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Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

Inwestycje zaplanowane na ten rok:

Przebudowa ul. Rzemieślniczej.
Kończą się prace związane z realizacją tej inwestycji. 
Zakres przebudowy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 420 mb 
o szerokości jezdni 5,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 454 mb służącej 
odwodnieniu jezdni,
- uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę kanalizacji sani-
tarnej

Prace wykonuje firma EUROVIA VINCI z Kobierzyc.

Przebudowa ul. Melioracyjnej.
Zakończono postępowanie przetargowe dotyczące realiza-

cji tego zadania. Planowany termin rozpoczęcia robót – 14 dni 
po podpisaniu umowy. Planowany termin zakończenia remontu 
– 13.06.2016r.

Na przetarg wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma SIM Mariusz Świerkosz z Goleszowa. Prace zostaną 
zrealizowane za kwotę ofertową brutto 143 906, 37 zł.

Projekt obejmuje przebudowę drogi dojazdowej o szerokości 
3,5  m o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie kanali-
zacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Całkowita długość zaprojektowanej do przebudowy drogi 
wynosi 113 mb.

Przygotowania do przebudowy dróg:
Projekt przebudowy ul. Krótkiej.
Projekt obejmuje przebudowę drogi o szerokości 2,8 m 

o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie kanalizacji 
deszczowej. W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie prze-
targu na przebudowę drogi.

Przebudowa ul. Bór I.
Projekt obejmuje remont drogi o szerokości 4,00 i 5,00 m 

na długości 1 550 metrów wraz z remontem istniejących rowów 
i przepustów oraz wjazdów indywidualnych o nawierzchni asfal-
towej.

Na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Polnej (długości 1200 m) 
po obu stronach zaprojektowano krawężnik betonowy.

Długość wyremontowanego odcinka w 2016r będzie uza-
leżniona od pozyskanych środków zewnętrznych na remont 

w/w drogi. W przypadku braku środków zewnętrznych zostanie 
wykonany odcinek na takiej długości, na ile pozwolą środki wła-
sne budżetu gminy.

Przebudowa ul. bocznej Szkolnej.
P roj e k t  o b ej m uj e  p r ze b u d ow ę  u l .  b o c z n ej  S z ko l n ej 

o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 -5,5 metra. 
Droga łączyć się będzie z aktualnie wykonywaną przebudową 
ul. Rzemieślniczej. Całkowita długość projektowanego odcinka 
do przebudowy to 238 mb. Aktualnie trwa procedura uzyskiwa-
nia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie odwodnienia 
drogi do rowu w ulicy Szkolnej. Po jego uzyskaniu złożony zosta-
nie wniosek o pozwolenie na budowę.

Spotkanie z Panią Aleksandrą Skowronek Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego.

W odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję w dniu 27 
kwietnia w urzędzie gminy gościła Pani Wicemarszałek Aleksan-
dra Skowronek.

W trakcie spotkania poruszono trzy zasadnicze tematy: utrzy-
manie Statusu Uzdrowiska; plany Samorządu Województwa 
dotyczące przyszłości WORR oraz problem jakości powietrza 
w Województwie Śląskim. Poinformowano, że status Gminy 
Uzdrowiskowej został warunkowo przedłużony do końca 2016 
roku, podjęto już szereg działań, między innymi zamontowano 
ekrany wzdłuż drogi szybkiego ruchu, prowadzone są badania 
dotyczące czystości powietrza. Mimo przedstawienia Minister-
stwu Zdrowia wszystkich działań, jakie Gmina podejmuje, aby 
utrzymać status Gminy Uzdrowiskowej, informacje te okazały 
się niewystarczające i zażądano przedstawienia dokumentów 
w postaci świadectw, których niestety nikt nie jest w stanie Gmi-
nie wydać, ponieważ nie ma odpowiednich przepisów. Zaplano-
wano również wizytę w Ministerstwie Zdrowia na dzień 9 maja 
2016 roku, w obecności Pani Dyrektor Szary, Pana Prezesa Nie-
syto.

Pani Wicemarszałek poinformowała, że wycena Uzdrowi-
ska jest już przygotowana, następnie przedstawiła argumenty 
Samorządu Województwa Śląskiego w sprawie zbycia udziałów 
w spółce. Wspomniała o dużej liczbie zakładów opieki zdro-
wotnej w Województwie Śląskim i o braku środków finanso-
wych na ich utrzymanie, przy czym zapewniła, że dołoży nale-
żytej staranności, aby pracownicy mieli gwarancję zatrudnienia. 
Samorząd Wojewódzki oczekuje inwestora, który zainwestuje 
w Uzdrowisko, poprawi standard bazy noclegowej oraz dopro-
wadzi do poprawy funkcjonowania WORR.

Podczas spotkania zostały omówione działania, jakie Gmina 
Goczałkowice-Zdrój podjęła w celu poprawy jakości powietrza.

Poprosiłam o pomoc i wzajemne wsparcie w działaniach mają-
cych na celu utrzymanie statusu Uzdrowiska. Pani Wicemarszałek 
poinformowała o możliwości przygotowania stanowiska Sejmiku 
Wojewódzkiego, które można przesłać do Ministerstwa Zdrowia 
oraz o możliwości zwrócenia się z tym tematem do posłów w celu 
złożenia stosownej interpelacji.

Wizyta w Ministerstwie Zdrowia.
W Ministerstwie Zdrowia wraz z Panią Stanisławą Szary- Dyrek-
torem „Gwarka” oraz Panem Tomaszem Niesyto Prezesem WORR 
spotkaliśmy się z Panią Elżbietą Mianowską Naczelnikiem 

Ul. Rzemieślnicza w trakcie przebudowy.
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Z PRAC WÓJTA GMINY-CIĄG DAlSZY...
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia oraz Włodzi-
mierzem Śliwińskim byłym Naczelnikiem w tym ministerstwie. 
Przedstawiliśmy analizy przeprowadzonych badań zanieczysz-
czeń powietrza w strefie A Uzdrowiska oraz wszystkie działania 
podejmowane przez Gminę i podmioty lecznictwa uzdrowisko-
wego w ostatnich latach. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 
przekażą swoje stanowisko w sprawie statusu Gminy uzdrowisko-
wej w najbliższym czasie.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego.
Podczas konwentu, który odbył się 5 maja podjęto m.in. decy-

zję o wspólnym zakupie energii elektrycznej oraz gazu, rozma-
wiano również o konieczności aktualizacji planów zarządzania 
kryzysowego i ochronie zabytków

Włodarze sporo uwagi poświęcili konieczności usprawnienia 
ruchu na DK1 na odcinku kobiórskim, pszczyńskim i goczał-
kowickim. Samorządowcy zwracali uwagę, że pokonanie tego 
fragmentu DK1 zajmuje wiele czasu, a w przypadku wypadków 
tiry rozjeżdżają gminne i powiatowe drogi. Ustalili, że wspólnie 
wystąpią do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad o wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią 
się do usprawnienia ruchu, m.in. weryfikację działania sygna-
lizacji świetlnej, poprawę oznakowania poziomego i pionowego 
oraz możliwość zrealizowania bezkolizyjnych skrzyżowań z DK1 
na wysokości trzech gmin. Zaproponują także zamontowanie tzw. 
liczników czasu do zapalenia się czerwonego światła.

Praca nad dokumentami strategicznymi.
Trwają prace nad dwoma dokumentami strategicznymi nie-

zbędnymi do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
tj. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-
-Zdrój” oraz „Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-

-Zdrój na lata 2016-2020”.
Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na naj-

bliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycz-
nie i ekologicznie rozwoju Gminy, zaś program rewitalizacji 
ma na celu określić proces ożywienia wyznaczonego obszaru 
w zakresie jego funkcji społecznych, gospodarczych, środowisko-
wych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Oba dokument y zostały skierowane do zaopiniowania 
do wyznaczonych instytucji tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjne 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zaś Program Rewitalizacji do Urzędu Mar-
szałkowskiego Wydział Funduszy Europejskich

Program 500 +.
Zadanie realizuje w naszej Gminie Ośrodek Pomocy Społecz-

nej.
Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ 

rozpoczęło się w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.04.2016r. 
i trwa nadal.

Do dnia 10.05.2016r. wpłynęło 419 wniosków, w tym 350 w for-
mie papierowej, natomiast 69 drogą elektroniczną.

Na chwilę obecną ze zgromadzonych wniosków wynika, iż 
uprawnionych do otrzymania świadczenia w wysokości 500 zł 
jest 612 dzieci.

Aktualnie wydano 265 decyzji. Do dnia dzisiejszego dokonano 
wypłaty na kwotę 223 566 zł (co objęło 375 dzieci).

W dniach 26 – 29 kwietnia 2016r. odbywała się na terenie 
gminy zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zebrano   9,18 
ton odpadów

W ramach akcji przyjmowania PIT-ów za rok 2015 w urucho-
mionym w urzędzie punkcie obsługi złożono około 70 rozliczeń 
rocznych.

Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

W poniedziałek 16 maja 
2016r. ok. godz. 21.00, 
na terenie objętym eks-

ploatacją górniczą wielu miesz-
kańców odczuło silny wstrząs 
na powierzchni ziemi. Przed-
stawiciele przedsiębiorcy górni-
czego w rozmowie telefonicznej 
zaprzeczyli, by wstrząs był wywo-
łany działalnością górniczą.

Swoje stanowisko w tej spra-
wie potwierdzili na naradzie 
w Urzędzie Gminy w dniu 18 
maja powołując się na wyniki 
pomiarów sejsmografów zloka-
lizowanych na terenie kopalń: 
Ziemowit, Piast, Brzeszcze oraz 
Janina, jak również na informa-
cje uzyskane w Głównym Insty-
tucie Górniczym w Katowicach. 
W dalszej części spotkania poin-
formowali, że nie posiadają swo-
jej stacji pomiarowej ponieważ 
dotychczas w tej kopalni nie 

występowało zagrożenie tąp-
nięciami. W kwestii szkód i strat 
poinformowali o braku awarii 
na sieciach oraz przyjęciu przez 
służby odpowiedzialne za usu-
wanie szkód górniczych tylko 
jednego zgłoszenia od miesz-
kańców. Ponadto sugerowali, 
by w przyszłości, w przypadku 
takich zdarzeń kontaktować się 
bezpośrednio z dyspozytorem 
ruchu, tel. 32 215 24 51 wew. 
5400 lub 5500.

Zastępca Komendanta Powia-
towego PSP w Pszczynie Grzegorz 
Kołoczek potwierdził gotowość 
strażaków do udzielania doraź-
nej pomocy osobom poszko-
dowanym wskutek wstrząsów. 
Państwowa Straż Pożarna jest 
przygotowana na takie sytu-
acje i będzie reagować na każde 
zgłoszenie od mieszkańców. 
W razie potrzeby należy kontak-

tować się ze służbami dyżurnymi 
PPSP w Pszczynie, tel. 998 lub 
32 449 37 20. W dniu 16 maja 
br. nie było żadnego zgłoszenia 
z terenu gminy w tej sprawie.

Kierownik AZK Piotr Niemiec 
poinformował o dokonaniu 
oględzin gminnej infrastruktury 
technicznej, w wyniku których 
nie stwierdzono uszkodzeń. Jed-
nakże zastrzegł, iż ewentualne 
szkody w infrastrukturze pod-
ziemnej mogą ujawnić się z pew-
nym opóźnieniem.

Z uwagi na potencjalne skutki 
wstrząsu oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców w dniu 17 maja 
skierowano wniosek do przed-
siębiorcy górniczego o przed-
łożenie w trybie pilnym pełnej 
informacji o zaistniałym zda-
rzeniu, jak również o przedsta-
wienie informacji o podjętych 
działaniach zmniejszających 

zagrożenie dla życia i zdrowia 
mieszkańców oraz niwelujących 
ewentualne skutki wstrząsów. 
Tego samego dnia skierowano 
pismo do Wyższego Urzędu Gór-
niczego w Katowicach o podjęcie 
działań nadzorczych celem zba-
dania zaistniałego zdarzenia.

Oprócz tego podjęto działa-
nia w celu uruchomienia badań 
sejsmograficznych i zamonto-
wania na własnym terenie urzą-
dzenia do pomiaru wstrząsów. 
Dzięki sejsmografowi gmina 
i mieszkańcy będą mieli kon-
kretne dane, które mogą okazać 
się bardzo przydatne w przyszło-
ści. Ponadto skierowano pismo 
do Zakładu Sejsmologii Insty-
tutu Geofizyki PAN w Krakowie 
o sprawdzenie sejsmogramów 
z tego dnia i ich udostępnienie 
gminie.

