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

Inwestycje i remonty zaplanowane na ten rok:

Remont budynku „Górnik” na potrzeby siedziby Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Zakończyły się procedury odbiorowe związane z realizacją 
tego zadania. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki. Ostateczna kwota 
za jego realizację wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego 
wynosi 262 688 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest już w nowej siedzibie.

Przebudowa ul. bocznej Jeziornej
Zakończyły się prace związane z odbiorem inwestycji. Zadanie 

realizowała firma FUH M&S „BRUK” M. Szczygieł, Sz. Zieleźnik, 
s.c. z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 357 023 zł.

Zakres przebudowy obejmował:
- wykonanie nawierzchni na długości 275 mb wraz z wjazdami 
indywidualnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 193 mb służącej 
odwodnieniu jezdni.

Przebudowa Potoku Goczałkowickiego.

Przebudowa ulicy Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju 
i ul. Zdrojowej w Pszczynie.

Trwają prace związane z realizacją tych inwestycji. Od środy 
5 lipca aż do pierwszych dni września zostały zamknięte kolejne 
odcinki ul.Jeziornej. Szczegóły na stronie gminy www.goczalko-
wicezdroj.pl.

Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb 
oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczał-
kowice – Zdrój.

W dniu 6 czerwca 2017r ogłoszono 2-gi przetarg na realizację 
tego zadania. W dniu 14 miało czerwca miejsce otwarcie ofert. 
Łącznie na przetarg wpłynęła 1 oferta. Zadanie będzie realizował 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut 
Badawczy oddział w Krakowie

Zakres obejmuje:
1. etap I  – Przeprowadzenie badań jakości powietrza atmosfe-
rycznego na terenie uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.
2. etap II – Opracowanie wyników badań w tym ocena jakości 
powietrza w zakresie pyłu PM10 na tle warunków meteorolo-
gicznych i klimatu, identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, opra-
cowanie propozycji działań naprawczych. Wystawienie świa-
dectwa, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. 
U. z 2016r. poz. 879 z poźn.zm.) potwierdzającego właściwości 
lecznicze klimatu.

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 fun-
duszy unijnych., w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 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. Pozyskane przez Gminę środki 
zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informa-
tycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii 
informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego 
portalu e-usług związanego z obsługą administracyjną obywa-
teli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia 
finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje spo-
łeczne). Na etapie założeń portalowi temu nadano nazwę: Portal 
podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym bez-
pośredni wgląd w swoje indywidualne konto podatnika, na któ-
rym 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.

-ogłoszony konkurs w trybie pożytku publicznego:

Ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2017 r., w zakresie działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym.

– Zakres rzeczowy zadania:
1. w zakresie działalności 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 uzależ-
nień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,
c) wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymu-
jące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy 
styl życia,
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo 
w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją pro-
gramu profilaktycznego.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadań – 11.908 zł, w tym: na organizację wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem 
profilaktycznym – 10.000 zł.

Dotacja z budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój do organizacji 
wypoczynku w okresie letnim (kolonie organizowane poza miej-
scem zamieszkania) wyniesie 200,00 zł na jednego uczestnika 
zamieszkałego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, przy czym 
całkowita wartość udzielonego dofinansowania nie może prze-
kroczyć wysokości środków przeznaczonych na realizację tego 
zadania w budżecie gminy.

Do konkursu przystąpiła 1 organizacja; złożono 1 ofertę. 
Do oceny merytorycznej dopuszczono 1 ofertę.

Wyniki konkursu:
Wnioskodawca – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 

43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Powstańców Śl. 3 Nazwa zadania 
– „Kolonie letnie Pogorzelica 2017” Termin realizacji – od dnia 
26.07.2017r. do dnia 10.08.2017r. Całkowity koszt projektu – 
70.150,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji – 9.400,00 zł Przy-
znana kwota dotacji – 9.400,00 zł.
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SPRAWoZdANIe Z xxV SeSJI RAdY GMINY

Na sali Urzędu Gminy, 
we wtorek 6 czer wca 
odbyło się XXV posiedze-

nie rady gminy. Obrady otworzył 
i poprowadził Wiceprzewodni-
czący Rady – Tadeusz Lazarek. 
Wraz ze stwierdzeniem prawo-
mocności obrad przyjęto proto-
kół z poprzedniej sesji. Nikt nie 
złożył pisemnej interpelacji.

W dalszym punkcie obrad 
przystąpiono do podjęcia uchwał 
w sprawie nadania tytułu „Hono-
rowego Obywatela Goczałkowic-
-Zdroju”.

Sekretarz Gminy – Maria Oża-
rowska poinformowała, że z oka-
zji obchodów 25-lecia samorząd-
ności w Gminie Goczałkowice-
-Zdrój podjęto decyzję o nagro-
dzeniu dwóch osób tytułem 
Honorowego Obywatela Gminy. 
Tytuły proponuje się nadać Sta-
nisławowi Hochułowi oraz Łuka-
szowi Piszczkowi. Sekretarz 
Gminy dodała, że z wnioskiem 
o nadanie tytułu Honorowego 
Obywatela Goczałkowic-Zdroju 
wystąpiła Wójt Gminy.

Następnie przystąpiono do:
– rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
za 2016r. wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu 
Gminy na 2016r. oraz podjęcie 
uchwały w tej sprawie.

Sprawozdanie f inansowe 
zostało przyjęte jednogłośnie.
– podjęcia uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy Goczałkowice-Zdrój 
za 2016r.

Uchwała została przyjęta 
większością głosów.

Wójt Gminy – Gabriela Placha 
podziękowała Radnym, Sekre-
tarzowi Gminy i Skarbnikowi 
Gminy oraz kierownikom gmin-
nych jednostek organizacyjnym 
i pracownikom Urzędu za współ-
pracę.

Przechodząc do dalszych pro-
jektów przyjęto uchwały doty-
czące:

–  z m i a n y  U c h w a ł y  N r 
XXI/164/2016 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 
28.12.2016r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na lata 2017-2023.

Skarbnik Gminy poinformo-
wała, że w załączniku nr 1 do pro-
jektu uchwały zmiany obejmują 
rok 2017, w którym przyjęte wiel-
kości dostosowuje się do zmian 

w budżecie gminy Goczałko-
wice-Zdrój na 2017r. w okresie 
od 28.03.2017r. do dnia pod-
jęcia niniejszej uchwały, pole-
gające na zmianie dochodów 
i wydatków budżetu, wprowa-
dzone przyjętymi w tym okre-
sie Zarządzeniami Wójta Gminy 
oraz uwzględnione w projekcie 
Uchwały Rady Gminy w spra-
wie zmian w budżecie. W wyka-
zie przedsięwzięć wieloletnich 
wymienionych w załączniku nr 
2 zmianie ulegają:
1.  „ Aktualizacja  strategii 
poprawy bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego w rejonie 
zbiornika
retency jnego Rontok Mały 
w Goczałkowicach-Zdroju” 
-wprowadzenie nowego zadania 
z limitem zobowiązań i limitem 
wydatków na to zadanie w 2018r. 
w wysokości 61.500 zł.
2.” Badanie jakości powietrza 
atmosferycznego dla potrzeb 
oceny właściwości leczniczych 
klimatu gminy uzdrowiskowej 
Goczałkowice-Zdrój” -zmniej-
szeniu limitu wydatków w 2018r. 
o kwotę 97.650 zł i zwiększe-
nie limitu wydatków o tę kwotę 
w 2019 r.
3.” Budowa ul. Bór I” -zwiększe-
nie łącznych nakładów finanso-
wych, limitu zobowiązań i limitu 
wydatków w 2017r. o kwotę 
45.500 zł.
4.”  Budowa ul icy  bocznej 
od Jeziornej” – zmniejszenie 
łącznych nakładów finansowych, 
limitu zobowiązań i limitu wydat-
ków w 2017r. o kwotę 33.621 zł.
–  z m i a n y  U c h w a ł y  R a d y 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
N r  X X I / 16 5 / 2 016  z  d n i a 
28.12.2016r. w sprawie budżetu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na 2017 rok,

Skarbnik Gminy poinformo-
wała, że w projekcie tej uchwały 
proponuje się:

Zwiększyć dochody w dzia-
łach:
– Oświata i wychowanie – kwota 
32.604 zł z Polsko-Litewskiego 
Funduszu Wymiany Młodzieży 
na realizację projektu „Dając 
zyskujesz – zdobywanie różnora-
kich kompetencji poprzez wolon-
tariat” w Szkole Podstawowej nr 
1.
– Pomoc społeczna – kwota 
138.338 zł zmiana klasyfika-
cji budżetowej dotacji unijnej 
otrzymanej na program „Droga 
do zmiany – wsparcie dla osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” realizowany przy 
współpracy z Powiatem Pszczyń-
skim przez OPS.

