Gimnazjum stają się z dniem włączenia nauczycielami ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1.
Ustawa stanowi, że wyjątkiem
są nauczyciele nie posiadający
kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, z którymi
rozwiązuje się stosunek pracy
z końcem roku szkolnego,

9

po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Jednakże
taka sytuacja wedle informacji dyrektora nie ma miejsca
w naszej gminie. Przepisy regulują także uprawnienia pracowników niebędących nauczycielami, którzy z mocy prawa również stają się pracownikami
Szkoły Podstawowej. Obowiązkiem dyrektorów jest przekazanie na piśmie pracownikom
informacji o zmianach, w terminie do 15 maja br. Analizy
sporządzone przez dyrektorów gminnych szkół wskazują
na możliwość dalszego zatrudnienia wszystkich pracowników, z którymi zawarto umowy
na czas nieokreślony bądź przez
mianowanie.
Maria Ożarowska

ZAPISY DO I kLASY SP NR 1
W GOCZAŁkOWICACh -ZDROJu

godnie z art. 204 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 stycznia 2017r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe Wójt Gminy
Goczałkowice- Zdrój w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju podaje do publicznej
wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju na rok szkolny 2017/2018, w tym terminy składania dokumentów.
Informacje o zapisach można uzyskać pod numerem telefonu 32 210 72 12 w godzinach 7.30 – do 14.30 od poniedziałku
do piątku w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach–Zdroju ul. Powstańców Śl. 3.

kONkuRSY NA STANOWISkA DYRekTORÓW
W PLACÓWkACh OŚWIATOWYCh

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów: Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego
Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach -Zdroju, do której z dniem 1 września 2017r. zostaną włączone
klasy II i klasy III dotychczasowego Gimnazjum w Goczałkowicach
–Zdroju.

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne w placówkach
oświatowych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Konkursy zostaną przeprowadzone nie później
niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Maria Ożarowska

fot. urząd gminy

Ogłoszenie o konkursach przekazano do szkół i przedszkoli oraz do Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. W ogłoszeniach
podano m.in. nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy, wymagania
kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz wykaz wymaganych dokumentów.
Termin składania ofert upływa dnia 5 maja 2017r.

 z życia gminy 
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DZIeNNY OŚRODek RehAbILITACYJNO
- eDukACYJNO – WYChOWAWCZY

O

– PLACÓWkA POLSkIeGO STOWARZYSZeNIA NA RZeCZ OSÓb Z
NIePeŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTeLekTuALNĄ kOŁO W PSZCZYNIe

środek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa,
autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 3 do 25 lat.
Posiadamy 25 lat doświadczenia!

w Miedźnej;
– krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju;
– hali sportowej „Iskra” w Pszczynie;
– jaskini solnej w Goczałkowicach – Zdroju.
Oferujemy także opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską neurologa
dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej oraz pediatry.
Kadra DOREW to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholodzy,
logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy.
Proces edukacji i rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych
możliwości i potrzeb każdego ucznia. Specjaliści wspólnie opracowują INDYWIDUALNY, KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA
I REHABILITACJI, oparty o wcześniejszą, wielospecjalistyczną
diagnozę.
Praca z podopiecznymi przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy współuczestniczą w tworzeniu indywidualnych programów, w prowadzeniu specjalistycznych oddziaływań, które kontynuują w domach. Na terenie placówki organizujemy dla rodziców zajęcia
instruktażowe, lekcje pokazowe, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 16:00 przez cały rok – ośrodek zapewnia opiekę również
w okresie wakacji i ferii zimowych. Uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.
Posiadamy własny tabor samochodowy – podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów dwoma busami
Ośrodka. W ramach pobytu w placówce dzieci korzystają z dwóch
posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Istnieje również możliwość
dostosowania posiłków do codziennej diety dziecka.
Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.