Maria Ożarowska

W SPRAWIE WSTRZĄSu 
W GOCZAŁKOWICACh-ZDROJu
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Na sali Urzędu Gminy, 10 maja 2016 r. odbyło się XV posiedzenie Rady 
Gminy. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady – Piotr 
Jacek.

Radna Krystyna Świerkot-Żmij złożyła interpelację dotyczącą dokonania 
rozeznania kosztów i możliwości wykonania barierek ochronnych wzdłuż 
deptaku w parku zdrojowym, na odcinku odremontowanego budynku sta-
rego dworca aż do ulicy Uzdrowiskowej.

W punkcie 5 podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 
2016-2023.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w wykazie przedsięwzięć wielo-
letnich będą dotyczyć trzech przedsięwzięć:
1. Budowy ul. Rzemieślniczej – zwiększenie łącznych nakładów finanso-
wych, limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań o 45.000.00 zł.
2. Budowy transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Łączny koszt inwestycji wyniesie 180.000.00 zł. Zadanie przewidziane 
jest do realizacji w 2016 r. – limit wydatków 140.000,00 zł i 2017 r. – limit 
wydatków 40.000.00 zł.
3. Wykonania opracowania ekofizjograficznego – zmiana kwoty łącznych 
nakładów, limitu wydatków na 2016 r. i limitu zobowiązań na 26.814 zł.

W dalszej części, przystąpiono do przyjęcia uchwał w sprawach:
– zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju – 
wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością uwzględnienia nowych 
zadań jednostki związanych z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci.
– zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XII/90/2015 z dnia 
22.12.2015 r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2016 – 
zwiększenie m.in. dochodów w dziale „pomoc społeczna” o kwotę 150.000 zł 
z przeznaczeniem na remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 
„Górnik” na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Remont, pomieszczeń, 
„po Klubie Maluszka” według wyjaśnień Kierownik OPS jest konieczny 
ze względu na potrzebę dostosowania przejętych pomieszczeń do statu-
towych zadań jakie pełni jednostka oraz do zapisów zawartych w ustawie 
o pomocy społecznej. W nowym lokalu powstanie m.in.: biuro dla głównej 
księgowej, pomieszczenie do tzw. „pierwszego kontaktu” z podopiecznym 
itp.

Kolejnym punktem uchwały, na który zwrócili uwagę radni było zwięk-
szenie dochodów w dziale „kultura fizyczna” o 20.000 zł z przeznaczeniem 
na ogrodzenie przy boisku LKS. Kierownik GOSiR wytłumaczył, że plano-
wana inwestycja jest niezbędna w związku z awansem żeńskiej drużyny 
do I Ligii i nałożonymi przez ten fakt wymogami. Jeśli ogrodzenie nie zosta-
nie wykonane do lipca br., to LKS Goczałkowice-Zdrój nie zostanie dopusz-
czony do rozgrywek ligowych – wyjaśnił. Dodał, że całe przedsięwzięcie 
zostanie wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, a jego koszt 
wyniesie ok. 30.000 zł. Brakujące 10.000 zł będzie pochodzić z bieżącego 
budżetu GOSiR, gdzie zabezpieczono środki na remont boiska treningo-
wego, które teraz zostaną przesunięte na wykonanie ogrodzenia – uzupełnił.
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu – dofinansowa-
nie przebudowy ul. Zdrowej i Jeziornej. Łączna wartość zadania wyniesie 
7.000.000.00 zł, w tym udział gminy wyniesie 1.333.000.00 zł.
– uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Goczałkowice-Zdrój, na lata 2016-2021 – zgodnie z reali-
zacją ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobem gminy 
wieloletni program gosp. mieszk. zasobem gminy powinien być opracowany 
na min. 5 lat. Podstawowym celem programu jest: zaspakajanie potrzeb 
mieszkaniowych najuboższych mieszkańców, poprawa warunków zamiesz-
kiwania najemców mieszkaniowego zasobu gminy, racjonalne gospodaro-
wanie mieszkaniowym zasobem gminy.
– zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu turystycznego i przechowalni 
bagażu prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój – zatwierdzenie 
regulaminu wypożyczali i przechowalni w Centrum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego Stary Dworzec.
– powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój – do stano-
wienia o wysokości cen i opłat, albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy.

– podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem dworca PKP, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy 
ul. Szkolnej – Wójt Gminy, w związku z zainteresowaniem rady o plany 
dot. późniejszego zagospodarowania obiektu i ewentualne koszty zwią-
zane z jego przejęciem, wyjaśniła, że w pierwszej kolejności zależy jej, aby 
poprawić warunki wizualne w centrum miejscowości, a podjęcie powyż-
szej uchwały intencyjnej umożliwi dopiero gminie podjęcie jakichkolwiek 
rozmów w tej sprawie. Na pewno (o ile do takiej sytuacji dojdzie) przejęcie 
budynku dworca przy ul. Szkolnej będzie odbywać się na zupełnie innych 
zasadach, niż wcześniejsze przejęcie budynku „starego dworca” w uzdro-
wisku – wyjaśniła.
– podjęcia działań w celu wydzierżawienia przez Gminę Goczałkowice-
-Zdrój nieruchomości pod parking – nieruchomość zlokalizowana jest przy 
ul. Zielonej 4 – Wójt Gminy, poinformowała, że jeśli przedsięwzięcie zosta-
nie zrealizowane, to na dzień dzisiejszy nie przewiduje się, aby na powsta-
łym parkingu pobierano opłaty za postój.
– zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 1 
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Finansów – uzu-
pełnienie składu osobowego komisji o radną Izabelę Ogierman.
– zmiany uchwały nr I/7/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 1 
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych – jak wyżej.
– zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 1 
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej – jak wyżej.
– powołania Komisji doraźnej ds. GOSiR-u – projekt uchwały został spo-
rządzony na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej przyjętego przez Radę 
Gminy. Zadaniem komisji będzie wypracowanie wraz z Wójtem Gminy 
i kierownictwem GOSiR zmian w sposobie zarządzania jednostką. W skład 
komisji weszli: Krystyna Świerkot – Żmij (przewodnicząca), Monika Mło-
dzik oraz Andrzej Babiński.
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/92/04 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 26.02.2004 r. w sprawie Statutu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

W punkcie 7 posiedzenia przystąpiono do odczytania odpowiedzi 
na pisemne interpelacje złożone na poprzedniej sesji – str. 3-4.

W ramach sprawozdania z pracy Wójta Gminy ,  Kierownik GZO poin-
formował radnych, że zakończyła się rekrutacja do dwóch publicznych 
przedszkoli. W przedszkolu nr 1 przyjęto ośmioro dzieci w wieku 4-5 lat, 
a w przedszkolu nr 2, pięcioro dzieci w tym samym przedziale wiekowym. 
Pozostały w nim – wyjaśnił, trzy wolne miejsca, które są zabezpieczone dla 
dzieci, które do września br. mogą zamieszkać w gminie (kwestia migracji 
i zasiedleń). Jeśli nie będzie takiej sytuacji, to na powyższe miejsca będą 
przyjęte w kolejności dzieci znajdujące się już na liście. Dodał, że w nadcho-
dzącym roku szkolnym, w szkole podstawowej będzie uruchomiony tylko 
jeden oddział klasy pierwszej, który będzie liczył 20 uczniów.

Przechodząc do wolnych głosów i wniosków poruszono kwestie dot.:
– umieszczenia oznakowania, informującego, jak dojechać na koronę 
zapory, m.in. przy wyjeździe z ul. Głównej,
– wykoszenia poboczy przy Potoku Goczałkowickim (prośba, aby interwe-
niować u dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Dróg),
– zamontowania barierek ochronnych oddzielających osiedle „działki” 
od torów kolejowych.
Ponadto Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w związku 
z wizytą nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego na komisji oświaty 4 
maja br. odczytała wniosek skierowany do Kierowników i Dyrektorów gmin-
nych jednostek oświatowych, takich jak: przedszkola, szkoła podstawowa 
i GZO dotyczący zapoznania rodziców z:
– przepisami prawnymi mówiącymi o rozpoczęciu nauczania,
– warunkami edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem edukacji sześciolatków, oraz podjęcia przez powyż-
sze placówki działań promocyjnych dotyczących edukacji wczesnoszkolnej.

Na zakończenie obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że 8 
kwietnia br. wraz z przedstawicielami rady złożył wizytę Panu Maciejowi 
Serwasowi z katowickiego Zakładu Linii Kolejowych z prośbą o uporząd-
kowania terenu przy torach kolejowych.

Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk

SPRAWOZDANIE Z xV SESJI RADY GMINY
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§ 1. 
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania oraz zakres 

praw i obowiązków osób korzystających z Wypożyczalni Sprzętu Tury-
stycznego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.Uzdrowiskowej 74, zwanej 
dalej Wypożyczalnią.

Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu, poprzez podpisanie 
oświadczenia, o którym mowa w paragrafie 7 punkt 2 regulaminu, 
zostaje zawarta umowa między Wypożyczającym a Gminą Goczałko-
wice-Zdrój.

§ 2. 
Wypożyczalnia posiada następujący sprzęt przeznaczony do wypo-

życzania: 15 par kijów do nordicwalking, 15 szt. leżaków, 15 szt. sanek, 
5 szt. rowerów, 1 szt. nosidełko turystyczne dla dziecka.
Wartość początkową wymienionego sprzętu przedstawia załącznik nr 
1 do niniejszego regulaminu.

Sprzęty są własnością Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój.

§ 3. 
Wypożyczalnia sprzętu turystycznego czynna jest 40 godzin tygo-

dniowo.
§ 4. 

Korzystanie z usług Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego jest 
odpłatne.

§ 5. 
Rowery wyposażone są w: oświetlenie (przód i tył), bagażnik rowe-

rowy o ładowności do 25 kg, błotniki, dzwonek, zapięcie do roweru.
§ 6.

 Rowery przeznaczone są do korzystania przez osoby, których waga 
nie przekracza 110 kg.

§ 7. 
Aby wypożyczyć sprzęt, należy spełnić następujące warunki:

1) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem; w przy-
padku wypożyczania sprzętu przez osoby niepełnoletnie (ukończonie 
co najmniej 16 roku życia) wymagane jest przedstawienie legitymacji 
szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku wypoży-
czania roweru przez osobę powyżej 16 roku życia aż do osiagnięcia 
pełnoletności, dokumentu wskazującego na uprawnienia do kierowa-
nia rowerem.
2) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu sprzętu, o zapoznaniu się 
z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu 
sprzętu sprawnego technicznie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do regulaminu,
3) osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu 
oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nar-
komanii, leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od 
kierowania pojazdami,
4) uiścić kaucję zwrotną przy wypożyczeniu roweru lub nosidełka,
5) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wypożyczania sprzętu turystycznego oraz dochodzenia roszczeń z tym 
związanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).

§ 8. 
Wypożyczający zobowiązuję się do:

1) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia zgod-
nie z przeznaczeniem i przestrzegania warunków regulaminu.
2) zwrotu sprzętu czystego, sprawnego technicznie, w stanie nieuszko-
dzonym, do miejsca wypożyczenia przy ul. Uzdrowiskowej 74, 43-230 
Goczałkowicach-Zdroju wraz z wyposażeniem, w terminie i czasie 
zgodnym z zadeklarowanym na oświadczeniu lecz nie później niż 1/2 
godziny przed zamknięciem wypożyczalni, czas wypożyczenia jest 
zaokrąglany na korzyść wypożyczającego do 15 minut,
3) korzystania ze sprzętu wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącz-
nie dla użytku osobistego wypożyczającego i nieletnich nad którymi 
sprawuje opiekę,
4) przestrzegania zakazu użyczania udostępnionego sprzętu osobom 
trzecim,
5) niezwłocznego odstawienia sprzętu do wypożyczalni, w przypadku 
stwierdzenia podczas jego użytkowania jakiejkolwiek usterki,
6) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, 
modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,
7) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposa-
żenia, wynikłych z winy wypożyczającego,
8) pokrycia kosztów zniszczonego lub zagubionego sprzętu w przy-
padku jego całkowitego zniszczenia lub zagubienia.

§ 9.
 W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia, 

na skutek okoliczności powstałych z winy wypożyczającego, w tym 
kradzieży lub zagubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu 
równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu oraz jego 
wyposażenia (na podstawie cen przedstawionych w załączniku nr 1 do 
regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego przy uwzględnieniu 
stopnia jego zużycia).