Zmniejszyć dochody w dzia-
łach:
– Pomoc społeczna – kwota 
138.338 zł zmiana klasyfika-
cji budżetowej dotacji unijnej 
otrzymanej na program „Droga 
do zmiany – wsparcie dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” realizowany przy 
współpracy z Powiatem Pszczyń-
skim przez OPS.

Zmniejszyć wydatki w dzia-
łach:
– Rodzina – kwota 11.879 zł dota-
cja na żłobki działające na terenie 
Gminy.

Zwiększyć wydatki w dzia-
łach:
– Transport i łączność – kwota 
11.879 zł na budowę ul. Bór I.
– Oświata i wychowanie – kwota 
32.604 zł na realizację pro-
gramu „Dając zyskujesz – zdo-
bywanie różnorakich kompeten-
cji poprzez wolontariat” realizo-
wany przez Szkołę Podstawową 
nr 1.
– uzyskania opinii Zarządu 
P o w i a t u  P s z c z y ń s k i e g o 
w związku z zamiarem zalicze-
nia nowo wybudowanej drogi 
wewnętrznej ul. Rzemieślniczej 
do kategorii dróg gminnych,

Kierownik Administracji 
Zasobów Komunalnych – Piotr 
Niemeic, poinformował, że pro-
ponuje się wszczęcie procedury 
dla nowobudowanej  drogi 
wewnętrznej ul. Rzemieślniczej 
do kategorii dróg gminnych. 
W związku z tym niezbędne jest 
uzyskanie opinii Powiatowego 
Zarządu Dróg. Kierownik AZK 
podkreślił, że sama uchwała 
dotyczy tylko i wyłącznie nowego 
odcinka drogi.
– przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego tere-
nów górniczych wschodniej czę-
ści gminy Goczałkowice-Zdrój”,

Pracownik gminnego działu 
geodezji – Wacław Rutkowski 
przedstawił zebranym, granice 
i obszary opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów górni-
czych wschodniej części gminy 
Goczałkowice-Zdrój.
– wyrażenia opinii w sprawie 
przystąpienia Gminy Goczał-
kowice-Zdrój do negocja-
cji umowy o przedsięwzięciu 

sportowym mającym na celu 
utworzenie na terenie Gminy 
akademii piłkarskiej dla dzieci 
i młodzieży oraz udzielenia 
prawa do dysponowania na cele 
budowlane nieruchomością, 
na której utworzona ma zostać 
akademia piłkarska

Radca Prawny zgłosił autopo-
prawkę do niniejszego projektu 
uchwały, która polega na usu-
nięciu z treści projektu uchwały 
numeru porządkowego terenów 
będących przedmiotem uchwały. 
Następnie Radca Prawny omówił 
aktualny etap rozmów z inwesto-
rem. Poinformował, że obecnie 
Gmina negocjuje porozumienie, 
którego treścią będzie wskaza-
nie wzajemnych intencji i kie-
runków.

W dalszej części omówiono 
punkt dot. Oświaty w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój w świetle 
zmian ustawowych.

Krzysztof Turoń poinformo-
wał, że 14 grudnia 2016 roku 
Sejm przyjął ustawę Prawo 
Oświatowe oraz Ustawę – Prze-
pisy wprowadzające ustawę 
– Prawo Oświatowe. Zgodnie 
z zapisami art. 206 ustawy wpro-
wadzającej ustawę Prawo Oświa-
towe Rada Gminy powinna pod-
jąć uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzo-
nego ustawą – Prawo oświatowe, 
poprzedzoną niezbędnymi dla 
jej podjęcia ustaleniami i kon-
sultacjami. W dniu 10 stycznia 
2017r. Wójt Gminy przesłała 
do Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz do Gimnazjum pismo infor-
mujące o konieczności realizacji 
zapisów ustawy i przedstawiła 
rozwiązanie przewidziane w Pra-
wie Oświatowym tj. włączenie 
Gimnazjum do szkoły Podsta-
wowej nr 1 od 1września 2017r. 
W dniu 12 stycznia w odpowiedzi 
na powyższe pismo Wójta Gminy 
Dyrekcja gimnazjum przekazała 
wypis z protokołu posiedzenia 
Rady Pedagogicznej oraz zebra-
nia pracowników administracji 
i obsługi – w obu przypadkach 
wyżej wymienione gremia pozy-
tywnie zaopiniowały przedsta-
wioną propozycje włączenia 
Gimnazjum do Szkoły Podstawo-
wej. W dniu 17 stycznia 2017r. 
w piśmie przesłanym do Wójta 
Gminy nauczyciele i pracownicy 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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administracji i obsługi Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju zapropono-
wali zorganizowanie spotkania 
z przedstawicielami organu pro-
wadzącego z nauczycielami oraz 
pracownikami Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum, na którym 
przedstawiono by uzasadnienie 
przedstawionego przez Wójta 
Gminy rozwiązania oraz opinie 
na temat połączenia obu szkół. 
W dniu 2 lutego 2017r. w Urzę-
dzie Gminy odbyło się spotkanie 
przedstawicieli organu prowa-
dzącego (Wójta Gminy, Sekre-
tarza Gminy, inspektora d.s. 
edukacji), dyrektorów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum oraz 
przybyłych po 2 nauczycieli 
z ww. szkół. W czasie spotka-
nia omówiono wszelkie aspekty 
włączenia Gimnazjum do Szkoły 
Podstawowej w tym przede 
wszystkim potrzebę zagwaran-
towania pracy dla nauczycieli 
oraz pracowników szkół zatrud-
nionych na czas nieokreślony 
w obu placówkach. W dniu 14 
lutego do Urzędu Gminy wpły-
nęło pismo Rady Pedagogicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Goczałkowicach –Zdroju, 
w którym wyrażono pozytywną 
opinie w sprawie przedłożo-
nej propozycji włączenia Gim-
nazjum do Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. 
Wobec powyższych ustaleń spo-
rządzony został projekt uchwały 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w sprawie projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

Rada Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na sesji w dniu 21 lutego 
podjęła uchwałę w sprawie Pro-
jektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, 
a następnie 28 marca w usta-
wowym wymaganym termi-
nie Rada podjęła Uchwałę nr 
XXIV/192/2017 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez Gminę Goczałkowice-
-Zdrój do nowego ustroju szkol-
nego.

Od 1 września 2017 r. ośmio-
klasowa Szkoła Podstawowa nr 
1 z włączonymi klasami II i III 
dotychczasowego Gimnazjum 
będzie liczyła 29 oddziałów, 
w których będzie się uczyło 619 
uczniów. Według projektu arku-
sza organizacyjnego planowane 
jest zatrudnienie na rok szkolny 
2017/2018 67 nauczycieli i 25 
osób administracji i obsługi.