JUŻ WKRÓTCE PRZENOSIMY SIĘ DO NOWEGO, PROFESJONALNIE WYPOSAŻONEGO OBIEKTU, gdzie dla potrzeb naszych
uczniów uruchamiamy nowoczesne, specjalistyczne sale i gabinety, m.in. Salę Doświadczania Świata, salę do terapii Integracji Sensorycznej, gabinet hydromasażu, salę do kinezyterapii i wiele innych.
Adres nowej placówki: 43-211 Piasek, ul. Dworcowa 27.
Ośrodek posiada status niepublicznej placówki oświatowej.
Jest także ośrodkiem wielospecjalistycznej rehabilitacji medycznej
i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
wychowankom zapewnia kompleksową, nieodpłatną pomoc:
– wychowanie przedszkolne w grupach przedszkolnych;
– nauczanie w grupach szkolnych i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołowe;
oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu:
– terapii oraz diagnozy psychologicznej;
– terapii oraz diagnozy logopedycznej/neurologopedycznej;
– rehabilitacji ruchowej (oferujemy kinezyterapię, hydroterapię,
magnetostymulację, NDT Bobath, światłolecznictwo, masaż, kinesiotaping, pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego);
– terapii zajęciowej;
– hipoterapii i dogoterapii.
Zajęcia są prowadzone metodami: Dobrego Startu M. Bogdanowicz, arteterapii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii Integracji Sensorycznej, Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów S.
Masgutovej i wieloma innymi oraz metodami komunikacji alternatywnej (Makaton, piktogramy).
Zajęcia prowadzone są również w:
– krytej pływalni w Woli – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO
- EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
– placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Pszczynie
43-200 PSZCZYNA UL. ANTESA 1
TEL. 0-32/ 210-48-47
E-MAIL: dorw@alpha.pl
Numer KRS: 0000055636

fot. doreW

Strona internetowa: www.psouupszczyna.pl
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PASTeRkA I kOMINIARCZYk

„C

nym życiem i snują baśniowe
opowieści. Jednakże, nie wszyscy z jej mieszkańców, to zawsze
istoty przyjazne i dobre. Czasem zdarza się, że jedna z nich
wzbudza lęk i trwogę, zwłaszcza
wśród tych, którzy tak naprawdę

fot. gok

fot. gok

zy widziałeś kiedyś taką
prawdziwą starą szafę,
szczerniałą ze starości,
ozdobioną rzeźbami i girlandami?” Taką szafę można czasami spotkać na zapomnianym
strychu, albo w pokoju odzie-

dziczonym po prababci. Jest
to mebel zagadkowy, kryjący
w swym wnętrzu przedziwne
cuda. Mieszkają w nim tajemnicze przedmioty, które żyją sen-

nigdy jej nie widzieli, ale bardzo
wiele o niej słyszeli. Ten kto nie
wierzy, powinien był odwiedzić
w środowy wieczór, 5 kwietnia 2017 roku siedzibę Gminnej

Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i obejrzeć
barwną opowieść o „Pastereczce
i Kominiarczyku”, którzy z obawy
przed nieznanym im „koźlonogim” z wielkiej szafy wyruszyli
w pełną przygód i niebezpieczeństw wyprawę w daleki świat.
Tą piękną historię o odwadze
i miłości, ponad 20 zaciekawionych dzieci poznało w ramach
goczałkowickiego „wieczoru
z Andersenem”, który nawiązy-

wał do Międzynarodowego Dnia
Książki i urodzin jednego z najpopularniejszych na świecie autorów bajek dla dzieci.
Myślą przewodnią i nadrzędnym celem tych wyjątkowych
dorocznych spotkań jest rozwijanie wśród dzieci pasji i zainteresowań czytelniczych oraz zachęcanie ich do korzystania z oferty
goczałkowickich instytucji kultury.
Ewelina Sowa-Mrzyk

kĄCIk CZYTeLNICZY GMINNeJ
bIbLIOTekI POLeCA:

"SŁOWIK" - KRISTIN HANNAH

D

Miłość pokazuje nam, kim chcemy być.
Wojna pokazuje, kim jesteśmy.

wie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, okoliczności, w jakich przyszło im dorastać, i doświadczenia. Kiedy
w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, każda z nich
rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości
i wolności.

Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając
na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę.
Opuszczona przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć
do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci
z czasem staje się dramatycznie wysoka…
Inspirowana życiorysem bohaterki ruchu oporu Andrée de
Jongh opowieść o sile, odwadze i determinacji kobiet zachwyciła
miliony czytelniczek na całym świecie.
Książka ta znalazła się w zestawieniu 5 najpoczytniejszych
pozycji w naszej bibliotece w miesiącu marcu. Jest to kolejna
propozycja w cyklu „Biblioteka poleca". Serdecznie zapraszamy
do korzystania z księgozbioru biblioteki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gbp.goczalkowicezdroj.pl oraz profilu na facebook.
com/GBPGoczalkowice.
Do zobaczenia w bibliotece!!