§ 10. 
Oświadczenie o którym mowa w paragrafie 7 punkt 2, sporządza się 

w jednym egzemplarzu, na którym zaznacza się zwrot pobranej kaucji, 
co Wypożyczający potwierdza podpisem.

§ 11. 
Sprzęt należy zwrócić w terminie deklarowanym, nie później niż 

na 1/2 godziny przed zamknięciem wypożyczalni. Zwrot sprzętu po 
terminie opłaconym powoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z 
cennikiem wypożyczalni.

§ 12. 
Wypożyczający przed odebraniem sprzętu, zapozna się z jego sta-

nem faktycznym i ewentualne wątpliwości zgłosi obsłudze. W razie nie 
zgłoszenia uwag przyjmuje się, że wszystkie części składowe sprzętu są 
w stanie dobrym.

§ 13. 
O przedłużeniu terminu zwrotu sprzętu należy poinformować pra-

cownika pod numerem telefonu 603 330 240, w godzinach pracy 
Wypożyczalni.

§ 14. 
W przypadku nie zwrócenia sprzętu do momentu zamknięcia Wypo-

życzalni w dniu zwrotu, dane wypożyczającego będą przekazane poli-
cji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia kradzieży przez 
wypożyczającego.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

WYPOżYCZAlNIA 
SPRZęTu TuRYSTYCZNEGO
W GOCZAŁKOWICACh
Od 1 kwietnia br. budynek zabytkowego dworca w uzdrowisku został udostępniony dla podróżnych i turystów. W odrestaurowanym 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego działa poczekalnia, Punkt Informacji Turystycznej, rotabiblioteka oraz toalety. Dodatkowo w 
najbliższym czasie planuje się uruchomić przechowalnię bagażu oraz wypożyczalnię sprzętu turystycznego. W związku z wcieleniem w 
życie zaplanowanych przedsięwzięć, na XV sesji Rady Gminy, 10 maja 2016 r. podjęto uchwałę dotyczącą zasad korzystania z wypoży-
czalni sprzętu turystycznego i przechowalni bagażu. Poniżej zamieszczamy regulamin wypożyczalni.
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Początkiem kwietnia br. dla 
podróżnych został oddany 
do użytku odrestaurowany 
budynek Starego Dworca 
Kolejowego. Po długolet-
nich staraniach gminy, zwią-
zanych z przejęciem zdewa-
stowanego obiektu, końcem 
2015 r. zakończono ostatni 
etap rewitalizacji dworca.

Obecnie, według założeń 
projektowych, na parte-
rze budynku działa Cen-

trum Obsługi Ruchu Turystycz-
nego Stary Dworzec, w ramach 
którego otwarto: poczekalnię 
dla podróżnych, Punkt Informa-
cji Turystycznej, kącik dla dzieci 
wraz ze stołem do piłkarzyków 
oraz bezpłatne toalety. Ponadto, 
dla zainteresowanych urucho-
miono pierwszą w Goczałkowi-
cach Rota Biblioteczkę, w któ-
rej książki bez rejestracji można 
zabrać do domu i przy zwrocie, 
oddać wypożyczoną pozycję 
lub inny tytuł – ważne jest aby 
w bibliotece zgadzała się liczba 
książek.

W najbliższych   dniach  zosta-
nie również oddana do użytku  
wypożyczalnia sprzętu tury-
stycznego (rowery, kije do nor-
dic walking).

Budynek czynny  jest przez  
 s iedem dni   w t ygodniu. 
Od  poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-18.00, a od soboty 
do niedzieli w godz. 9.00-19.00.

Centr um Obsługi  Ruchu 
Tur ystycznego „Star y Dwo-
rzec”, jak sama nazwa  wskazuje 
nie jest już jak dawniej klasycz-
nym budynkiem dworca kolejo-
wego, służącym głównie osobom 
korzystającycm z przewozów 

kolejowych.
 Teraźniejszym przeznacze-

niem obiektu jest ułatwienie 
podróżnym, kuracjuszom oraz 
turystom pieszym i rowerowym, 
korzystanie z walorów przyrod-
niczo i krajobrazowych Gminy 

Goczałkowice-Zdrój, a wykorzy-
stanie w obecnej nazwie budynku 
słowa” dworzec” nawiązuje 
do jego historycznej przeszłości.

Ewelina Sowa-Mrzyk

CENTRuM OBSŁuGI 
RuChu TuRYSTYCZNEGO 
„STARY DWORZEC"
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Dzień 16 maja 2016r. jest 
ważną datą na „mapie 
drogowej”  inwest yc j i 

polegającej na regulacji Potoku 
Goczałkowickiego. Tego właśnie 

dnia radni województwa ślą-
skiego przyjęli uchwałę, w któ-
rej rozszerzono Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Województwa 
Śląskiego i Wykaz przedsięwzięć 

wieloletnich województwa ślą-
skiego o tę inwestycję.

Dla gminy i mieszkańców 
Goczałkowic-Zdroju decyzja 
ta oznacza gwarancję finanso-
wania robót budowlanych przez 
samorząd wojewódzki i pod-
stawę do ogłoszenia przetargu 
na wybór wykonawcy. Uchwała 
została podjęta większością gło-
sów; za – głosowało 23 radnych.

Inwestor czyli Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach planuje ogłosze-
nie przetargu w czerwcu br. Roz-
poczęcie prac nastąpi w II pół-
roczu. Wartość zadania według 
kosztorysu inwestorskiego obli-
czono na kwotę prawie 11,9 
mln zł. Zadanie będzie reali-
zowane w latach 2016-2018, 
przy czym zdecydowaną więk-

szość robót planuje się wykonać 
w 2017r.

Na decyzję samorządu woje-
wództwa śląskiego zapewne 
istotny wpływ miała deklaracja 
z strony władz gminy i uchwała 
o udzieleniu pomocy finanso-
wej Województwu Śląskiemu 
w kwocie 1,2 mln zł, w 2016r. 
z przeznaczeniem na przebu-
dowę Potoku, a także zaangażo-
wanie Starosty Pszczyńskiego. 
Montaż finansowy zakładający 
udział środków trzech samorzą-
dów oraz WFOSiGW w Katowi-
cach to w dalszym ciągu jedyny 
sposób zrealizowania tej prio-
rytetowej inwestycji w zakresie 
poprawy stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w gmi-
nie.

Maria Ożarowska

POTOK GOCZAŁKOWICKI 
- W CZERWCu PRZETARG 
NA WYBÓR WYKONAWCY

Gmina pozyskała prawie 650 tys. zł 
z funduszy unijnych na projekt cyfrowy 
pn. „Zwiększenie dostępu obywa-

teli i przedsiębiorców do cyfrowych usług 
publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 
w dniu 30 września br., w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 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 pocho-
dzić ze wspomnianego Programu. Wnio-

ski można było składać do końca września. 
Określona w ogłoszeniu o konkursie wyso-
kość alokacji (82 581 303,12 zł) umożli-
wiła wybór do dofinansowania 38 projek-
tów na łączną kwotę dofinansowania wyno-
szącą 82 172 653,14 zł, przy zachowaniu 
ich kolejności na liście ocenionych projek-
tów. Jednocześnie, w celu przyśpieszenia 
wdrażania Programu w zakresie kontrak-
tacji, płatności oraz certyfikacji wydatków 
Zarząd Województwa Śląskiego podjął 
decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczo-
nej na dofinansowanie projektów o 33 666 
601,89 zł oraz dokonał wyboru do dofinan-
sowania kolejnych 16 projektów znajdu-

jących się na Liście ocenionych projektów 
w ramach tego konkursu. Łączna wartość 
wszystkich 54 projektów wybranych do dofi-
nansowania w ramach niniejszego konkursu 
wyniosła 116 247 905,01 zł.

Pozyskane przez Gminę środki zostaną 
przeznaczone na modernizację infrastruk-
tury informatycznej w Urzędzie oraz wdro-
żenie nowoczesnych technologii informa-
tycznych, których efektem będzie stworze-
nie nowego portalu e-usług związanego 
z obsługą administracyjną obywateli i przed-
siębiorców (głównie sprawy podatkowe, 
rozliczenia finansowe związane z gospo-
darką odpadami, konsultacje społeczne). 
Na etapie założeń portalowi temu nadano 
nazwę: Portal podatnika. Realizacja pro-
jektu umożliwi zainteresowanym bezpo-
średni wgląd w swoje indywidualne konto 
podatnika, na którym będą zamieszczane 
na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej 
osoby, w tym: informacje o stanie konta. Por-
tal umożliwi komunikację pomiędzy Podat-
nikiem (Płatnikiem) a Urzędem drogą elek-
troniczną oraz dokonywanie płatności przez 
platformę informatyczną.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI 
NA ROZWÓJ CYFROWYCh 
uSŁuG PuBlICZNYCh
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Na  X I V  p o s i e d z e n i u 
Rady Gminy, 29 marca 
2016 r., została podjęta 

uchwała dotycząca „nawiąza-
nia współpracy pomiędzy gminą 
Goczałkowice-Zdrój a gminą Plöss-
berg”. Dzięki tej decyzji, od kilku 
dni Goczałkowice mogą pochwa-
lić się posiadaniem kolejnej gminy 
partnerskiej.

Cała historia zwieńczona 
przyjęciem powyższej uchwały, 
rozpoczęła się w 2012 r. kiedy 
to za pośrednictwem stowa-
rzyszenia Rybackiego „Żabi 
Kraj” w ramach studynej wizyty 
w Bawari i  została  nawią-
zana nieformalna współpraca 
ze wspomnianą gminą. Następ-
nie, na przestrzeni kilku minio-
nych lat odbyły się trzy wizyty 
poznawcze, dwie, strony polskiej 
oraz jedna rewizyta naszych 
zachodnich sąsiadów, któ-
rzy w sierpniu ubiegłego roku 
na czele z burmistrzem Plöss-
berg – Panem Lotharem Mülle-
rem przez kilka dni wizytowali 
w Goczałkowicach odkrywając 
najpiękniejsze walory naszej 

miejscowości i całego Powiatu 
Pszczyńskiego.

Samo Plössberg, położone 
jest przy granicy czeskiej w Gór-
nym Palatynacie. Miejscowość 
o powierzchni 74 km2 liczy sobie 
nieco ponad 3 tyś. mieszkańców 
na potrzeby których, na terenie 
gminy działa ratusz, zatrudnia-
jący 32 osób (w różnym wymia-
rze godzin), nowa szkoła podsta-
wowa, żłobek, prowadzony przez 
czerwony krzyż dom seniora, 
ośrodek kultury z salą gimna-
styczną oraz 6 straży pożarnych.

Niewątpliwym atutem miej-
scowości jest malownicze usy-
tuowanie w bliskim sąsiedz-
twie jeziora Grosser Weiher 
(w dosłownym znaczeniu „duży 
staw”) wokół którego znajdują się 
tereny rekreacyjne wraz z ośrod-
kiem wypoczynkowym. Plöss-
berg, podobnie jak Goczałko-
wice może pochwalić się zaporą 
wodną, z tą różnicą, że u naszych 
niemieckich partnerów znajduje 
się na niej mała elektrownia pro-
dukująca prąd. Ponadto, niewiel-
kie Plössberg dawniej znane było 

jako ważny ośrodek produkcji 
szkła i porcelany, co upamiętnia 
zlokalizowane w budynku ratu-
sza muzeum piecy do wypalania 
szkła.

Jak podkreśla Wójt Gminy 
– Gabriela Placha pozyska-
nie gminy partnerskiej otworzy 
przed Goczałkowicami liczne 
możliwości. Chcemy przede 
wszystkim skupić się na wymia-
nie młodzieży. Najpierw młodej 
kadry strażaków z OSP, później 
być może uda nam się odwiedzić 
naszą gminę partnerską z żeńską 

drużyną piłkarską, którą w Plöss-
berg również posiadają. Zależy 
nam na integracji i budowaniu 
wzajemnej przyjaźni pomiędzy 
naszymi lokalnymi społeczno-
ściami, głównie w dziedzinie 
sportu, kultury, bezpieczeństwa, 
turystyki i doświadczeń samo-
rządowych – wyjaśnia.

Kolejna wizyta goczałkowic-
kiej delegacji w Niemczech zapla-
nowana jest na ten rok. Kilkuna-
sto osobowa grupa będzie gościć 
w Plössberg w połowie lipca.