W  p u n kc i e  10  p r z y st ą -
piono do przekazania informa-
cji o przewidzianych pracach 

remontowych w placówkach 
oświatowych w okresie wakacji.

W  o k re s i e  wa k a c y j ny m 
w Publicznym Przedszkolu nr 1 
nie planuje się żadnych remon-
tów, oprócz prac konserwator-
skich wykonywanych przez per-
sonel przedszkola. Przedszkole 
ma dyżur w miesiącu sierpniu.

W Publicznym Przedszkolu nr 
2 planuje się malowanie kuchni 
z uzupełnieniem oświetlenia 
pomieszczeń – koszt szacunkowy 
ok. 3 tys. zł oraz prace związane 
z zabudową instalacji, drobne 
prace remontowe oraz uzupeł-
nienie oświetlenia i malowanie 
pomieszczenia szatni dla dzieci 
– koszt szacunkowy maksymal-
nie ok. 7 tys. zł. Przedszkole pełni 
dyżur w lipcu.

W Szkole Podstawowej nr 1 
planowane są inwestycje zwią-
zane z:
– budową sieci informatycznej 
w całym budynku szkoły (m.in. 
dziennik elektroniczny) – koszt 
wstępny ok. 98.750 zł.
– połączeniem istniejącej sieci 
infor mat ycznej  gimnazjum 
z budowaną siecią w szkole – 
koszt wstępny ok 21.000 zł.
– adaptacją pomieszczenia sali 
nr 15 dla potrzeb księgowo-
ści (sieć internetowa, infor-
matyczna, telefoniczna i elek-
tryczna dla podłączenia kom-

puterów) w tym malowanie 
pomieszczenia i montaż klima-
tyzacji, instalacja Solid Security 
– koszt szacunkowy ok 23.000 zł.
– zakup i konfiguracja serwera 
dla księgowości – szacunkowy 
koszt ok 9.000 zł.
– Remont schodów i wymiana 
drzwi zewnętrznych z sali gim-
nastycznej na boisko szkolne 
-koszt szacunkowy ok 20.000 zł.

Powyższe kosztorysy wyma-
gają weryfikacji przed przepro-
wadzeniem przetargu, prace 
wyliczeniowe są w trakcie reali-
zacji.

W gimnazjum nie przewiduje 
się żadnych prac remontowych. 
Malowanie pomieszczeń wyko-
nano w czasie przerwy między-
semestralnej przez konserwato-
rów szkoły.

Przechodząc do wolnych gło-
sów i wniosków poruszono kwe-
stie dotyczące:
– zaproszenia na kolejne posie-
dzenie Rady Dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg,
– postępów w sprawie drogi 
wzdłuż DK1 (nadal trwa proce-
dura w sprawie wszczęcia postę-
powania dot. zamiany gruntów 
z ze Skarbem Państwa),
– pochylenia się nad regulami-
nem pracy Rady Gminy.

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Kultury

SPRAWoZdANIe - CIĄG dALSZY...

SPRAWoZdANIe Z xxVI SeSJI RAdY GMINY

We wtorek, 27 czerwca br. 
odbyło się XXVI posie-
dzenie  rady. W obra-

dach uczestniczyli Radni, pra-
cownicy Urzędu Gminy, kierow-
nicy gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, Radca Prawny, 
zaproszeni goście oraz miesz-
kańcy gminy.

Sesję otworzył i poprowadził 
Wiceprzewodniczący Rady – 
Tadeusz Lazarek.

Wraz z stwierdzeniem prawo-
mocności obrad przyjęto proto-
kół z poprzedniej sesji. W ramach 
zgłaszania pisemnych interpe-
lacji, radna Krystyna Świerkot 
Żmij złożyła pismo dotyczące 
zamontowania na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój, co najmniej 
dwóch stacji wypożyczalni rowe-
rów.

Wójt Gminy odpowiedziała, 
że powyższy temat jest przed-
miotem zainteresowania gminy 

i do tego pomysłu nie trzeba 
przekonywać i specjalnie uza-
sadniać.

W punkcie 5 posiedzenia przy-
stąpiono do podjęcia uchwał 
w sprawach:
–  z a w a r c i a  p o r o z u m i e n i a 
z Powiatem Pszczyńskim w spra-
wie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych,
– przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla tere-
nów przy stacji kolejowej Goczał-
kowice-Zdrój „,
– zawierania porozumień pomię-
dzy Gminą Goczałkowice-Zdrój 
a innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego dotyczących zasad 
prowadzenia grup lub punktów 
katechetycznych nauczania reli-
gii Kościoła Zielonoświątkowego 
Zboru „Nowe Życie”,
– zawierania porozumień pomię-
dzy Gminą Goczałkowice-Zdrój 

a innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego dotyczących zasad 
prowadzenia grup lub punktów 
katechetycznych nauczania reli-
gii Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczypospolitej 
Polskiej,

Pytanie, jak liczba uczniów 
zdeklarowała przynależność 
do poszczególnych religii.
– 2 uczniów religii Kościoła Zie-
lonoświątkowego Zboru „Nowe 
Życie”,
– 7 uczniów religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego 
w Rzeczypospolitej Polskiej,
– 13 uczniów religii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego,
– zawierania porozumień pomię-
dzy Gminą Goczałkowice-Zdrój 
a innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego dotyczą-
cych zasad prowadzenia grup 
lub punktów katechetycznych 
nauczania religii Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego,
– powołania doraźnej Komisji 
Statutowej.

Sekretarz Gminy poinformo-
wała, że na XXV sesji Rady Gminy 
(06.06.2017r) wpłynął wnio-
sek o zmianę Regulaminu Rady 
Gminy. Zmiana powyższego 
regulaminu wymaga powoła-
nia doraźnej Komisji Statutowej 
w składzie Krystyna Świerkot-
-Żmij, Małgorzata Paszek oraz 
Paweł Kanik, w celu usunięcia 
(zdaniem części radnych) kilku 
błędnych zapisów w statucie.

W ramach wolnych głosów 
i wniosków poruszono temat 
Uzdrowiska i kwestię zaprasza-
nia na komisję Uzdrowiskową 
nie tylko Prezesa Uzdrowiska, 
ale dla pełnego obrazu działań 
również innych przedstawicieli 
tegoż grona.

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Kultury
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SPRAWoZdANIe Z xxVII SeSJI RAdY GMINY

Czwartkowe posiedzenie 
XXVII sesji Rady Gminy 
odbyło się 6 lipca 2017 r.

Obrady otworzył i poprowa-
dził Wiceprzewodniczący Rady 
– Tadeusz Lazarek. W dalszej 
części, przystąpiono do podjęcia 
uchwał w sprawach:
–  z m i a n y  U c h w a ł y  N r 
XXI/164/2016 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 
28.12.2016r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na lata 2017-2023,
– projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój Nr XXI-
/165/2016/z dnia 28.12.2016r. 
w sprawie budżetu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój na 2017 rok

– projekt uchwały w sprawie 
pomocy finansowej dla powiatu 
pszczyńskiego (przekazanie 
z budżetu gminy kwoty w wyso-
kości 200 tyś. zł).