źródło: www.lubimyczytac.pl
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NA WIELKANOCNYM STOLE

Przepisy na dania wielkanocne prezentowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Goczałkowicach-Zdroju na I Powiatowym Konkursie Kulinarnym, zorganizowanym w marcu 2016 roku przez Starostwo Powiatowe na sali Urzędu Gminy. Dania goczałkowickich
gospodyń, spośród wszystkich prezentowanych specjałów zdobyły III nagrodę.

BIAŁA KIEŁBASA
W PIWIE

PASZTET Z DZIKA
Skład potrawy:

Skład potrawy:

80 dkg mięsa z dzika (żeberka, kita, łopatka),
30-50 dkg surowego boczku lub podgardla,
25-30 dkg wątróbki drobiowej (najlepiej z indyka),
2 marchewki,
2 pietruszki,
kawałek selera,
1 cebula
2 jajka,
2 bułki kajzerki (czerstwe),
oliwa lub smalec (najlepiej gęsi),
Przyprawy: jałowiec, gałka muszkatołowa, rozmaryn, tymianek, ziele
angielskie, liść laurowy, pieprz, sól.

1 kg białej kiełbasy,
butelka/puszka jasnego piwa,
1 cebula,
oliwa.

Sposób przygotowania:
Cebulę kroimy w paski lub kostkę i podsmażamy delikatnie na oleju
w garnku. Wkładamy kiełbasę, którą zarumieniamy z dwóch stron,
a następnie nakłuwamy wykałaczkami i chwilę dusimy pod przykryciem (tak, aby kiełbasa puściła „soki”). Całość zalewamy piwem i nadal
dusimy przez ok. 1 godz. uzupełniając w razie konieczności piwo.

Sposób przygotowania:

fot. a.j.bieniek

W rozgrzanym naczyniu rozpuszczamy łyżkę smalcu, na którym
rumienimy pokrojone mięso z dzika i boczek. Po kilku minutach, dodajemy kawałki warzyw, pokrojoną w kostkę cebulę i przyprawy. Całość
podlewamy 2 – 3 szklankami wody i dusimy do uzyskania miękkości.
Po ugotowaniu, odcedzamy wszystkie produkty na osobną miskę,
a do wywaru wrzucamy wątróbkę, którą gotujemy ok. 3 min. i również
odławiamy. W powstałym sosie moczymy bułki, które następnie wraz
z mięsem i warzywami mielimy dwukrotnie.
Do tak przygotowanej masy wbijamy dwa całe jajka i dokładnie mieszamy, doprawiając (do smaku) pieprzem, solą i gałką muszkatołową.
Pasztet wkładamy do wysmarowanej tłuszczem i bułką tartą formy
i pieczemy w piekarniku przez ok. 40-50 min. w temp. 180 C.

DESER SEROWY

Skład potrawy:

1 kg białego sera (krajanki),
200 ml śmietany 36%,
kostka masła,
5 żółtek,
1 szklanka cukru,
2 łyżki żelatyny,
¾ szklanki obranych i pokrojonych migdałów,
½ szklanki rodzynek,
½ szklanki owoców kandyzowanych (mieszanki keksowej)
100 g wódki,
laska wanilii.

Ser mielimy trzykrotnie na maszynce do mięsa. Żółtka z cukrem ucieramy
mikserem na puch, następnie dodajemy po kawałku miękkiego masła.
Nadal ucierając dodajemy zmielony ser.
Śmietanę wlewamy do wysokiego naczynia i wraz z miąższem z wanilii
ubijamy.
Do masy serowej dodajemy ubitą śmietanę i dokładnie mieszamy.
Na koniec wlewamy rozpuszczoną w małej ilości gorącej wody żelatynę
oraz wsypujemy bakalie. Całość mieszamy, przekładamy do miski wcześniej wyłożonej gazą i wkładamy na 6 godz. do lodówki.
Po uzyskania twardej konsystencji, deser przekładamy na półmisek i zdobimy pozostawionymi na ten cel bakaliami.

fot. a.j.bieniek

Sposób przygotowania:
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje 3-dniową wycieczkę do

PIENIN

w dniach 17-19.07.2017
odpłatność: członkowie 300 zł; sympatycy 310 zł
Program wycieczki:

Życzenia Obfitych Łask i Błogosławieństw

Dzień I: wyjazd o godz. 8.00 – Dębno – gotycki kościół św. Michała
Archanioła – Sromowce Niżne – przejście mostem na słowacką stronę
do Czerwonego Klasztoru – Spływ Dunajcem – Niżne Szczawnica,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg

od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych

Dzień II: śniadanie – Kluczkowce – skansen osada turystyczna Czorsztyn,
Niedzica zamek, rejs po Jez. Czorsztyńskim, obiadokolacja, nocleg

Pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja

Dzień III: śniadanie – Stary Sącz, spacer po mieście, rynek, klasztor i
kościół Sióstr Klarysek – Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie

życzą…
Zarząd Koła Emerytów

Cena zawiera: przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, opieka
pilota przewodnika, 2 noclegi,
2 śniadania, 2 obiadokolacje,
ubezpieczenie NW.
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Radosnych, Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła
Świąt Wielkanocnych
życzą

fot. fotolia

Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goczałkowicach-Zdroju
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WIeLkANOCNY kONkuRS
PLASTYCZNY 2017

7. Wiktoria Sztafa, 6 lat – GOK Goczałkowice- Zdrój
8. Liwia Konieczny, 5 lat – PP Nr 1 Goczałkowice – Zdrój
9. Adriana Ryguła, 7 lat – PP Nr 2 Goczałkowice- Zdrój,
10. Zofia Pławecka – PG nr 1,Pszczyna,
11. Lena Młynarska, 6 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
12. Emilia Stalmach, kl. III – SP nr 11 Poręba
13. Natalia Szwed, 13 lat – PG nr 1,Pszczyna,
14. Zofia Świerczek, kl. V – SP Suszec
15. Martyna Małek, 11 lat – ZSP Jankowice

fot. fotolia

nia 6 kwietnia 2017r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty „Wielkanocny Konkurs Plastyczny”. Na konkurs
wpłynęło 180 prac. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 21
uczestników. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy
odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury 11 kwietnia 2017 (wtorek).
Ekspozycję będzie można obejżeć do końca kwietnia br.
Nagrody:
1. Emilia Łukowska, 12 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
2. Matusz Żemła, 10 lat – SP Nr 1 Goczałkowice- Zdrój
3.Bartosz Suchwałko, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice- Zdrój
4. Anna Ferens, 14 lat – PG Nr 1 Pszczyna
5. Filip Pieniądz, kl. V – SP Nr 11 Poręba
6. Ksawery Waleczek, 8 lat – SP Nr 12 Studzionka
Wyróżnienia:
1. Paulina Ziegler, 5 lat – PP Nr 2 Goczałkowice- Zdrój
2. Seweryn Suchodolski, 8 lat – SP Nr 1 Goczałkowice- Zdrój
3. Marlena Łypaczewska, 5 lat – PP Nr 1 Goczałkowice – Zdrój
4. Paulina Dyrna, kl. IV – SP Suszec
5. Cecylia Szendzielorz, 9 lat – SP Nr 1 Pszczyna
6. Olga Sobiela, 6 lat – GOK Goczałkowice – Zdrój

fot. gok
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wiadomości goczałkowickie

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje 1-dniową pielgrzymkę

organizuje 1-dniową wycieczkę

Beskidzkim Szlakiem Maryjnym
„Śladami Jana Pawła II”

Starówka w Żywcu, Góra Żar,
Muzeum Browaru

Ślemień, Rychwałd, Góra Matyska, Golgota Beskidów

dnia 06.07.2017 (czwartek)

w dniu 08.06.2017r. (czwartek)
wyjazd godz. 8.00 z parkingu
przy Urzędzie Gminy
Odpłatność: członkowie 60 zł; sympatycy 70 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, usługę przewodnika,
obiad, ubezpieczenie.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)

odpłatność od osoby wynosi:
członkowie 80 zł
sympatycy 90 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie, usługa przewodnika,
wyjazd koleją szynową na Górę Żar, wstęp do Muzeum Browaru

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła.