Ewelina Sowa-Mrzyk

PARTNERSTWO Z NIEMIECKĄ 
GMINĄ PlÖSSBERG
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Przetarg na przebudowę ul. 
Meliorac yjnej  ogłoszono 
w dniu 7 kwietnia 2016r.

Ogłoszenie ukazało się 
na stronie internetowej 
Gminy oraz w Biulety-

nie Zamówień Publicznych pod 
numerem 80668 – 2016. Ter-
min składania ofert upłynął 22 
kwiatnia br.

Warunki udziału w postępo-
waniu:
- wykonawcy muszą spełniać 
warunki określone w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych, 
w tym:
- wykonawca musi wykazać 
się wiedzą i doświadczeniem – 
w ciągu ostatnich pięciu lat licząc 
od daty przewidzianej na skła-
danie ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie, następujących 
robót budowlanych: – co naj-

mniej jednej roboty budowla-
nej, odpowiadającej przedmio-
towi zamówienia tj. udokumen-
tuje, że wykonał: remont lub 
przebudowę lub budowę drogi 
o nawierzchni z kostki betono-
wej, o wartości robót co naj-
mniej 200 000,00 zł brutto.
-  wykonawca musi dysponować 
osobami zdolnymi do wykona-
nia zamówienia – przynajmniej 
jedną osobą posiadającą upraw-
nienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności 
drogowej i wodociągowej.
Zakres przebudowy obejmuje:
-  w y ko n a n i e  n aw i e r z c h n i 
z kostki betonowej na długo-
ści 113 mb o szerokości jezdni 
3,5 m,
- budowę kanalizacji deszczo-
wej na długości 110 mb służącej 
odwodnieniu jezdni,

Kryteria oceny ofert: cena – 
95%, okres gwarancji i rękojmi 

– 5%. Planowany termin rozpo-
częcia robót – 14 dni po podpi-
saniu umowy. Planowany ter-
min zakończenia remontu – 
13.06.2016r.

Na przetarg wpłynęło 10 ofert, 
spośród których najkorzystniej-
sza okazała się oferta złożona  

przez firmę SIM Mariusz  Świer-
kosz z Goleszowa.

Umowa została podpisana 
11 maja br. Prace zostaną zre-
alizowane za kwotę ofertową 
143.906.37 zł. 

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PRZEBuDOWA
ul. MElIORACYJNEJ
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We e k e n d  m a j o w y 
w Powiecie Pszczyń-
skim obfitował w sze-

reg rodzinnych atrakcji plene-
rowych. W Goczałkowicach-
-Zdroju, 3 maja Ochotnicza Straż 
Pożarna zaprosiła najmłodszych 
na dzień otwarty, w ramach któ-
rego druhowie przygotowali dla 
wszystkich zainteresowanych 
szereg atrakcji.

W ramach imprezy mali 
u c z e s t n i c y  m i e l i  o k a z j ę 
„od k uchni”  zobaczyć  jak 
wygląda wnętrze profesjonal-

nego wozu strażackiego i jakim 
sprzętem gaśniczo – ratowni-
czym, którym na co dzień ratuje 
się zdrowie, życie i mienie 
dotkniętych wypadkami loso-
wymi ludzi dysponuje goczałko-
wicka straż.

Ponadto strażacy dla dzieci 
i ich opiekunów przygotowali 
pokaz profesjonalnego ratow-
nictwa medycznego oraz na kilka 
minut oddali w ich ręce element 
wyposażenia każdej jednostki – 
wąż strażacki.

Ewelina Sowa-Mrzyk

DZIEŃ OTWARTY 
W GOCZAŁKOWICKIEJ OSP
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Przetarg na przebudowę ul. 
Krótkiej wraz budową kana-
lizacji deszczowej ogłoszono 

w dniu 13 maja 2016r.
Ogłoszenie ukazało się na stro-

nie internetowej gminy oraz w Biu-
letynie Zamówień Publicznych 
pod numerem 121080 – 2016. 
Termin składania ofert upływa 31 
maja br.

Warunki udziału w postępo-
waniu:
- wykonawca musi wykazać 
się wiedzą i doświadczeniem – 

w ciągu ostatnich pięciu lat licząc 
od daty przewidzianej na skła-
danie ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie, następujących 
robót budowlanych: – co najmniej 
jednej roboty budowlanej, odpo-
wiadającej przedmiotowi zamó-
wienia tj. udokumentuje, że wyko-
nał: remont lub przebudowę lub 
budowę drogi publicznej: gmin-
nej lub powiatowej lub wojewódz-
kiej lub krajowej o nawierzchni 
kostki betonowej, o wartości robót 

co najmniej 100 000,00 zł brutto
- wykonawca musi dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – przynajmniej jedną 
osobą posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budow-
lanymi o specjalności drogowej.
Zakres przebudowy drogi dojaz-
dowej ul.Krótkiej obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej na długości 195 mb 
o szerokości jezdni 2,8 do 3,3
- budowę kanalizacji deszczo-
wej na długości 39 mb służącej 

odwodnieniu jezdni,
Kryteria oceny ofert: cena – 

95%, okres gwarancji i rękojmi 
– 5%. Planowany termin rozpo-
częcia robót –do 14 dni po pod-
pisaniu umowy. Planowany ter-
min zakończenia remontu -40 
dni od dnia przekazania placu 
budowy.

Więcej informacji na stronie 
internetowej gminy w zakładce 
„Zamówienia publiczne”.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PRZEBuDOWA ul. KRÓTKIEJ 
- OGŁOSZONO PRZETARG

DZIEŃ OTWARTY 
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…chciałoby się powtarzać 
w takie poranki jak ten 7. 
kwietnia 2016 r.

Właśnie wtedy o godzi-
nie 9:00 w sali kon-
certowej Zespołu Pań-

stwowych Szkół Muzycznych im. 
Stanisława Moniuszki w Bielsku 
– Białej odbyła się Gala Laure-
atów konkursów przedmioto-
wych z województwa śląskiego.

Takie wydarzenia należą 
do najpiękniejszych dni, jakie 
przeżywać może w swoim życiu 
uczeń. Niemniejsza duma roz-
piera w tym dniu Dyrektora 
szkoły oraz nauczycieli. I choć 
cena za udział w tym spektaklu 
jest bardzo wysoka, to w tym 
roku bogactwo wiedzy jednej 
z naszych uczennic pozwoliło 

jej na cieszenie się laurem zwy-
cięzcy. Zosia Pitlok z klasy trze-
ciej wraz z Panią Dyrektor Beatą 
Smolarek odebrały z rąk Ślą-
skiego Kuratora Oświaty – Pani 
Urszuli Bauer zaświadczenie 
o zdobyciu tytułu laureata kon-
kursu przedmiotowego z języka 
polskiego. Gratulujemy Zosi 
trzyletniej wytrwałości w dąże-
niu do celu!!!

Oprócz satysfakcji jest oczy-
wiście nagroda specjalna!!! Już 
za tydzień, w trakcie egzaminu 
gimnazjalnego z języka pol-
skiego, Zosia będzie… odpo-
czywać! Tytuł laureata jest rów-
noważny z otrzymaniem 100% 
punktów z języka polskiego 
na egzaminie. Mamy nadzieję, 
że będzie to stanowiło zachętę 
dla uczniów w przyszłym roku 

i  g r o n o  o d p o c z y wa j ą c yc h 
w dniach egzaminów będzie się 
powiększać, czego wszystkim 

życzymy!!!
Gimnazjum 

Goczałkowice-Zdrój

"...TRWAJ ChWIlO, O ChWIlO, 
JESTEŚ PIęKNĄ!..."
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29 kwietnia 2016 roku, w Gimnazjum 
w Goczałkowicach – Zdroju odbył się 
już po raz XVII Międzygimnazjalny 

Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Orto-
grafii Ziemi Pszczyńskiej”.

W latach ubiegłych współpracowaliśmy 
z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej.

W tym roku honorowy patronat nad kon-
kursem objęła Akademia Techniczno – Huma-
nistyczna w Bielsku Białej – Wydział Humani-
styczno-Społeczny.

Dyktando konkursowe przygotowała pani 
dr Ewelina Gajewska – językoznawca z Katedry 
Teorii i Praktyk Komunikacji.

W konkursie rywalizowało 21 uczniów z 10 
gimnazjów. Byli przedstawiciele gimnazjów z: 
Suszca, Kobióra, Kryr, Miedźnej, Radostowic, 
Pszczyny i Goczałkowic-Zdroju.

Otwarcia konkursu dokonała pani dyrektor 
Beata Smolarek, która powitała zebranych:

przedstawicieli ATH, komisję i gimnazjalistów, 
pogratulowała uczniom udziału w konkursie. 
Następnie głos zabrała pani dr Ewelina Gajew-
ska, która odczytała zabawne dyktando o pewnej 
rodzince z Beskidu Śląskiego.

Czas oczekiwania na wyniki umiliły atrak-
cyjne gry i zabawy językowe przygotowane 
przez studentki filologii polskiej ATH.

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi 
Pszczyńskiej” uzyskał Tymoteusz Mika – uczeń 
Publicznego Gimnazjum im. Powstańców Ślą-
skich w Miedźnej.

II miejsce zajęła Hiacynta Gamża z Publicz-
nego Gimnazjum w Kryrach.

III miejsce uzyskała Zofia Pławecka 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie.

Dyrektor goczałkowickiego gimnazjum, 
pani Beata Smolarek, podziękowała komisji 
konkursowej i pani dr Ewelinie Gajewskiej. 
Wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy 

oraz drobne upominki ufundowane przez 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, a zwy-
cięzcom również nagrody książkowe.

Mistrz – Tymoteusz Mika – otrzymał także 
okolicznościową statuetkę.

Organizatorzy  zapraszają do zmagań 
z ortografią podczas kolejnych edycji konkursu.

H. Dyduch, M. Mrzyk

O ZMAGANIACh Z ORTOGRAFIĄ

f
o

t
. 

a
r

c
h

. 
g

im
n

a
z

J
u

m

DOFINANSOWANIE 
DlA BIBlIOTEKI SZKOlNEJ

Biblioteka Gimnazjum w Goczałkowicach- Zdroju bierze 
udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa- Prio-
rytet 3.

W listopadzie ubiegłego roku nasza szkoła złożyła wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblio-
teki szkolnej. 6 kwietnia 2016 roku zostały opublikowane listy 
szkół zakwalifikowanych do dofinansowania. Do wojewody 
śląskiego wpłynęło 1.140 wniosków szkół i bibliotek pedago-

gicznych, nasze Gimnazjum znalazło się wśród 296 wybranych 
szkół województwa śląskiego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 
na lata 2016- 2020 dotyczy wspierania organów prowadzą-
cych szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnic-
twa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

H. Dyduch, M. Mrzyk
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Dnia 22.04.2016r. w naszym przed-
szkolu zorganizowana została uroczy-
stość z okazji  Międzynarodowego Dnia 

Ziemi. Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzo-
nych corocznie wiosną, które mają na celu pro-
mowanie postaw proekologicznych.

Nasze przedszkolaki bardzo aktywnie 

włączyły się w obchody święta Ziemi. Każda 
grupa przyszła w tym szczególnym dniu 
ubrana na inny kolor i tak grupa najmłod-
sza, „Jeżyki” ubrana była w kolorze zielo-
nym, grupa „Pszczółek” na kolor niebieski, 
„Sowy” – żółty, a u „Wiewiórek” dominował 
kolor biały. Rozpoczęliśmy naszą uroczystość 
od oczytania telegramu od „Przyrody”, z któ-
rego dowiedzieliśmy się, że „Matka Natura” 
potrzebuje naszej pomocy, bo z powodu coraz 
większej ilości zanieczyszczeń podupada 
na zdrowiu. Następnie dzieci uczestniczyły 
w zdaniach mających propagowanie ekolo-
gicznych działań. Segregowaliśmy śmieci 
do odpowiednich worków, odczytywaliśmy 
hasła, które miały na celu ochronę środowi-
ska, odgadywaliśmy zagadki, a wszystkie te 
działania przeplatane były wierszykami, pio-
senkami i scenką o tematyce ekologicznej. 
Punktem kulminacyjnym całej imprezy, był 

pokaz mody ekologicznej. Wychowawczynie 
każdej z grup przygotowały po dwa stroje 
z materiałów wtórnych. Przy akompaniamen-
cie skocznej muzyki małe modelki i model 
prezentowali się zjawiskowo. Oklaskom, 
śmiechom i brawom nie było końca. Trzeba 
przyznać, że panie wykazały się ogromną 
pomysłowością – jedne stroje były niezwy-
kle wytworne, inne zaś przypomniały stroje 
przybyszów z innej planety, nie zabrało nawet 
projektu sukni ślubnej.