Starosta Pszczyński – Paweł 
Sadza omówił zadanie doty-
czące remontu drogi powiato-
wej – ul. Brzozowej w Goczał-
kowicach – Zdroju i ul. Wycecha 
w Rudołtowicach. Poinformo-
wał o otrzymaniu z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji promesy w wysokości 
2 79 200 zł w ramach podziału 
środków na usuwanie klęsk 
żywiołowych oraz przedstawił 
zakresie robót przewidzianych 
od DK1 do ul. Granicznej (dłu-
gość odcinka 1250m):
1. Remont konstrukcji jezdni wraz 

z wymianą podbudowy drogi. 
Warstwy konstrukcyjne: 4cm 
warstwy ścieralnej z SMA11, 6cm 
warstwy wiążącej z AC16W, 8cm 
warstwy podbudowy z AC22P, 
25cm stabilizacji gruntu.
2. Wzmocnienie siatką pomiędzy 
warstwą podbudowy bitumicz-
nej a warstwą wiążącą – zabez-
pieczenie na szkody górnicze.
3. Wymiana 1385mb krawężnika 
drogowego i 1308mb obrzeża 
betonowego.
4. Przekładka chodnika na całym 
odcinku, na całej szerokości 
chodnika z wykorzystaniem ist-
niejącej kostki.
5. Wymianach trzech przepustów 
pod drogą (rejon sklepu z aku-
mulatorami, rejon posesji 11c, 
rejon posesji 53) z udrożnieniem 

i umocnieniem wylotów.
6. Wymiana wpustów deszczo-
wych z przykanalikami.
7. Remont zjazdów do pose-
sji – od strony chodnika zjazdy 
z kostki, od drugiej strony zjazdy 
asfaltowe lub kostkowe – w zależ-
ności od stanu istniejącego.
8 .  W y k o n a n i e   p o b o c z a  
z destruktu asfaltowego.
9. Odtworzenie oznakowania 
poziomego na jezdni.
10. Regulacje studzienek, zawo-
rów i włazów kanałowych.

Projekt uchwały został przy-
jęty jednogłośnie.

Na zakończenie obrad Sta-
rosta Pszczyński podziękował, 
za udzieloną pomoc finansową.

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Kultury

Po d  ko n i e c  2 0 0 6  ro k u 
do pracy przystąpiła nowa 
Rada Gminy, której prze-

wodniczącą została Aleksan-
dra Marzec, a wiceprzewodni-
czącym Czesław Furczyk. Dzia-
łalność samorządu skupiła się 
wokół codziennych spraw gminy 
oraz kontynuacji działań swych 
poprzedników.

Na pierwszy plan wysunęły się 
jubileuszowe obchody 15-lecia 
Gminy Goczałkowice, których 
inauguracja rozpoczęła się świą-
teczno-noworocznym koncer-
tem w kościele parafialnym, 
w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Dalsze obchody, 
powiązane z występami dwóch 
gwiazd estrady: młodego pokole-
nia – Szymona Wydry oraz jednej 
z ikon polskiej sceny muzycznej 
– Krzysztofa Krawczyka w trak-
cie czerwcowych obchodów Dni 
Goczałkowic odbiły się szero-
kim echem w miejscowej histo-
rii plenerowych imprez kultu-
ralnych. To wyjątkowe wyda-
rzenie, połączone z wydaniem 
bogato ilustrowanego albumu 
„Szlakiem Gminnych Zabytków 
Sakralnych” były również swo-
istym „pożegnaniem” z pracą 
zawodową wieloletniej Dyrektor 
GOK-u Małgorzatą Paszek, koń-
cem roku zakończyła swą zawo-
dową przygodę z gminnym samo-

rządem.
2007 rok, to ponadto rok 

dwóch kolejnych ważnych wyda-
rzeń jubileuszowych Okrągłą 
rocznice 70-lecie wychowa-
nia przedszkolnego obchodziły 
gminne placówki oświatowe, 
a 170-lecie założenia obchodziła 
miejscowa Ochotniczej Straż 
Pożarna.

Na uwagę zasługuje również 
druga z rzędu lokata Goczałko-
wic w pierwszej dziesiątce ran-
kingu samorządów, organizo-
wanych przez dziennik Rzeczy-
pospolita (kapituła pod oceną 
Jerzego Buzka). Tym razem 
udało się nam zająć IX miejsce 
w kategorii dla Gminy Wiejskiej 
najlepiej zarządzające swoimi 
finansami w latach 2003-2006. 
Władze samorządowe kontynu-
ując spektakularne osiągnięcia 
i wdrażając dalsze nowinki posta-
nowił wykazać się daleko idącą 
innowacyjnością wprowadzając 
10 lat temu niezwykle rzadko 
funkcjonujący w tym czasie sys-
tem bezpłatnej segregacji śmieci. 
Z czasem, obecnie powszechnie 
stosowane rozwiązanie pozy-
tywnie wpłynęło na ekologiczną 
sytuację miejscowości, a co naj-
ważniejsze, w późniejszym okre-
sie zaowocowało wypracowa-
niem wśród mieszkańców gminy 
właściwych nawyków odprowa-

dzania odpadów komunalnych.
Kolejnym sukcesem, tym 

razem na gruncie sportowym 
mógł pochwalić się Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który na nowo otwartej pływalni 
już w styczniu 12.674 amatorów 
wodnej rekreacji. Dodatkowo, 
zorganizował pierwszy w historii 
Rajd Rowerowy Koroną Zapory.

Niestety nie obyło się także 
bez smutnych i tragicznych 
wydarzeń. 10 lipca, niespodzie-
wanie w wieku 73 lat zmarł ks. 
Justyn Sęk, który od 30 czerwca 
1989 roku pełnił w goczałko-
wickim klasztorze sióstr salwa-
torianek funkcję kapelana, a 24 
sierpnia na skutek nieszczęśli-
wego wypadku w górach śmierć 
poniósł Krzysztof Rozmus – 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Jana Pawła II.

Wraz z początkiem 2008 roku 
dwie gminne jednostki zyskały 
nowych zwierzchników. Kie-
rownikiem Gminnego Zespołu 
Oświaty 1 stycznia została Mar-
celina Baborska, a miesiąc póź-
niej, spośród 9 kandydatów 
na dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury wybrano Zofię Szołdrę. 
Ponadto końcem czerwca kie-
rownikiem Administracji Zaso-
bów Komunalnych został Piotr 
Niemiec.

Wielkim wydarzeniem tego 

okresu było niewątpliwie zakoń-
czenie jednej z największych 
gminnych inwestycji – KANA-
LIZACJI SANITARNEJ. Ostatni 
odcinek, Bór I i II oddano do użyt-
kowania w lipcu 2008. Łącznie, 
przedsięwzięcie było podzie-
lone na pięć etapów, w ramach 
których powstało 69,5 km sieci 
głównej, bocznej i rozdzielczej 
z 10 przepompowniami oraz 1 
486 szt. przyłączy domów o dł. 
298,8 km. Razem, dało to odle-
głość jak z Goczałkowic do Kra-
kowa. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł 37 406 320,00 zł.

Jak co roku, również w 2008 
nie mogło zabraknąć laurów 
i nagród, jakie dzięki przemy-
ślanej gospodarności spływały 
na młody samorząd. 22 paździer-
nika, podczas II ogólnopolskiego 
Kongresu Infrastruktury Spor-
towej w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Spale wręczono 
na ręce Wójta Gminy – Krzysztofa 
Kanika wyróżnienie w konkur-
sie Budowniczy Polskiego Sportu 
dla gminy Goczałkowice za reali-
zację nowoczesnego kompleksu 
sportowego, który na przestrzeni 
kolejnych lat stał się jedną z wizy-
tówek i atrakcji naszej miejsco-
wości. Dodatkowo, w tym samym 
czasie Goczałkowice przystąpiły 

SAMoRZĄd GMINNY 
W LATACH 2007-2010
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do innowacyjnego konkursu 
radia Katowice o ekologiczno-
-krajoznawczym charakterze Zie-
lonym Do Góry. Rywalizacja skła-
dała się z czterech elementów: 
portretu promocyjnego, działań 
proekologicznych, przedstawie-
nia najlepiej służących społeczeń-
stwu działań ekologicznych oraz 
formy prezentacji plenerowych. 
W ogólnym rozrachunku Goczał-
kowice zajęły II lokatę, która prze-
łożyła się na otrzymanie nagrody 
w wysokości 150 tyś. zł., ufundo-
waną przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