SPORT
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iV Mistrzostwa Śląska
Amatorów w Pływaniu

W

zawodach biorą udział
młodzi pływacy nie
posiadający licencji Polskiego Związku Pływackiego
oraz nie będący zawodnikami
klubów pływackich także na tej
licencji. Uczestnikami mistrzostw
są więc przede wszystkim dzieci
i młodzież, która chodzi na zajęcia szkółek pływackich działających na terenie województwa
śląskiego. W tym roku do Goczałkowic zjechali zawodnicy trenujący pływanie w Czechowicach-Dziedzicach, Szczyrku, Skoczowie, Żywcu, Mikołowie, Mszanie,
Katowicach, Dąbrowie Górniczej,
zaś powiat pszczyński był reprezentowany przez zawodników:
Yoursport Group, Pszczyńskiego
Centrum Rekreacji, Sport Classic, Butterfly i Prywatną Akademię Sportu. – Cały czas zawody
się rozwijają. W pierwszych zawodach wzięło udział około 200
zawodników, a co roku przybywa
50-100 uczestników. Teraz pewnie mielibyśmy nawet 500 pływaków, bo już po zamknięciu zapisów otrzymywałem zapytania czy
można jeszcze wysłać zgłoszenie.
Wielu trenerów ze szkółek pływackich traktują udział w tych
zawodach priorytetowo. Dzwonią już kilka miesięcy wcześniej
i pytają o termin, żeby móc go
dopasować do kalendarza swoich
pozostałych startów – opowiada
Marek Kloc ze Szkółki Pływackiej
INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Yoursport Group, który jest pomysłodawcą imprezy.
Podczas mistrzostw każdy
zawodnik ma prawo wzięcia udziału w dwóch z czterech
konkurencji indywidualnych
na dystansie 50 metrów (styl
dowolny, klasyczny, grzbietowy,
motylkowy), drużynowo ścigać
się można również w czteroosobowych sztafetach mieszanych
(dwie dziewczyny i dwóch chłopców). Podwójnymi Mistrzami Śląska Amatorów w Pływaniu zostali
więc: Łukasz Gorgosz (Mac-Sport
& RJ Sport), Patryk Jurczyk (MKS-SP 1 Czechowice-Dziedzice),
Eliza Mirowska (Szkoła Pływania Neptun Dąbrowa Górnicza),
Wiktor Olejak (Szkoła Pływania
SwimSport Skoczów), a także:
Adrian Ryguła, Klaudia Surowiecka i Tomasz Wiera (wszyscy
Yoursport Group). Patryk Jurczyk oraz Tomasz Wiera dorzucili jeszcze do swojego dorobku
po jednym złotym medalu – tym
razem w sztafecie, odpowiednio: MKS-SP1 Czechowice-Dziedzice i Yoursport Group. Zawodnik tej drugiej szkółki okazał się
również najszybszym pływakiem
mistrzostw. 50 metrów kraulem
przepłynął w czasie 27,79 s. – Jak
na pływaka, który pływa dwa razy
w tygodniu to bardzo dobry rezultat. Tomek bardzo dobry czas osiągnął również w stylu klasycznym
(35,74 s indywidualnie, a w szta-

fot. gosir

Ponad 450 zawodników i zawodniczek zostało zgłoszonych do IV Mistrzostw Śląska Amatorów w Pływaniu. Zmagania odbyły się
w sobotę 18 marca na pływalni "Goczuś" w Goczałkowicach-Zdroju.

fecie było jeszcze szybciej 34,47
s) – komplementuje podopiecznego Marek Kloc. – Bardzo dobrze
zaprezentowała się również Kinga
Prządka, która startując w roczniku 2008 w stylu grzbietowym
wygrała z przewagą blisko 6
sekund nad drugą zawodniczką,
a trzeba dodać, że Kinga jest rok
młodsza – dodaje. Klasyfikację
drużynową wygrali pływacy Yoursport Group, a na podium uplasowali się również: Szkoła Pływania
Plusk Katowice i Szkoła Pływania
SwimSport Skoczów.
Organizatorzy: Szkoła Pływania Yoursport Group oraz Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie we współpracy
z głównym partnerem Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju oraz

licznymi partnerami i sponsorami dokładają wszelkich starań,
aby poziom organizacyjny stał
na wysokim poziomie. Uczestnicy
biorą udział więc w zawodach,
podczas których pomiar prowadzony jest elektronicznie dzięki
zastosowaniu specjalnych mat
pomiarowych, a nad sprawnym
przebiegiem zawodów czuwa
komisja sędziowska Polskiego
Związku Pływackiego. Najlepsi
zawodnicy otrzymują specjalnie
odlewane na tę imprezę medale,
zaś każdy uczestnik otrzymuje
pamiątkową koszulkę. Każda drużyna otrzymuje pamiątkowe zdjęcie z zawodów dzięki pomocy
zakładu fotograficznego MG
Foto.
Zdjęcia z zawodów na stronie
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl

 z życia gminy 

Nadmiar ziemi do oddania
W

fot. fotolia

ykonawca cieku Goczałkowickiego odda za darmo nadmiary
ziemi nadającej się na podniesienie terenu działki (ziemia
wymieszana jest często z kamieniem, gliną itp. – do wglądu na placu
budowy).
Możliwość darmowego transportu w okolicach Goczałkowic-Zdrój.