Akcji z okazji Dnia Ziemi towarzyszyła 
piękna pogoda, która pozwoliła naszym 
przedszkolakom na wyjście na podwórko 
i wesołą zabawę. Trzeba przyznać, że wszystko 
wspaniale się udało, a nasze dzieci uzupeł-
niły swoją wiedzę na temat segregacji śmieci 
i na pewno w przyszłości będą świadomie 
dbały o naszą planetę.

Anna Szmajduch

W bieżącym roku szkol-
nym w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 reali-

zowany jest temat wiodący „Smak 
zdrowia” – promowanie zdro-
wego stylu życia, podnoszenie 
świadomości dzieci  i rodziców 
w zakresie zdrowego żywienia 
i higieny. Dzieci nabywają wiedzę 
o zdrowej żywności oraz zasa-
dach racjonalnego odżywiania 
się. Same przygotowują zdrowe 
przekąski i pomagają Pani inten-
dent w układaniu jadłospisów. 
Przezwyciężały uprzedzenia 
do spożywania warzyw, owoców, 
surówek i zdrowych produktów. 
Rozwijają również swoją aktyw-
ność fizyczną. Aby uatrakcyjnić 
omawianą tematykę przedszkole 
przystąpiło również do realizacji 
programu edukacyjnego „Żywie-
nie na wagę zdrowia” prowadzo-
nego przez Państwową Inspek-
cję Sanitarną, w ramach którego 
nasza placówka zgłosiła swój 
udział w konkursie pt. „Jak wstą-
pić do Klubu Zdrowego Przed-
szkolaka?”.

Wszelkie podejmowane dzia-
łania adresowane były do dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. W reali-
zację działań zaangażowani byli 
wszyscy nauczyciele placówki. 
Po przystąpieniu do konkursu:
1. wystawiono w korytarzu, 
w miejscu ogólnie dostępnym, 
ulotki dla rodziców, plakaty pro-
mujące zdrowy tryb życia;
2. ulotkę i quiz zamieszczono 
w grudniowym numerze gazetki 

przedszkolnej „Twój Przedszko-
lak”
3.  przeprowadzono szereg 
zajęć promujących zdrowy 
styl życia, m.in. z cyklu „Mali 
odkrywcy – przez eksperymenty 
i doświadczenia poznajemy 
świat”:
a) „Utalentowany buraczek”;
b) „Jabłkowe rewelacje”;
c) „Smakowite obrazki”;
d) „Smaczne, zdrowe, sezo-
nowe”;
e) „Smakołyki, jak ze sklepu”;
f )  „ Z i e m n i a k  –  w a r z y w a 
są super!”;
Przeprowadzone zostały także 
zajęcia poświęcone zdrowym 
napojom, takim jak mleko i soki 
owocowe:
a) „Trójskładnikowa sałatka owo-
cowa”;

b) „Myszki z białego sera”;
c)  „Gdzie   rosną   owoce 
i warzywa?” – wycieczka do sadu 
i ogrodu;
d) „Robimy sok marchwiowo – 
owocowy”;
e) „Nasze ręczniki”;
f) „Dbamy o czystość – czyste 
ręce”;

Rodzice i dzieci mogli zapo-
znawać się także z informacjami 
na temat zdrowego żywienia 
i trybu życia poprzez gazetkę 
„Twój Przedszkolak”, ścienne 
gazetki informacyjne, stronę 
internetową, broszurę „Książki, 
które warto przeczytać” zawie-
rającą wybrane książki o tre-
ściach związanych ze zdrowym 
żywieniem, jak również prze-
pisami na potrawy bez glu-
tenu. W korytarzu przedszkol-

nej  szatni została przygotowana 
wystawa poświęcona zdrowemu 
odżywianiu.

Po zakończeniu działań dzieci 
wykonały kolorowe ordery, które 
zawisły na ich koszulkach bardzo 
dumne z tego, że udało im się tak 
wiele osiągnąć. Podsumowanie 
podjętych i wykonanych działań 
zostało umieszczone na gazetce 
ściennej przedszkola skierowa-
nej do rodziców, aby i oni mogli 
poczuć dumę ze swoich pociech.

Całość opisana została przez 
nauczyciela przedszkola Panią 
Annę Czernecką – Mac i umiesz-
czona na stronie internetowej 
przedszkola: www.przedszko-
le2goczalkowice.pl w zakładce 
„DOBRE PRAKTYKI”.

Przygotowana została również 
prezentacja multimedialna pre-
zentująca wszystkie podjęte dzia-
łania, która zaprezentowana była 
w konkursie Śląskiego Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego.

Za zaangażowanie włożone 
w kształtowanie postaw zdrowego 
stylu życia nasze przedszkole 
otrzymało najwyższą ocenę: pięć 
gwiazdek!!, co potwierdzone 
zostało zaświadczeniem z dnia 1 
kwietnia 2016 r.

Mamy nadzieję, ze zdobyta 
przez dzieci wiedza, a przede 
wszystkim umiejętności prak-
tyczne, wpłyną na zdrowie 
naszych przedszkolaków.

Dyrektor przedszkola
Beata Migacz

„żYWIENIE NA WAGę ZDROWIA”
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Od kilkunastu lat, włącza-
jąc się w społeczną akcję 
„Cała Polska czyta dzie-

ciom”, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Goczałkowicach – Zdroju 
we współpracy z Gminną Biblio-
teką Publiczną  w Goczałkowi-
cach – Zdroju zaprasza uczniów 
wraz rodzicami na popołudniowe 
spotkania promujące czytelnic-
two.

 26 kwietnia uczestnicy tego-
rocznego popołudnia z książką 
mogli na parę chwil znaleźć się 
w Krakowie dzięki tekstom lite-
rackim opowiadającym o grodzie 
Kraka.

Na początek przenieśliśmy 
się właśnie do czasów legendar-
nego króla, który miał kłopoty 
ze smokiem, dzięki pełnej humoru 
„Bajce o smoku i Kraku i o tym, 
jak powstał Kraków” autorstwa 
Wiesława Drabika. Legendę przy-
bliżył słuchaczom, wcielając się 
w rolę narratora, wyjątkowy gość, 
absolwent naszej szkoły pan Bar-
tosz Góra, związany na co dzień 
z kabaretem Łowcy.B. Towarzy-
szyli mu młodzi aktorzy – ucznio-
wie klas Va i Vb oraz IIb, którzy 
uatrakcyjnili czytany tekst ele-
mentami inscenizacji. Były zatem 

scenki z udziałem Kraka, jego 
żony i córki Wandy, byli Wiślanie 
z szewczykiem Skubą, królewski 
błazen, strażnik, wojowie, święty 
dziad i oczywiście groźny wawel-
ski smok.

Następnie powędrowaliśmy 
na dzisiejszy krakowski rynek. 
W wykonaniu uczniów klas Ib, 
IIb i Vb wysłuchaliśmy nieco żar-
tobliwych wierszyków zaczerp-
niętych z książki „Krakowski 
rynek dla chłopców i dziewczy-
nek”, a napisanych pięknym języ-
kiem przez Michała Rusinka. 
I tak za sprawą humorystycz-
nych rymowanek zatrzymaliśmy 
się na chwilę przy zabytkowych 
budowlach – kościele Mariackim 
i kościele świętego Wojciecha, 
ratuszowym zegarze i Sukienni-
cach, przystanęliśmy przy pomni-
kach sławnych Polaków – Adama 
Mickiewicza i Piotra Skrzynec-
kiego, posłuchaliśmy krakowiaka 
w wykonaniu regionalnej kapeli 
i przerwanego hejnału z mariac-
kiej wieży, spotkaliśmy krako-
wiankę i krakowiaka w ludowych 
strojach oraz malarzy i lajkonika, 
wyruszyliśmy na przejażdżkę 
dorożką, zjedliśmy obwarzanki, 
nakarmiliśmy gołębie, podzi-

wialiśmy i wąchaliśmy kwiaty 
zachwalane przez kwiaciarki. 
Na koniec odpoczęliśmy w jednej 
z niezwykle urokliwych kawia-
renek i podpatrywaliśmy arty-
stów, którzy umilają czas tury-
stom odwiedzającym krakowski 
rynek. Dzieci przekonały wszyst-
kich piękną recytacją, że warto 
zajrzeć do Krakowa zarówno 
w gwarny słoneczny ranek jak 
i wieczorową porą, gdy cichnie, 
pustoszeje, zasypia.

Kwietniowe spotkanie z litera-

turą dziecięcą z pewnością było 
ciekawym przeżyciem zarówno 
dla słuchających jak i występują-
cych i zachęciło jego uczestników 
do czytania, zwłaszcza zaś do się-
gania po książki o dawnej stolicy 
Polski. Na pewno wielu wybierze 
się do starego pięknego Krakowa, 
aby odwiedzić wspomniane 
miejsca ponownie lub odszukać 
je po raz pierwszy i doświadczyć 
niepowtarzalnej atmosfery tego 
miasta.

Elżbieta Beczała

„CAŁA POlSKA CZYTA DZIECIOM...”
lITERACKA PODRÓż DO KRAKOWA 

Aby dobrze wychować dzieci w duchu 
patriotyzmu i związanymi z nim wszel-
kimi wartościami ważne jest, aby już 

od najmłodszych lat dzieci miały możliwość 
uczestniczenia w różnych uroczystościach 
o charakterze patriotycznym. Podczas takich 
okazji dzieci uczą się szacunku dla symboli 
narodowych oraz poczucia dumy z przyna-
leżności narodowej.

4 maja w naszym przedszkolu dzieci miały 
okazję uczestniczyć w obchodach Święta 
Flagi. W tym dniu, wszystkie przedszkolaki 
ubrane na galowo, rozpoczęły uroczystość 
odśpiewaniem pierwszej zwrotki Hymnu 
Narodowego, po czym rozpoczęło się przed-
stawienie przygotowane przez dzieci z grupy 
starszej oraz maluszki.

Dzieci recytując wiersze oraz śpiewając 
piosenki o treściach patriotycznych wspól-
nie utrwaliły sobie nasze symbole narodowe 
jakimi są: flaga, godło i Hymn Polski oraz, 
że jesteśmy Polakami, a Polska jest naszą 
Ojczyzną, a także dowidziały się kiedy i gdzie 
można je spotkać i usłyszeć. Podczas uro-
czystości przedszkolaki z wszystkich grup 

wzięły udział w zabawie „Głuchy telefon”, 
w którym hasła były związane z naszą ojczy-
zną. Po prawidłowym odgadnięciu hasła 
wszystkie dzieci otrzymały biało-czerwone 
f lagi. Następnie przedszkolaki udały się 
wraz z nauczycielkami pociągiem w podróż 
do stolicy Polski, którą jest Warszawa. Tam 
zostały zaproszone do wysłuchania pio-
senki wraz z pokazywaniem „Płynie Wisła”. 
Na zakończenie wszystkie dzieci zobaczyły 
film edukacyjny pt. „Polskie Symbole Naro-
dowe”. Przedszkolaki z dużym zaintereso-
waniem obejrzały przygotowany materiał. 
Było to podsumowanie zdobytej wiedzy pod-
czas zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz 
uroczystości, a sprawdzianem tej wiedzy 
był krótki quiz jaki przygotowały dla dzieci 
panie. Oczywiście wszystkie dzieci świetnie 
poradziły sobie z odpowiadaniem na pytania 
za co otrzymały broszurki z symbolami naro-
dowymi Polski.

Zanim się jednak rozstaliśmy wspólnie 
nauczyliśmy się krótkiego refrenu piosenki 
pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, co zostało 
wspólnie odśpiewane przez dzieci z wszyst-

kich grup wiekowych.
Myślę, że cel tego spotkania, jakim było 

kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka 
z społecznością przedszkolną, kształtowa-
nie właściwego stosunku do otaczającego 
świata, dostrzeganie piękna i wartości rodzi-
mej przyrody. Ponadto kształtowanie miło-
ści i przywiązania do kraju ojczystego, jego 
kultury, tradycji, jak również rozbudzanie 
u dzieci potrzeby poznawania historii o wła-
snym narodzie został osiągnięty, a dzień ten 
na długo wryje się w pamięć przedszkolaków.