W ramach działań inwesty-
cyjnych poczynionych w ówcze-
snym roku na uwagę zasłu-
guje m.in. dokończenie moder-
nizacji ul. Poprzecznej, Górnej 
i Krzyżanowskiego oraz zakoń-
czenie programu ograniczenia 
niskiej emisji, w ramach któ-
rego dokonano wymiany 679 
szt. piecy. W myśl poczynienia 
koniecznych oszczędności, 22 
stycznia decyzją Rady Gminy 
podjęto także uchwałę o zamia-
rze likwidacji Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Za powyższą decyzją 
przemawiały: spadek liczby uro-
dzeń dzieci, a tym samym spadek 
liczby uczniów w SP 2, wysokie 
koszty utrzymania wszystkich 
placówek oświatowych, nierów-
nomierna baza materialna szkół 
oraz co raz większe trudności 
kadrowe. Na szczęście nie zabra-
kło również pozytywnych aspek-
tów. Z inicjatywy nowej Dyrek-
tor GOK-u, w ramach kolejnych 
Dni Goczałkowic    zainicjowano 
pierwszy interdyscyplinarny 
konkurs „Potyczki Rodzin”, opie-
rający się na zasadach gry tere-
nowej nawiązującej do historii 
i bogatego dziedzictwa kultu-
ralno – krajobrazowego gminy 
(w 2017 roku odbyła się IX edy-
cja konkursu). Z kolei, w ramach 
obchodów Gminnych Dożynek 
prof. Wiesławie Korzeniowskiej 
– historykowi i autorce licznych 
publikacji dot. regionu i gminy 
wręczono Tytuł Honorowego 
Obywatela Goczałkowic.

Pewne zmiany odnotowało 
także miejscowe uzdrowisko. 
Zgodnie z rozporządzeniem Mini-
sterstwa Zdrowia zostało zobligo-
wane do sporządzenie tzw. ope-
ratu uzdrowiskowego, polega-
jącego na wytyczeniu w obrębie 
Goczałkowic stref ochronnych 
A, B i C, które m.in. wpłynęły 

na zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego, a tym samym zmieniły 
dotychczasowe przeznaczenie 
objętych ochroną gruntów.

Kolejny rok pracy samorządu 
gminnego obfitował w kilka istot-
nych wydarzeń. Po pierwsze, wraz 
z 2009 rokiem powołano do życia 
Lokalną Grupę Działania „Ziemia 
Pszczyńska”, której najważniej-
szym celem działania do dziś jest 
wspieranie rozwoju lokalnego 
rozumianego w kontekście całej 
ziemi pszczyńskiej. Ze środków 
pozyskanych za pośrednictwem 
LGD gmina Goczałkowice zreali-
zowała szereg projektów o cha-
rakterze inwestycyjnym i spo-
łeczno-kulturalnym. 1 lipca, pod 
zarządem Małgorzaty Paszek roz-
poczęło swoją działalność goczał-
kowickie Koło Emerytów i Renci-
stów, zapewniające ofertę kultu-
ralną dla miejscowych seniorów, 
a kilkanaście dni później, dokład-
nie 24 lipca odbyło się uroczyste 
otwarcie pierwszego w dziejach 
miejscowości ronda „Pod Bocia-
nem”. Nazwa nowego obiektu 
drogowego została zaczerp-
nięta od bocianiego gniazda, 
które przez wiele lat mieściło się 
w koronie dębu, na sąsiadującej 
z rondem posesji Państwa Gry-
głów.

2009 rok był rokiem, wielu 
sukcesów. W siedzibie Urzędu 
Gminy otwarto f ilię Banku 
Spółdzielczego w Tychach, 
a w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 uruchomiono jeden z pierw-
szych w powiecie oddziałów klasy 
I dla 6-latków. Natomiast Goczał-
kowice-Zdrój, w kategorii gmin 
mniejszych do 20 tyś. mieszkań-
ców wywalczyły tytuł EKOG-
MINY 2009. Konkurs realizowany 
był przez Zarząd Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, a polegał na przedstawie-
niu szczegółowego opisu działań 
gminy w zakresie ochrony przy-
rody i środowiska w latach 2006-
2008.

Dla wielu rodziców i pod-

opiecznych smutny okazał się 17 
czerwca. Wraz z zakończeniem 
ówczesnego roku szkolnego, 
po 17 latach działalności osta-
tecznie zamknięto SP nr 2, której 
dotychczasową siedzibę w admi-
nistrację objął Gminny Ośrodek 
Kultury. Trudny czas dla jednych 
był okazją do świętowania dla 
drugich, a zwłaszcza dla miejsco-
wego gimnazjum, które obcho-
dziło w tym samym okresie jubi-
leusz 10-lecia powstania.

Podsumowując 2009 rok, 
należy wspomnieć o kolejnym 
już nadaniu Tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy, który tym 
razem przypadł w udziale Łucji 
Głąb – znanej ze swej długoletniej 
działalności społecznej, człon-
kini i założycielce Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Zespołu Folklory-
stycznego Goczałkowice.

Do gminnych inwest ycji 
tamtego okresu warto zaliczyć 
wymianę kanalizacji deszczowej 
przy ul. Wiślnej oraz wymianę 
wodociągu przy ul. Źródlanej.

2010 rok był rokiem wielkiej 
i dość niespodziewanej klęski 
żywiołowej jaka dotknęła gminę. 
Dokładnie w maju, po ulewnych 
deszczach Goczałkowice nawie-
dziła najgorsza od 1997 roku 
powódź, która dokonała licznych 
podtopień w rejonie ul. Letniej, 
Dębowej i Stawowej oraz wiązała 
się z bezpośrednią interwencją 
niemieckiej Federalnej Agencji 
Pomocy Technicznej, w składzie 
14 osób, którzy zajmowali się 
przepompowaniem wody na tere-
nie stawu „Rontok” i koryta rzeki 
Wisły. W efekcie powyższej sytu-
acji doszło do opracowania stra-
tegii poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego dla całej 
gminy, która wskazywała na naj-
ważniejsze potrzeby i inwestycje 
jakie należało zrealizować w celu 
zabezpieczenia miejscowości 
przed podobnymi anomaliami.

Choć echa majowych wyda-
rzeń długo negatywnie wpływały 
na gminne stroje, to zaplanowane 
na 29 sierpnia uroczyste obchody 
100-lecia poświęcenia kościoła 

parafialnego pod wezwaniem 
św. Jerzego nieco poprawiły spo-
łeczną atmosferę. Świąteczna 
msza odprawiona przez ks. 
biskupa Józefa Kupnego w inten-
cji fundatorów, budowniczych 
oraz zmarłych i żyjących para-
fian była poprzedzona misjami 
świętymi oraz Złotym Jubile-
uszem Kapłaństwa ks. probosz-
cza seniora Henryka Burczyka.

W ramach Gminnych Doży-
nek trzeci rok z rzędu przyznano 
wyróżnienie Honorowego Oby-
watela. Tym razem tytuł ten 
został nadany Zbigniewowi Moli 
– działaczowi społecznemu, rad-
nemu i członkowi Zarządu Gminy 
„za całokształt pracy i zasługi 
wniesione w powstanie, stwo-
rzenie struktur organizacyjnych 
i rozwój Gminy.