Telefon kontaktowy: 798-488-408.
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wiadomości goczałkowickie

Organizatorzy:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
PZERiI Zarząd Koła Emerytów w Goczałkowicach-Zdroju

ZAPRASZAJĄ
Na debatę społeczną w ramach cyklu:

„Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
W dniu 25 maja 2017 (czwartek) godz. 16.00 sala Urzędu Gminy
Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy społeczeństwa na terenie
gminy i powiatu a także wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach bezpieczeństwa.
Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusji.

WYPALANIe TRAW

W

związku z nastaniem wiosny pojawił się problem pożarów
nie tylko łąk i nieużytków rolnych, ale również terenów
mieszkaniowych o czym mogliśmy się przekonać w ostatnim czasie w naszej Gminie. Zagrożenie życia i zdrowia oraz mienia
dla ludzi, zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz angażowanie
sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw.
Zwracam się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o niewypalanie traw, zwracanie uwagi na inne osoby które swoim postępowanie
mogą spowodować pożar oraz o reagowanie w sytuacjach zagrożenia a rolników dodatkowo o zapoznanie się z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w tej sprawie.

fot. fotolia

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

OGŁOSZeNIe
- AkCJA PIT

zagraża życiu
uSuWANIe
AZbeSTu
niszczy przyrodę

dzwoń

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków
na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości
z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem,
odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych.
www.straz.gov.pl
Kwota dofinansowania
stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, www.lasy.gov.pl
jednak nie więcej niż 5 000 zł. Szczegółowe informacje
można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.
Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.
odpady.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”
lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.

998

fot. fotolia

W dniu: 21 kwietnia 2017r. (piątek)
w godzinach 7.30-14.30 w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
będzie czynny punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2016 r.
Punkt Obsługi Podatnika związany z Akcją PIT obsługiwany będzie
przez pracowników urzędu skarbowego. W punkcie tym będzie
można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne
informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz złożyć zeznanie
podatkowe. Pracownicy urzędu będą służyć pomocą w elektronicznym przesłaniu zeznań (w tym celu należy przynieść kopię zeznania
za rok 2015).

fot. fotolia

wypalanie jest zabronione
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"DORADCY PODATkOWI
NIePeŁNOSPRAWNYM"

fot. fotolia

O

d 21 marca do 27 kwietnia
bieżącego roku we wtorki
i czwartki w godzinach
od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień
podatkowych przysługujących
osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom.
Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym

osoby niepełnosprawne mogą

uzyskać informacje o przysługu-

jących im ulgach i uprawnieniach
podatkowych. Na życzenie osoby
niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to ósma tego typu
wspólnaakcjaUrzęduMarszałkowskiego Województwa Śląskiego
oraz Samorządu Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza Program
SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej
emisji”. W ramach tego programu osoby
fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego mogą uzyskać dofinansowania w formie dotacji na wymianę źró-

dła ciepła, czyli na likwidację dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem
stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła.
Wnioski o dofinansowanie będzie
można składać od 15 do 26 maja 2017 roku
w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy
ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30
do 15:30 lub przesłać pocztą.
Więcej informacji na stronie Likwidacja

fot. fotolia

PRZeCIWDZIAŁANIe
NISkIeJ eMISJI - DOTACJA
DO WYMIANY ŹRÓDeŁ CIePŁA

niskiej emisji – Program SMOG STOP.

U

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach
23 – 26 maja 2017r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy
wystawić przed posesję do godziny
7.00,
w terminach określonych w poniższym harmonogramie.
23 maja 2017 r. – od przejazdu
kolejowego do DK1;
24 maja 2017 r. – od DK1 do Rudołtowic;
25 maja 2017 r. – od przejazdu
kolejowego do Zapory, Aleja I,II,
Grzebłowiec;
26 maja 2017 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,
umywalki, muszle toaletowe lub

fot. fotolia

„WYSTAWkA” ODPADÓW
WIeLkOGAbARYTOWYCh

spłuczki, grzejniki, płytki, rolety,
części samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe,

odpady remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony.
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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.:

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 - 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.

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 – 16.00

Tel. 603-330-240
Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
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