Agata Bajbuła

ŚWIęTO FlAGI W PRZEDSZKOlu
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Łowc y  Ta l e n tów  „ J e r s z ” 
to organizatorzy ogólnopol-
skich konkursów przedmioto-

wych sięgających korzeniami 1994 
roku. Działalność Łowców polega 
na wspieraniu szkół w pracy z mło-
dzieżą pragnącą rozwijać swoją 
wiedzę i umiejętności ponad pod-
stawę programową.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 mieli okazję sprawdzić 
poziom swojej wiedzy z języka 

niemieckiego. Konkursy orga-
nizowane były w dwóch edy-
cjach-jesienią i wiosną. W edy-
cji jesiennej konkursu „Deutsch-
freund” uczniowie SP1 osiągnęli 
niebywały sukces.

Uczennica klasy Vb Martyna 
Hojka oraz uczennica klasy VIb 
Patrycja Kozik uzyskały mak-
symalną ilość punktów, będąc 
jednocześnie laureatkami kra-
jowymi i wojewódzkimi. Rów-

nież w edycji wiosennej, która 
odbyła się 16 marca,w konkursie 
„Sprachdoktor”, nasi uczniowie 
wykazali się dużą znajomością 
języka niemieckiego.

Uczennica klasy IV – Marta 
Predecka zajęła 1 miejsce w woje-
wództwie i 3 miejsce w kraju.

Justyna Dzida z klasy V zdo-
była 1 miejsce w województwie 
i 3 miejsce w kraju.

Patrycja Kozik z klasy VI zajęła 

1 miejsce w województwie i 7 
miejsce w kraju.

Udział  w konkursie jest 
na pewno dużą formą wsparcia 
w zakresie odkrywania i rozwija-
nia uzdolnień i talentów dzieci. 
P r z y g o tow a n i e m  u c z n i ów 
do konkursów zajmuje się 
nauczyciel germanista Joanna 
Pabin. Wszystkim startującym 
i opiekunowi gratulujemy.

MB

SuKCES uCZNIÓW SP1 W KONKuRSACh 
Z JęZYKA NIEMIECKIEGO

Dziecko w wieku przedszkol-
nym powinno poznawać 
swoje najbliższe otoczenie, 

zarówno rodzinne, jak i w obrębie 
swojej miejscowości. W trakcie 
realizacji podstawy programowej 
nauczyciele dokładają wszelkich 
starań, aby to otoczenie poznały 
dla własnego bezpieczeństwa 
oraz rozumienia tożsamości 
regionalnej i narodowej wynika-
jącej z ich praw. Dziecko kończące 
przedszkole „przejawia, w miarę 
swoich możliwości, zaintere-
sowanie wybranymi zabytkami 
i dziełami sztuki oraz tradycjami 
i obrzędami ludowymi ze swojego 
regionu”, a także „wykazuje zain-
teresowanie malarstwem, rzeźbą 
i architekturą (także architekturą 
zieleni i architekturą wnętrz)”.

Ponieważ 18 maja świętujemy 
Międzynarodowy Dzień Muzeów 
– ogłoszony w 1977 r. przez Mię-
dzynarodową Radę Muzeów 
(ICOM), działającą przy UNE-
SCO, dzieci naszej placówki 
wybrały się w wirtualną podróż 

po różnych muzach, którą przy-
gotowałyśmy dla nich z panią 
Edytką.

Z reakcji przedszkolaków 
wynika, że niektóre odwie-
dziły już takie tajemnicze miej-
sce. Potrafiły wyjaśnić „co to jest 
muzeum?” Wskazały, że to takie 
miejsce, gdzie się zwiedza, ogląda 
różne stare przedmioty, zbroje, 
książki, czy malowidła. Najbar-
dziej znanym muzeum w oko-
licy jest Muzeum Wnętrz Zabyt-
kowych w Pszczynie z czaru-
jącą i tajemniczą księżną Daisy. 
Szukanie jej długiego i drogo-
cennego sznura pereł stano-
wiło jedną z atrakcji Daisy Days 
w Pszczynie. Dzieci w przed-
szkolu wykonywały zadania 
w zamian za koraliki, które póź-
niej nawleczono na nitkę, tworząc 
kolorowy sznur. Od jakości ich 
wykonania zależało, jak długi on 
będzie. Podejmowały różnorodne 
zadania, m.in.: skonstruowanie 
budynków muzealnych z dowol-
nych klocków już dzień wcześniej, 

przyporządkowanie „zabytków” 
zgromadzonych w tajemniczej 
skrzyni (dinozaurów, obrazów, 
rzeźb, instrumentów muzycz-
nych, akcesoriów wojskowych, 
czy samochodów) do różnych 
muzeów, wzięły udział w zabawie 
ruchowej. Starszaki, rozpoznając 
poszczególne literki, wykonały 
napis MUZEUM. Sznur pereł 
był coraz dłuższy, co świadczyło 
o dużym zaangażowaniu dzieci.

Jednym z punktów spotkania 
było wysłuchanie (w absolut-
nej ciszy i z ciekawością) tekstu 
książeczki „W Muzeum” czyta-
nej przez panią dyrektor Beatę 
Migacz w ramach akcji Cała Pol-
ska czyta dzieciom. Tutaj wła-
śnie poznały nazwy kolejnych 
muzeów – sztuki, wojskowego, 
samochodowego, czy paleonto-
logicznego.

Aby powtórzyć wiadomości 
i pokazać dzieciom, gdzie jesz-
cze mogą poznać dawne dzieje 
własnego kraju, regionu, użyły-
śmy multimediów i wyruszyli-
śmy w podróż do Muzeum Prasy 

Śląskiej w Pszczynie, do Zagrody 
Wsi Pszczyńskiej (Skansenu) 
i do Muzeum Wnętrz Zabytko-
wych, które do roku 1945 było 
we władaniu ówczesnych właści-
cieli i pięknej angielskiej księż-
niczki. W wirtualnej podróży 
dzieci zwiedziły kolejne komnaty 
pałacu, zobaczyły zbiory Prom-
nitzów, Anhaltów – Köthen Pless, 
Hochbergów – prawie nietknięte 
przez wojenną zawieruchę.

Do domu wyruszyły bogat-
sze w wiedzę, ale i w niespo-
dzianki, które dla nich przygoto-
wała z pomocą muzeum dyrek-
tor naszego przedszkola. Myślę, 
że będą nie tylko pamiątką, ale 
i bodźcem do wyruszenia na zwie-
dzanie, może nawet w czasie 
trwającej Nocy Muzeów? Warto 
poznawać nie tylko historię wła-
snego kraju, ale również najbliż-
szej okolicy. Jest bardzo ciekawa 
i wcale nie musi kojarzyć się bar-
dzo smutno, czy patetycznie – 
z krwią i męczeńską śmiercią.

Anna Czernecka – Mac
Publiczne Przedszkole nr 2

CO CIEKAWEGO ZNAJDZIEMY 
W MuZEuM? 
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W d n i a c h  8 - 15  m a j a 
2 016  r.  o d by ł a  s i ę 
XIII edycja programu 

Tydzień Bibliotek. Jego głów-
nym celem jest  podkreśla-
nie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększenie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zainte-
resowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. W tym 
roku hasło t ygodnia brzmi 
„Biblioteka inspiruje”.

Z tej okazji Gminna Biblio-
teka Publiczna nie zapomniała 
o swoich najmłodszych czytel-
nikach. 10 maja do obu goczał-
kowickich przedszkoli zawitał 
teatr Kwadryga z Bielska – Bia-
łej, który przedstawił dzieciom 
„Bajkę o dwóch Dorotkach” 
na podstawie książki Janiny 
Porazińskiej.  Przedszkolaki 
z wielkim zainteresowaniem 
śledzili historię dwóch sióstr 
– jednej dobrej i pracowitej 
a drugiej leniwej i złej. Dzieci 
obserwując przygody i zacho-
wanie Dorotek mogły się prze-
konać czym wynagradzana jest 
dobroć i pracowitość a co nas 
czeka za lenistwo i brak życzli-
wości. Ta pouczająca i pięknie 
opowiedziana historia bardzo 
spodobała się naszym milusiń-
skim, za co podziękowali grom-
kimi brawami.

Następna impreza w ramach 
„Tygodnia Bibliotek” odbyła się, 
12 maja 2016 r. w Gimnazjum 
w Goczałkowicach – Zdroju. 
Gminna Biblioteka Publiczna 
przy współpracy z Biblioteką 

Gimnazjum zorganizowała 
spotkanie autorskie ze znaną 
pisarką naszego regionu, Bar-
barą Solarską.

Pani Solarska opowiadała 
o swoim życiu literackim, tro-
chę o sprawach osobistych oraz

o dzieciństwie spędzonym 
na wsi pod Cieszynem. Autorka 
zachwyci ła  jednak pr zede 
wszystkim swoją twórczością. 
Między czytane wiersze wpla-
tała ciekawe opowieści

o bohaterach, miejscach 
i historiach z nimi związanych.

P óź n i e j  p r z y s z e d ł  c z a s 
na pytania, na które pani Bar-
bara  odpowiadała  chętnie 
i bardzo wyczerpująco. Ucznio-
wie najbardziej zainteresowani 
byli doborem tematyki utwo-
rów. Tym skąd autorka czerpie 
inspiracje a także kiedy pisze 
wiersze. Wszyscy uczestnicy 
spotkania mieli wielką satys-
fakcję z możliwości bezpo-
średniego kontaktu z popu-
larną i niezwykłą osobą. Spo-
tkanie dostarczyło uczestni-
kom niezapomnianych wrażeń. 
Uczniowie tak opisywali swoje 
odczucia po spotkaniu:

„Spotkanie z panią Solarską 
było interesujące i pouczające. 
Mieliśmy okazję posłuchać 
utworów jej autorstwa, a także 
dzieł, które odegrały w jej życiu 
ważna rolę. Mogliśmy zadać 
pytania dotyczące życia i twór-
czości autorki.”

„Spotkanie z panią Solar-
ska bardzo mnie zaciekawiło. 
Dowiedziałam się kilku infor-

macji na temat jej twórczości. 
To wydarzenie z pewnością 
zostanie w mojej pamięci, gdyż 
było ono moim pierwszym spo-
tkaniem z twórcą.”

„Bardzo mi się podobało, 
dzięki temu miałam możliwość 
bliższego poznania autorki.”

GBP
Gimnazjum

TYDZIEŃ BIBlIOTEK 2016

W siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury, 11 
maja 2016 r. odbyła 

się XXI edycja międzygmin-
nego konkursu recytatorskiego 
„Jesteśmy jedną rodziną", skie-
rowanego do uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych.

Na  goczałkowickiej  sce-
nie, we środowe przedpołudnie, 
w dwóch utworach – poezji i pro-
zie, zaprezentowało się 21 mło-
dych uczestników z niemalże 
wszystkich placówek oświatowych 
Powiatu Pszczyńskiego. 

Pośród przygotowanych na tą 
okazję utworów, znalazły się tek-
sty m.in.: Astrid Lindgren, ks. Jana 

Twardowskiego, Jana Brzechwy, 
Ludwika Jerzego Kerna, czy też 
Danuty Wawiłow.

Decyzją czteroosobowego 
grona jury, Rafałowi Leonar-
dowi z Kobióra przyznano spe-
cjalne wyróżnienie pierwszego 
stopnia „s”. Ponadto z grona 
wszystkich recytatorów wyło-
niono dodatkowo dwa wyróż-
nienia pierwszego stopnia, które 
przyznano Iwonie Raczkowskiej 
i Jakubowi Kiszmalowi, cztery 
wyróżnienia stopnia 2 oraz 
czternaście wyróżnień stopnia 
trzeciego.

Serdecznie gratulujemy.
Ewelina Sowa-Mrzyk

„JESTEŚMY JEDNĄ RODZINĄ”
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W przedostatni weekend 
maja goczałkowicki 
Gminny Ośrodek Kul-

tury otworzył sezon kulturalnych 
imprez plenerowych, które znaj-
dują się w cyklicznym kalendarzu 
przedsięwzięć wpisanych w dzia-
łalność instytucji.

Jako pierwsza, w sobotę 21 maja 
odbyła się Rodzinna Majówka, 
która od kilku lat organizowana 
jest na płycie boiska przy siedzibie 
GOK-u. Mini festyn, przygotowy-
wany przy współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną jest każdora-
zowo, okazją do zaprezentowania 
się dzieci i młodzieży uczęszcza-
jących na warsztaty tematyczne: 
taneczne, muzyczne i językowe 
goczałkowickich jednostek kultu-
ralnych.