Druga połowa 2010 roku 
to czas przygotowań do kolejnych 
już wyborów samorządowych, 
które wyłoniły nowych członków 
Rady Gminy w składzie: Józef 
Brudek, Norbert  Czernecki, 
Łukasz Hanke, Zbigniew Jacek, 
Krzysztof Kleczka, Tadeusz Laza-
rek, Adam Maćkowski (Prze-
wodniczący Rady), Grzegorz 
Maćkowski, Anna Manowska, 
Aleksandra Marzec, Małgorzata 
Paszek, Mariola Szendzielorz-
-Kubina, Marek Żurek, Krzysztof 
Lazarek oraz Zofia Żelazo. Ana-
logicznie do wyborów, w gmi-
nie odbyło się referendum śmie-
ciowe, które miało wyłonić decy-
zję mieszkańców, czy zgadzają 
się aby gmina odpłatnie przejęła 
od właścicieli nieruchomości obo-
wiązek pozbywania się stałych 
odpadów komunalnych. W gło-
sowaniu wzięło udział 2641 osób 
(50,54% uprawnionych), z któ-
rych 1287 opowiedziała się „za”, 
a 1306 „przeciw” przyjęciu inno-
wacyjnego rozwiązania. Refe-
rendum przepadło, jednak objęty 
w nim system zarządzania (który 
chcieliśmy przyjąć z wyprzedze-
niem) z czasem i tak został wpro-
wadzony na terenie całego kraju.

Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk

SAMoRZĄd GMINNY - CIĄG dALSZY...

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017
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W czwartkowe popołudnie, 
8 czerwca Goczałko-
wice-Zdrój świętowały 

jubileusz 25-lecia samorządno-
ści i odrębności administracyjnej. 
W uroczystości wzięli udział m.in. 
radni wszystkich kadencji, wójto-
wie, samorządowcy gmin powiatu 
pszczyńskiego, Starosta Pszczyń-
ski, Burmistrz Czechowic, przed-
stawiciele instytucji zaprzyjaźnio-
nych i współpracujących z gminą, 
władze partnerskiej gminy Plos-
berg z Niemiec, pracownicy 
Urzędu Gminy oraz wszystkich 
gminnych jednostek organizacyj-
nych, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych mających siedzibę 
na terenie gminy, przedstawiciele 
firm działających na terenie gminy, 
nasi artyści i twórcy kultury.

Okres dwudziestu pięciu lat 
gminy obfitował w wiele wyda-
rzeń, wiele inicjatyw, i wiele speł-
nionych, bądź nie spełnionych 
zamierzeń. Wiązało się to z podej-
mowaniem trudnych, czasem 
śmiałych, odważnych, wręcz 
ryzykownych decyzji. Pierwsze 
miesiące po utworzeniu gminy 

to wielka wola działania, zapał, ale 
i ogrom trudności. Jednak te ostat-
nie nie zrażały kolejnych włoda-
rzy gminy i ich współpracowników 
oraz radnych kolejnych kadencji 
i osoby ich wspierające. Na prze-
strzeni tych 25 lat Goczałkowice 
dobrze wykorzystały swoją szanse 
i bardzo się zmieniły. Podkreśliła 
to w swoim wystąpieniu Wójt 
Gminy Gabriela Placha zaznacza-
jąc przy tym, że Goczałkowice-
-Zdrój to przede wszystkim bardzo 
pracowici i przedsiębiorczy miesz-
kańcy, bez których to wszystko, 
co udało się osiągnąć, nie byłoby 
możliwe.

O wyjątkowym charakterze, 
walorach i osiągnięciach goczał-
kowickiego samorządu mówili 
również Goście. Jesteście przykła-
dem, jak realizować ideę samo-
rządności, jak samemu dzielić się 
obowiązkami, pracą i jak stanowić 
o sobie. Mała gmina, niespełna sie-
dem tysięcy mieszkańców, a jeste-
ście dla nas samorządowców przy-
kładem – mówił Starosta Paweł 
Sadza.

Czwartkowa uroczystość 

była wyjątkowa pod wieloma 
względami. Historię Goczałko-
wic-Zdroju, w tym tę najnowszą 
zaprezentowano w formie opo-
wieści z wykorzystaniem animacji 
piaskowej w wykonaniu Tirana – 
artysty rodem z Armenii, od wielu 
lat mieszkającego w Bielsku-Bia-
łej. Część  artystyczną  wypeł-
nił    koncert z udziałem Macieja 
Miecznikowskiego, Chóru Semper 
Communio z solistką Moniką Men-
drok-Mika. Podczas uroczystości 
wręczono tytuły Honorowego Oby-

watela Gminy nadane przez Radę 
Gminy na wniosek Wójta Gminy. 
Otrzymali je wybitni Goczałkowi-
czanie, mistrzowie w swoim zawo-
dzie, osoby znane w kraju i poza 
jego granicami, a przy tym nie-
zwykle skromne: Pan Stanisław 
Hochuł – artysta rzeźbiarz oraz 
Łukasz Piszczek – idol młodego 
pokolenia, piłkarz którego zna 
każde dziecko w Goczałkowicach-
-Zdroju i znają też dorośli; w jego 
imieniu statuetkę odebrali rodzice.

Maria Ożarowska

JeSTeśCIe PRZYkłAdeM… 

"Malowanie na piasku" - innowacyjna prezentacja historii gminy w ramach jubileuszu .

Wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Koncert chóru parafialnego, połączony z występem Macieja Miecznikowskiego.

Uroczoste obchody jubileuszowe w karczmie "u Kubana".

Przekazanie gratulacji z okazji jubileuszu przez burmistrza Plossberg - Lothara Mullera.
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W 2012r. z inicjat ywy 
Pani  Profesor  Wie-
sławy Korzeniowskiej 

został wydany „Goczałkowicki 
słownik biograficzny”. Prezen-
tacja i promocja książki zain-
augurowała obchody 20-lecia 
gminy i była jednym z ważniej-
szych wydarzeń kulturalnych 
w tamtym okresie. W ubiegłym 
roku zadecydowano o kontynu-
acji „Słownika…”. Trud reda-

gowania przyjęła na siebie Pani 
Profesor Korzeniowska. Koor-
dynatorem prac z ramienia 
Urzędu Gminy jest Sekretarz 
Gminy. Pierwotnie planowano 
wydanie „Słownika…” z oka-
zji 25 – lecia gminy. Jednakże 
ze względu na małą liczbę 
biogramów zadecydowano 
o przesunięciu terminu wyda-
nia i wydłużeniu okresu groma-
dzenia kolejnych biogramów. 

Podobnie jak w przypadku 
pierwszej edycji tej wyjątkowej 
pod każdym względem prace 
nad „Słownikiem…” mają cha-
rakter otwarty – każdy z Miesz-
kańców może przyczynić się 
do jego powstania, każdy może 
pomóc w jego redagowaniu.

Wszystkich zainteresowa-
nych uzupełnieniem biogra-
mów publikowanych w 2012r., 
bądź zamieszczeniem nowych 
b i o g r a m ó w  z a p r a s z a m y 
do współpracy i włączenia się 
w dzieło upamiętnienia sylwe-
tek ludzi, którzy na to zasłużyli. 
Propozycje biogramów można 
przysyłać do Urzędu Gminy 
w Goczałkowicach-Zdroju przy 
ul. Szkolnej 13 lub przekazy-
wać bezpośrednio Pani Profe-
sor Korzeniowskiej. Prosimy 
również o zachowanie nastę-
pującego schematu przy opra-
cowaniu biogramów:

1) imię i nazwisko (w przypadku 
mężatki podać – w nawiasie jej 
nazwisko panieńskie);
2)  data urodzenia (dzień, mie-
siąc rok), data śmierci (dzień, 
miesiąc, rok);
3) zawód, specjalność, zakres 

działalności;
4)  miejsce urodzenia, imiona 
rodziców (podać nazwisko 
panieńskie matki), zawód ojca 
lub środowisko, z którego opi-
sywana osoba wywodziła się;
5)  etapy i miejsce kształcenia 
(szkoła podstawowa, średnia, 
wyższa- jaka?), inne formy 
kształcenia:
6)  życiorys – chronologiczny 
opis życia, pracy zawodowej, 
społecznej, postaw, działalno-
ści, osiągnięć itp.. z zaznacze-
niem lat związanych z Goczał-
kowicami;
7)  miejsce śmierci i pochowa-
nia;
8)  imię żony lub męża (w przy-
padku żony podać jej nazwisko 
panieńskie); liczba dzieci oraz 
ich imiona;
9) podpis autora biogramu.

Wskazane jest dołączenie 
do biogramu fotografii formatu 
legit ymacy jnego. W „Słow-
niku…”
można umieścić także bio-
gramy osób żyjących, godnych 
upamiętnienia, pod warun-
kiem ukończenia 70.  roku 
życia.

Maria Ożarowska

TRWA oPRACoWANIe 
dRuGIeGo WYdANIA 
„GoCZAłkoWICkIeGo 
SłoWNIkA bIoGRAFICZNeGo”

Sesja Rady Gminy poświę-
cona m.in. rozpatrzeniu 
i zatwierdzeniu sprawoz-

dania finansowego Gminy wraz 
ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu za 2016 rok oraz 
udzieleniu absolutorium Wój-
towi Gminy odbyła się w dniu 
6 czerwca.

Za udzieleniem absoluto-
rium głosowało 13 Radnych, 1 
osoba była przeciwna, nie było 
głosów wstrzymujących się. 

Głosowanie nad absolutorium 
poprzedzone było zatwierdze-
niem sprawozdań oraz odczy-
taniem opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach. 
Za przyjęciem sprawozdań gło-
sowało 14 radnych. Uchwałę 
w tej sprawie przyjęto jedno-
głośnie.

Stanowisko Regionalnej Izby 
Obrachunkowej (pozytywne 
opinie) zostało wyrażone w for-
mie uchwał:

1) uchwała Nr 4200/II/57/2017 
II Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach z dnia 31 marca 
2017 roku w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2016r. wraz infor-
macją o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego,
2) uchwała Nr 4200/II/95/2017 
II Składu Orzekającego Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach z dnia 17 maja 
2017r. w sprawie zaopiniowa-
nia wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy.

Sprawozdanie f inansowe 
g m i ny  o r a z  sp r awo z d an i e 
z wykonania budżetu Gminy 
za 2016r. są dostępne w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
Gminy.

 Maria Ożarowska

AbSoLuToRIuM 
dLA WÓJTA GMINY

Prof. Wiesława Korzeniowska podpisuje pierwsze wydanie Słownika... w ramach obcho-
dów jubileuszu 20-lecia gminy.
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     Szanowni Państwo, 
      nawiązując do planów władz naszej Gminy dot. wydania drugiego tomu „Goczałkowickiego 
słownika biograficznego” (drugiego  wydania części I – uzupełnionego i poszerzonego) – pod moją 
redakcją, proszę o wyrażenie zgody na umieszczenie w nim biogramu bliskiej Państwu osoby 
zmarłej.  Uważam, że życie Jej  – zarówno zawodowe, jak i społeczne-  godne jest utrwalenia w tej 
formie. 
     Zapraszając do współpracy,  proszę  o wypełnienie załączonego druczku i wrzucenie go do 
skrzynki na listy (ul. Wiosenna 1, posesja Korzeniowskich) lub przekazania na ręce pani Marii 
Ożarowskiej (Urząd Gminy Goczałkowice – Zdrój) 
                                                                                     Z wyrazami szacunku – Wiesława Korzeniowska 
Tel. 32 210 7132 

                                                                 Schemat biogramu 

-Nazwisko i imię : ………..………………………………….… (w przypadku mężatki podać – w nawiasie  jej 
nazwisko panieńskie); ………………………………………………………………………. 

-data urodzenia (dzień, miesiąc rok),  ………………….............................................................................. 

- data śmierci (jeżeli dotyczy) ………………………………………………………………………………….. 

-zawód, specjalność, zakres działalności ……………………………………………………………..…………………………. 

- miejsce urodzenia …………………………………………, imiona rodziców ……………………………………………………; 
………………………………………………………  (podać nazwisko panieńskie matki), …………………………………………. 

-zawód ojca lub środowisko  z którego opisywana osoba wywodziła się ………………………………………….. 

-etapy i miejsce kształcenia (szkoła podstawowa, zawodowa?  średnia? wyższa?)  

Szkoła podstawowa w ………………………………………………………; zawodowa (nazwa szkoły i miejscowość) 
………...………………………………………………………………………………………………………………………………; średnia 
(j.w.).…………….…………………………………………………………………………………………….……………………; studia 
(j.w).……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

lub inne formy kształcenia (np. kursy)…………………………………………………………………………………………………..  

- życiorys (chronologiczny opis życia, pracy zawodowej, społecznej, postaw, działalności, osiągnięć itp. 
– z zaznaczeniem lat związanych z Goczałkowicami) (Tę rubryczkę proszę opisać na odwrocie lub na 
osobnej kartce)  

- imię żony  lub męża (w przypadku żony podać jej nazwisko panieńskie) ……………………………………………  

liczba dzieci oraz ich imiona (w przypadku córek- nazwisko po mężu) ………………………………………………. 

-miejsce śmierci i pochowania (jeżeli dotyczy)….………………………………………………………………………………… 

Proszę o dołączenie fotografii  formatu legitymacyjnego (zostanie oddana). 

                                                                                                               Podpis autora biogramu  
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  (proponuję kogoś z rodziny Państwa) 



  z  ż y c i a  g m i n y  10 wiadomości goczałkowickie

Podczas obchodów 25 – lecia Gminy gościliśmy w naszej miej-
scowości delegację z bawarskiej zaprzyjaźnionej gminy Ploss-
berg. Na zaproszenie Pani Wójt Gabrieli Plachy w czwartkowy 

wieczór przyjechała do Goczałkowic 11 osobowa grupa samo-
rządowców na czele z Burmistrzem Lotharem Mullerem. Goście 
wzięli udział w jubileuszowych uroczystościach, imprezach XXII 
Dni Goczałkowic, odwiedzili największe atrakcje gminy. Ogromne 
wrażenie na przybyłych wywołało powitanie przygotowane przez 
dzieci z Goczałkowickich przedszkoli. Pan burmistrz osobiście 

podziękował dzieciom i nauczycielom za serdeczne przyjęcie. 
W programie wizyty znalazła się również wycieczka do Krakowa 
i Łagiewnik. Pod opieką niemieckojęzycznego przewodnika goście 
zwiedzili m.in. Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice. Zabytki 
i artystyczna atmosfera Krakowa zachwyciły delegację. Wyjeżdża-
jąc z Goczałkowic podkreślali że, czują się u nas bardzo dobrze, 
są urzeczeni walorami naszej gminy, życzliwością i gościnnością 
mieszkańców.

GOK

WIZYTA ZAPRZYJAŹNIoNeJ 
GMINY PLoSSbeRG

Ulica Brzozowa jest drogą 
powiatową, w zarządzie 
Powiatowego Zarządu 

Dróg w Pszczynie. W przeszłości 
była kilkakrotnie naprawiana. 
Ostatni remont miał miejsce 
po wybudowaniu kanalizacji sani-
tarnej, kiedy to na drogę położono 
dywanik asfaltowy. 

Od tamtej  pory   stan   tech-
niczny drogi  uległ  znacz-
nemu pogorszeniu, szczególnie 
po powodzi w czerwcu 2013r. 
Wówczas to, zarówno Wójt Gminy 
jak i Dyrektor PZD wpisali tę drogę 
do protokołu szkód spowodowa-
nych intensywnymi opadami 
deszczu w tamtym czasie. To był 
początek starań Powiatu o środki 
na remont tej drogi. W  2016r. Sta-
rostwo  zleciło firmie projektowej 
opracowanie projektu. W działa-
nia te włączyła się gmina. W dniu 
29 czerwca 2016r. Wójt Gminy, 
w uzgodnieniu z Burmistrzem 
Pszczyny wydał decyzję środo-
wiskową w tej sprawie. Jednakże 
przed wydaniem decyzji tej decy-
zji w Urzędzie zorganizowano 
dwa spotkania z udziałem pro-

jektantów, radnego powiatowego 
Pana Józefa Pabina, przedstawi-
cieli PZD, AZK oraz Spółki Wod-
nej. 