Ponadto, w trakcie trwania 
majówki, po raz kolejny rozstrzy-
gnięto konkurs na najciekaw-
szą interpretację „Portretu Moje 
Mamy”. Laureatom, z rąk Dyrek-
tor GOK-u zostały wręczono 

nagrody i wyróżnienia oraz 
pamiątkowe dyplomy. W ramach 
imprezy, zorganizowano także 
kiermasz książek z pozycjami dla 
dzieci i młodzieży oraz pod okiem 
profesjonalnych instruktorów – 
ZUMBĘ KIDS dla najmłodszych. 
Dodatkową atrakcją przedsię-
wzięcia była wizyta funkcjonariu-
szy Powiatowej Komendy, którzy 
w towarzystwie „Sznupka” – poli-
cyjnej maskotki, zaprosili małych 
uczestników majówki do wspólnej 
zabawy, polegającej na sprawdza-
niu ich wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Z kolei, w niedzielę, 22 maja, 
po raz czwarty, na werandzie 
restauracji Uzdrowiskowej, odbył 
się Konkurs Piosenki Jacka Lecha. 
Impreza, która ma na celu upa-
miętnienie postaci popularnego 
w latach 60-tych i 70-tych ubie-
głego wieku artysty, lidera zespołu 
Czerwono – Czarni, u schyłku swej 
kariery koncertującego w goczał-
kowickim zdroju, skierowana 

została po raz kolejny do artystów 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
14-18 lat oraz 19 i powyżej.

W tegorocznej edycji wzięło 
udział siedmiu uczestników, któ-
rzy zaprezentowali się w dwóch 
utworach: obowiązkowej pio-
sence Jacka Lecha oraz w dowol-
nie wybranym przez siebie utwo-
rze.

Decyzją jury, w składzie: 
D a m i a n  K o c u r,  Z b i g n i e w 
Lejawka, Małgorzata Lucjan, 
Monika Mendrok – Mika oraz 
Paweł Kukla nagroda Grand Prix 
(za najlepszą interpretację pio-
senki Lecha) przypadła w udziale 
Sylwii Szpiech. Wygraną, gitarę 
klasyczną dla laureatki ufundo-
wało Uzdrowisko Goczałkowice, 
które podobnie jak sanatorium 
„Gwarek” od początku wspiera 
finansowo organizację imprezy. 
Ponadto, komisja postanowiła 
przyznać pierwsze miejsce, 
w kategorii młodszej Ewie Wro-

nie, a w kategorii starszej Dorocie 
Bryle Dużą niespodzianką oka-
zało się wręczenie specjalnego 
wyróżnienia Adamowi Rugo-
rowi, który zachwycił gremium 
swą oryginalną barwą głosu.

Konkursowe zmagania, w trak-
cie podsumowywania punktacji 
uzupełnił występ artystyczny 
członków jury: M. Mendrok-Miki 
oraz P. Kukli, którzy zaprezento-
wali swoje wokalne i instrumen-
talne talenty, a na zakończenie, 
do wspólnej zabawy w rytm prze-
bojów z lat największej popular-
ności Jacka Lecha zaprosił wszyst-
kich DJ AMIGO.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu, a już dziś zapra-
szamy mieszkańców Goczałko-
wic, przyjezdnych gości oraz 
kuracjuszy na XXI obchody Dni 
Goczałkowic, które odbędą się 
11-12 czerwca 2016 r. na boisku 
LKS.

Ewelina Sowa-Mrzyk

WEEKEND POD ZNAKIEM GOK-u

"Sznupek" - maskotka policyjna w towarzystwie dzieci i funkcjonariuszy. 

Występ dzieci z warsztatów tanecznych GOK-u.

Laureatka Grand Prix IV Konkursu Piosenki Jacka Lecha.

Występ dzieci z warsztatów językowych GBP.
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Początek kwietnia od kilku lat, 
w kalendarzu imprez różno-
rodnych instytucji kultury 

to czas poświęcony upamiętnieniu 
narodzin wielkiego duńskiego baj-
kopisarza.

Hans Christian Andersen, 
to po dzień dzisiejszy jeden z naj-
poczytniejszych autorów baśni dla 
dzieci, które przetłumaczone 
na kilkadziesiąt języków świata 
są nieodłącznym towarzyszem 
naszego dzieciństwa.

Z tej to okazji Gminna Biblio-
teka Publiczna oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Goczałkowicach-
-Zdroju, po raz kolejny włączyły 
się w akcję honorującą datę przyj-
ścia na świat popularnego pisarza. 
W tym roku 6 kwietnia, na godz. 
18.00 GBP i GOK zaprosiły dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat na bezpłatne 
przedstawienie teatralne w wyko-
naniu stowarzyszenia „Akade-
mia Wyobraźni” z Wrocławia pt. 
„Księżniczka na ziarenku grochu”.

W trakcie trwania spektaklu, 
zgromadzeni widzowie poznali 
historię młodego księcia, który 
za namową rodziców postanowił 
pojąć za żonę piękną dziewczynę. 
Niestety, w trakcie rozwoju dal-
szej akcji okazało się, że kandy-
datką na żonę przyszłego władcy 
musi zostać wyłącznie „praw-
dziwa księżniczka”, co w następ-
stwie udało się udowodnić starej 
i mądrej niani, która znając spraw-
dzone sposoby pościeliła młodej 
panience na tytułowym ziarenku 
grochu. Rankiem, według niej, 
po spędzeniu całej nocy na takim 
posłaniu tylko „prawdziwa księż-
niczka” powinna nie zmrużyć oka 
i tym samy dać wiarę swoim wcze-
śniejszym zapewnieniom.

Po zakończeniu spektaklu, 
aktorzy zaprosili wszystkie dzieci 
do udziału w warsztatach teatral-
nych, w ramach których mogły 
osobiście wcielić się prawdziwych 
animatorów kukiełek odgrywają-

cych główne role w sztuce. Każdy 
zainteresowany uczestnik miał 
możliwość wcielić się w dowol-
nie wybraną przez siebie postać 
i na własnej skórze przekonać się 
jakie trudności niesie ze sobą ten 
rodzaj sztuki teatralnej

I tak, nie zdradzając zakoń-

czenia baśniowej historii koń-
czymy naszą tegoroczną historię. 
Na następną zapraszamy za rok, 
a zainteresowanych dalszymi 
losami księżniczki i księcia odsy-
łamy na karty książek Hansa 
Christiana Andersena.

Ewelina Sowa-Mrzyk

WIECZÓR Z ANDERSENEM 2016
W GOCZAŁKOWICKEJ BIBlIOTECE
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Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje sie na stronie internetowej: www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
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Już po raz trzeci młodzi adepci pływania zmierzyli się podczas 
Mistrzostw Śląska Amatorów w Pływaniu. Zawody odbyły się 
w sobotę, 23 kwietnia na pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-

-Zdroju.
Rywalizacja toczyła się zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach, 

a poziom był bardzo wyrównany. Udział w zawodach zgłosiły 24 kluby. 
W statystyce medalowej zwyciężył zespół Yoursport Group, który zdobył 
aż 56 medali, w tym 25 złotych, 13 srebrnych i 18 brązowych. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna Olimp Mikołów z dorobkiem 16 medali. 
Trzecie miejsce ex aequo zajęły kluby SwimSport i Rekord, które zdobyły 
11 medali.

Wyniki oraz galeria zdjęć na stronie internetowej: www.gosir.goczal-
kowicezdroj.pl

GOSiR

III MISTRZOSTWA ŚlĄSKA 
AMATORÓW W PŁYWANIu
III MISTRZOSTWA ŚlĄSKA 

Zespół The Kebab's Pszczyna 
zdobył mistrzostwo Ligi Siat-
kówki Pszczyna-Goczałko-
wice w sezonie 2015/2016. 
W  f i n a ł ow y m  s p o t k a n i u 
pszczynianie pokonali ubie-
głorocznego triumfatora roz-
grywek, Team Sosnowiec. 
Trzecie miejsce zdobyły Sło-
iki.

Ostatnim akcentem ama-
torskich rozgrywek siat-
karskich organizowa-

nych przez Powiatowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pszczy-
nie we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Goczałkowicach-Zdroju były 
mecze o 1. i 3. miejsce. Decydu-
jące spotkania dziewiątej edycji 
Ligi Siatkówki Pszczyna-Goczał-
kowice rozgrywane były w hali 
POSiR w Pszczynie.

W „małym” finale zmierzyły 
się ze sobą Słoiki z Arkadią 
Tychy. Spotkanie dostarczyło 
wielu emocji. Pierwsze dwa 
sety zakończyły się wygraną 
pszczyńskiej „szóstki”. Również 
początek trzeciej partii nale-
żał do Słoików, którzy prowa-
dzili 7:2.W tym momencie gra 
Słoików zacięła się i za odra-
bianie strat zabrali się tysza-
nie. Szło to im na tyle skutecz-
nie, że do decydującego frag-
mentu meczu dotarli z prze-
wagą dwóch punktów (18:16). 

Za chwilę jednak to Słoiki wyszły 
na trzypunktowe prowadzenie 
(21:18). To było jednak ostat-
nie prowadzenie ekipy Łukasza 
Twardzika i Piotra Peterka w tej 
części meczu. Ostatecznie tysza-
nie wygrali 25:23 W czwartym 
secie Arkadia kontynuowała 
skuteczna grę, przez co z minuty 
na minutę powiększała swoją 
przewagę. Ostatecznie zwycię-
żyła aż 10 punktami różnicy 
i doprowadziła do tie-break'u. 
W nim ocknęły się jednak Sło-
iki. Już w połowie decydującej 
potyczki pszczynianie wygry-
wali 8:2, a ostatecznie zwyciężyli 
15:8 i zaś cały mecz 3:2. W finale 
zagrały dwa zespoły, które rywa-
lizowały ze sobą o 1.miejsce rów-
nież w ubiegłym roku (The Keba-
b's grał pod nazwą Graffiko). 
Wtedy po fantastycznym meczu 
3:2 wygrała ekipa z Sosnowca. 

Tym razem mecz trwał tylko 
trzy sety i niemal cały przebie-
gał pod dyktando drużyny Mate-
usza Janusa. Po dwóch setach 
było 2:0 dla „Kebabów”, a w trze-
cim pszczynianie prowadzili naj-
pierw 15:7, potem 21:14. Z tego 
stanu zrobiło się jednak 21:20 
i zapowiadała się pasjonująca 
końcówka. Pszczynianie dobrze 
odrobili „zadanie domowe” 
z poprzedniego finału, w któ-
rym wygrywali 13:7, a ostatecz-
nie przegrali. Tym razem nie 
dali sobie wypuścić szansy 
z rąk i chwile później cieszyli 
się z mistrzostwa LS. W trzecim 
secie „Kebaby” wygrały 25:22, 
a w całym meczu 3:0. Po zakoń-
czeniu najważniejszego meczu 
sezonu, Maciej Stieber, dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Pszczynie oraz 
Paweł Kanik, menedżer w Gmin-

nym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Goczałkowicach-Zdroju wrę-
czyli nagrody i upominki. W tym 
roku wszystkie sklasyfikowane 
zespoły otrzymały pamiątkowe 
puchary oraz piłki meczowe. 
Trzy najlepsze zespoły otrzymały 
również medale, zaś wyróżnieni 
zawodnicy statuetki i nagrody 
rzeczowe.

F i n a ł  L i g i  S i a t k ó w k i 
Pszczyna-Goczałkowice, hala 
POSiR w Pszczynie, 17 kwiet-
nia 2016 roku.

Mecz o 1. miejsce: Team Sosno-
wiec – The Kebab's Pszczyna 0:3 
(21:25, 18:25, 22:25),
MVP: Mateusz Janus (The Keba-
b's)
Mecz o 3. miejsce: Słoiki 
– Arkadia Tychy 3:2 (35:20, 
25:17, 23:25, 15:25, 15:8),
MVP: Szymon Pałyz (Słoiki).

Klasyfikacja końcowa: 1. The 
Kebab's Pszczyna, 2. Team Sosno-
wiec, 3. Słoiki Pszczyna, 4. Arka-
dia Tychy, 5. Antistress Brzesz-
cze, 6. Pszczyńskie Żubry, 7. Zryw 
Pszczyna, 8. Gilowice Team.
MVP sezonu: Jakub Białas (The 
Kebab's Pszczyna).
Wyróżnienia: Alicja Książkie-
wicz (Antistress Brzeszcze), Adam 
Głowa (Team Sosnowiec), Szymon 
Pałyz (Słoiki Pszczyna), Daniel 
Chemicz (Arkadia Tychy).

GOSiR

ThE KEBAB'S ZWYCIęZCĄ 
lIGI SIATKÓWKI PSZCZYNA - 
GOCZAŁKOWICE
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ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI 
RuChu NA ulICACh: 

ŹRÓDlANEJ, JESIENNEJ I RÓż
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-

-Zdroju informuje, że w drugiej połowie czerwca zmieni się 
organizacja ruchu na osiedlu obejmującym ulice: Źródlana, 

Jesienna i Róż.
Układ ulic osiedla objęty zostanie strefą ograniczonej prędko-

ści do 30 km/h a dla uzyskania efektu uspokojenia ruchu zosta-
nie wprowadzona zasada skrzyżowań równorzędnych. W związku 
z tym na osiedlu obowiązywać będzie reguła prawej ręki, co ozna-
cza, że pierwszeństwo przejazdu mają samochody nadjeżdżające 

z prawej strony.
Zmiana organizacji ruchu została podyktowana przede wszyst-

kim poprawą bezpieczeństwa poprzez uspokojenie ruchu oraz kom-
pleksowe uporządkowanie i uzupełnienie oznakowania na wyżej 
wymienionym osiedlu.

Projekt docelowej organizacji ruchu pn. „Zmiana stałej organi-
zacji ruchu na ulicach: Źródlanej, Jesiennej i Róż” jest do wglądu 
w siedzibie AZK Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13.

AZK

We wtorek, 10 maja w Urzędzie Marszał-
kowskim w Katowicach zostały pod-
pisane umowy ramowe z Lokalnymi 

Grupami Działania oraz Lokalnymi Grupami 
Rybackimi.

Umowy z beneficjetami podpisał Wicemar-
szałek Woj. Śląskiego – Stanisław Dąbrowa 
z ramienia LGD „Ziemia Pszczyńska” umowę 
podpisały: prezes Stowarzyszenia – Sylwia 
Pająk-Figula oraz wiceprezes – Renata Dyrda. 
Umowy określają warunki i sposoby realiza-
cji strategii rozwoju przez specjalnie do tego 
powołane stowarzyszenia.

W kwietniu br. Zarząd Województwa 
zatwierdził listę ocenionych strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność (LSR), współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego „Rybac-
two i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

W wyniku postępowania przyznano środki 
czternastu podmiotom w ramach EFRROW 

– w tym naszej LGD oraz dwóm podmiotom 
w ramach EFMR. Suma środków rozdyspo-
nowanych w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) to 40 929 190,56 euro 
zaś w ramach Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego (EFMR) – 5 000 000 euro.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

uMOWA RAMOWA lGD 
PODPISANA

W dniach od 24.05.2016r. do 03.06.2016r. odbędą się konsulta-
cje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje 
zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

więcej na stronie BIP >

W dniach od 25.05.2016r. do 03.06.2016r. odbędą się konsulta-
cje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składa-
nia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Konsul-
tacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

więcej na stronie BIP >

BADANIA STRuKTuRY GOSPODARSTW ROlNYCh

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca w całej Polsce 

zostanie przeprowadzone badanie struktury 

gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR. 

Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną, 

co oznacza, że w województwie śląskim spośród wszystkich 

gospodarstw zostało wylosowanych ok 11 tys. gospodarstw.

Konsultacje społeczne projektu 

uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne projektu uchwały 

w sprawie wzoru deklaracji dotyczą-

cej gospodarowania odpadami
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Rodzice – uczcie dzieci szacunku dla zwierząt, odpowiednich zacho-
wań wobec obcych psów oraz formy obrony w sytuacji zagrożenia.

Pomimo, że psa nazywamy najlepszym przyjacielem, pamię-
tać należy, że może on być bardzo niebezpieczny.

Zasady bezpiecznego zachowania wobec zwierzęcia:
1. nie wolno bawić się z obcymi psami, nawet jak właściciel jest 
w pobliżu,
2. nie wolno głaskać obcego psa bez zgody właściciela,
3. nie wolno psa drażnić, ciągać za ogon, uszy, dokuczać mu czy pró-
bować go uderzyć,
4. nie wolno wchodzić na cudzą posesję, gdzie jest pies,
5. nie wolno zabierać psu pożywienia czy jego zdobyczy,
6. nie patrz psu prosto w oczy – może odczytać to jako wyzwanie 
na pojedynek.

NIGDY NIE WOLNO PRZED PSEM UCIEKAĆ!!!

Jeśli pies zaczął szczekać lub próbuje zaatakować – zastosuj bez-
pieczną postawę:
1. stań bokiem do psa na lekko rozstawionych nogach,
2. nie patrz mu w oczy, nie okazuj strachu,
3. złóż dłonie na kark i zgiętymi ramionami zasłoń twarz
4. jeśli masz rower, torbę, plecak, kurtkę – zasłoń się przed atakują-
cym psem.

Jeśli pomimo to pies zaatakuje – przyjmij pozycję żółwia: ukryj 
wystające części ciała, leż nieruchomo, twarzą do ziemi, spleć dłonie 
do wewnątrz, schowaj kciuki do środka, załóż ręce na kark, osłoń uszy 
oraz oczy, kucnij, przyciągnij głowę do kolan.

Gdy zostaniesz pogryziony – niezwłocznie udaj się do lekarza. 
Masz prawo oczekiwać od właściciela psa aktualnego zaświadczenia 
o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Gdy nie jest Ci znany właściciel 
psa – zgłoś zdarzenie Policji: nr telefonu 997 lub 112.

Właścicielom psów przypominamy, iż istnieją regulacje 
prawne w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 
domowe:
1. „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów prze-

ciwko wściekliźnie (...) podlega karze grzywny” – art. 85 ust.1a ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt,
2. „Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agre-
sywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub 
grzywny” – art.37a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt,
3. „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny lub karze nagany” 
– art. 77 ustawy Kodeks Wykroczeń,
4. „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, 
że zwierzę staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny lub karze 
nagany” – art. 78 ustawy Kodeks Wykroczeń,
5. „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi 
z polowaniem, podlega karze grzywny lub nagany” art. 166 ustawy 
Kodeks Wykroczeń,
6. „Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny albo karze 
nagany” – art.108 ustawy Kodeks Wykroczeń,
7. Uchwała Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój (Rozdział 6) – regu-
lamin został zmieniony uchwałą nr X/74/2015 z dnia 27 października 
2015 r.

Opracowała: Krystyna Gimel

ZASADY BEZPIECZNEGO 
ZAChOWANIA WOBEC ZWIERZĄT
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Psie kupy są wszędzie – na placach 
zabaw, na chodnikach, trawnikach czy 
w piaskownicach. Wyglądają one nie-

estetycznie, a co więcej powodują rozwijanie 
się zarazków i pasożytów, na które są nara-
żone w szczególności dzieci. Do obowiązków 
właścicieli psów należy sprzątanie po swoich 
czworonogach.

Wysychające kupy pylą salmonellą, 
i to szczególnie zjadliwą jej odmianą – 
ostrzega SANEPID. W powietrzu fruwają 
również jaja tasiemca, które hodują w swo-
ich psach ich właściciele, lekceważący regu-
larne odrobaczanie zwierząt. Wysycha-
jące na wiosennym słońcu mogą nas rów-

nież narazić na toksokarozę – zespół larwy 
wędrującej trzewnej.

Problem jest niezwykle palący i drażniący. 
Psy nie zdają sobie sprawy, że ich zachowa-
nie jest nieakceptowane i że nie zachowują 
się w sposób właściwy. Winę za ten stan rze-
czy ponoszą tylko i wyłącznie ich właściciele.

Za każdym razem, kiedy widzimy, 
że właściciel pozwala przebywać zwierzę-
ciu na terenie przeznaczonym dla dzieci, 
a co gorsza doprowadza do sytuacji, w której 
zwierzę załatwia się w piaskownicy, należy 
bezwzględnie reagować.

Opracowała:
Krystyna Gimel

PSIE ODChODY – PROBlEM 
NASZYCh ulIC I NIE TYlKO  
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Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ rozpoczęło się w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 
01.04.2016r. i trwa nadal.

Do dnia 29.04.2016r. wpłynęło 408 wniosków, w tym 342 w formie papierowej, natomiast 66 drogą elektro-
niczną.  

Na chwilę obecną ze zgromadzonych wniosków wynika, iż uprawnionych do otrzymania świadczenia w wysokości 
500 zł jest 598 dzieci. 

Aktualnie wydano 237 decyzji. Do dnia dzisiejszego dokonano wypłaty na kwotę 152,000 zł. 
Od maja pracujemy od poniedziałku – piątku w godzinach 7:00-15:00, z wyjątkiem wtorków, w których urzędujemy 

do 17.00.
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

W związku z powyższym informuję, że bezdomne zwie-
rzę można zgłaszać w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 
213 lub pod nr telefonu: 32/736 24 54 lub 53.

Firma Pana J. Kołodziejczyka przyjeżdża po zwierzęta zgła-
szane przez: Policję, Powiatowego Inspektora Weterynarii lub 
pracownika Urzędu Gminy.

Fakt biegania psów, szczególnie tych zagrażających bez-
pieczeństwu ludzi (nawet jeśli nie są to zwierzęta bezdomne 
i znamy ich właścicieli), można zgłaszać Dzielnicowym: Panom 
Tadeuszowi PNIOK lub Jackowi SZMUKIER, pod nr tel. 32/212 
70 55 w godzinach ich urzędowania w budynku GOK przy ul. 
Uzdrowiskowej (wtorek: 16,00 – 18,00 lub piątek: 9,00 – 11,00) 
lub pod nr 32/449 32 63 w Komendzie Policji w Pszczynie.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców i radnych 

zwracam się z prośbą o zwrócenie większej uwagi na swoje 
czworonogi: dotyczy to głównie zagrożenia, jakie mogą one 
stawarzać dla ludzi, a w szczególności dla naszych dzieci. 
Bardzo często rodzice zmuszeni są odprowadzać swoje pocie-
chy pod sam budynek szkoły, ponieważ po drodze biegają psy 
i dzieci się ich boją. Również psy biegające po posesji przyle-
gającej bezpośrednio do chodnika mogą być niebezpieczne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców bardzo pro-
szę wszystkich właścicieli psów o zapewnienie swoim czwo-
ronogom właściwych warunków na posesji, tak by uniemożli-
wić im ucieczkę a tym samym sposobność wyrządzenia szkód 
i krzywdy ludziom oraz innym zwierzętom.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

INFORMACJA
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w roku 2016 

całodobowym i kompleksowym zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
 oraz ich wyłapywaniem, będzie zajmował się

Pan Jarosław KOŁODZIEJCZYK prowadzący działalność 
pn. Jarosław KOŁODZIEJCZYK, Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET Zasole

 z siedzibą w Oświęcimiu, a odłowione na terenie Gminy zwierzęta będą 
umieszczane w schronisku dla zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej

(prowadzonym również przez Pana J. Kołodziejczyka).

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach
21 czerwca – 24 czerwca 2016r. odbędzie się zbiórka 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 
opon.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję 
do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmo-
nogramie.
21 czerwca 2016 r. – od przejazdu kolejowego do DK1;
22 czerwca 2016 r. – od DK1 do Rudołtowic;
23 czerwca 2016 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja 
I, II Grzebłowiec;
24 czerwca 2016 r. (piątek) – Osiedle Powstańców Śląskich, 
Bór I, Bór II;

„WYSTAWKA”

INFORMACJA

 odbędzie się zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję 
do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmo-

 – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja 

 – Osiedle Powstańców Śląskich, 

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od kwietnia 2016 
roku ulegną zmianie dni i godziny otwarcia punktów odbioru 
odpadów zielonych.

Punkty będą czynne od kwietnia do końca listopada:
- Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00,
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30,
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
- ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek od 17.30 
do 18.30.

PuNKTY ODBIORu 
ODPADÓW 
ZIElONYCh
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE 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.

Adres redakcji i wydawcy: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85, 
210 70 88, Fax: 210 73 06,
e-mail: „gazeta@
goczalkowicezdroj.pl
Redaguje zespół.
Nakład: 1200 egzemplarzy.
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Skład: Ewelina Sowa GOK, 
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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.

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

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

PUNKT  INFORMACJI  TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

"dział dziecięcy"  Gminnej Biblioteki Publicznej.

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