Celem tych spotkań było 
omówienie założeń do projektu 
i wprowadzenie rozwiązań pro-
jektowych umożliwiających sku-
teczne odwodnienie terenów 
w najbardziej newralgicznych 
miejscach tj. w rejonie lasku Brze-
zina, w rejonie potoku bez nazwy 
(obok posesji nr 60) oraz w rejo-
nie ul. Granicznej. Po dokonaniu 
analiz stanu faktycznego, po wizji 
terenowej i zinwentaryzowaniu 
urządzeń wodnych projektant 
uwzględnił wnioski gminy. Dzi-
siaj wiemy, że działania Powiatu, 
a w pewnym wymiarze również 
gminy, przyniosą efekty bowiem 
w dniu 29 czerwca br. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji przyznał Powiatowi 
Pszczyńskiemu promesę zobo-
wiązując jednocześnie Powiat 
do dopełnienia wszystkich for-
malności w tym związanych 
z wyborem wykonawcy i prze-
kazania pełnej dokumentacji 

wymaganej do zawarcia umowy, 
w terminie do dnia 8 września 
br. remont obejmie drogę o dłu-
gości ok. 2,5 km, od skrzyżowa-
nia z DK1 w Goczałkowicach-
-Zdroju do skrzyżowania z ul. 
Zawadzkiego w Rudołtowicach. 
W zakres robót wejdzie m.in. 
remont nawierzchni asfaltowej 
wraz z podbudową drogi, remont 
chodnika z wymianą krawęż-
nika, oczyszczenie rowów przy-
drożnych i naprawa elemen-
tów kanalizacji deszczowej oraz 
remont zjazdów z drogi. Szacun-
kowy koszt wynosi 3.489.943 zł, 
z czego wkład własny Powiatu 

stanowi kwotę prawie 700 tys. zł. 
W budżecie powiatu na ten cel 
zabezpieczono kwotę niewystar-
czającą dlatego pismem z dnia 
29.06. 2017r. Starosta Pszczyń-
ski wystąpił do Gminy o pomoc 
finansową w kwocie 200 tys. zł. 
Rada Gminy Goczałkowice Zdrój 
na sesji zwołanej w trybie nad-
zwyczajnym, na wniosek Wójta 
Gminy, w dniu 6 lipca podjęła 
uchwałę o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Pszczyń-
skiemu w tej właśnie sprawie. 
Obecnie oczekujemy na ogłosze-
nie przetargu i wybór wykonawcy.

Maria Ożarowska

ReMoNT uLICY bRZoZoWeJ
Dokładnie rok temu ukazała się informacja o możliwościach pozyskania pieniędzy na remont ulicy Brzozowej ze środków powo-
dziowych. Teraz wiadomo już, że droga będzie remontowana w tym roku.
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Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebu-
dowa ul. bocznej Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju”. Zakres 
przebudowy obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 275 mb wraz 
z wjazdami indywidualnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 193mb.

Roboty realizowała firma F.U.H. M&S BRUK Michał Szczygieł Szy-
mon Zieleźnik S.C. z Goczałkowic-Zdroju. Całkowity koszt zadania 
wynosił 345.270,00 zł brutto.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PRZebudoWA uL. boCZNeJ 
JeZIoRNeJ - ZAkońCZoNo 
ReALIZACJę

Projekt nr 2015-1-PL01-
-KA101-015153 „Zarządza-
nie projektami międzynaro-

dowymi, współpraca i wymiana 
międzynarodowa i międzykultu-
rowa”

OPIS PROJEKTU:
Dwuletni projekt pt: „Zarzą-

dzanie projektami międzynarodo-
wymi, współpraca i wymiana mię-
dzynarodowa i międzykulturowa”, 
finansowany z funduszy Unii 
Europejskiej trwał od 01.06.2015 
do 31.05.2017  i  zakładał udział 
czterech nauczycielek języka 
angielskiego w warsztatach doty-
czących współpracy między-
narodowej oraz w warsztatach 
metodyczno-językowych. Celem 
projektu było zdobycie wiedzy 
i doświadczenia w zakresie plano-
wania i organizowania projektów 
międzynarodowych oraz podnie-
sienie kompetencji językowych 
i metodycznych nauczycielek. 
Zakładanym efektem miało być 
podniesienie jakości pracy szkoły, 
otwarcie na innowacyjne metody 
nauczania, uatrakcyjnienie pro-
cesu nauczania, pokonanie różnic 
i barier kulturowych, podniesienie 
pozytywnego wizerunku i prestiżu 
szkoły w środowisku lokalnym.

MOBILNOSCI:
W ramach programu ERA-

SMUS+ akcja KA1 „Mobil-
ność kadry edukacji szkolnej” 
nauczycielki języka angielskiego 
z Gimnazjum w Goczałkowi-
cach – Zdroju Agnieszka Jeruzel, 
Daniela Koczy, Joanna Kużdżał 
oraz Renata Matuszczak-Machała 
wzięły udział w mobilnościach 
zagranicznych. Wyjazd na szkole-
nia był możliwy dzięki akceptacji 
wniosku o dofinansowanie dwu-
letniego projektu pt: „Zarządzanie 
projektami międzynarodowymi, 
współpraca i wymiana międzyna-
rodowa i międzykulturowa”, z któ-
rym szkoła wystąpiła do Narodo-
wej Agencji w marcu 2015 roku. 
Pierwsze szkolenie to warsztaty pt: 
„Zrządzanie projektami wymiany 
międzykulturowej w Europie” 
w Porto w Portugalii w sierpniu 
2015. W roku 2016 nauczycielki  
wzięły udział w dwóch różnych 
szkoleniach metodyczno-języko-
wych w Wielkiej Brytanii.

Podstawowym celem szkolenia 
w Porto w Portugalii było zdobycie 
informacji na temat samego pro-
gramu Erasmus+ i programów 
pokrewnych finansowanych przez 
UE oraz etapów tworzenia, reali-
zowania i finansowania projek-
tów europejskich. W czasie pobytu 
uczestnicy mieli możliwość prowa-
dzenia rozmów dotyczących ewen-

tualnej współpracy i diagnozowa-
nia wspólnych potrzeb i celów.

W trakcie drugiej mobilności 
realizowanej w ramach programu 
Erasmus+ nauczycielki Joanna 
Kużdżał i Daniela Koczy uczestni-
czyły w szkoleniu metodycznym 
pt.” Wykorzystanie technologii 
w nauczaniu języka angielskiego” 
w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Nad-
rzędnym celem szkolenia było pod-
niesienie kompetencji w zakresie 
używania nowoczesnych tech-
nologii w procesie nauczania 
języka angielskiego oraz swo-
bodne korzystanie z narzędzi TIK 
w pracy dydaktycznej, udoskona-
lenie warsztatu pracy nauczycieli, 
uatrakcyjnienie procesu naucza-
nia oraz wyjście naprzeciw potrze-
bom współczesnego pokolenia 
uczniów.

Celem kolejnego szkolenia 
metodycznego pt: „Creative Acti-
vities & Motivating Materials for 
the Secondary Classroom” w Dun-
fermline w Szkocji w sierpniu 2016 
w którym wzięły udział nauczy-
cielki Renata Matuszczak-Machała 
oraz Agnieszka Jeruzel było rozwi-
janie i wzmacnianie kompetencji 
zawodowych nauczycieli w zakre-
sie warsztatu pracy i stosowania 
innowacyjnych metod i technik 
nauczania języka obcego oraz 

zdobycie materiałów motywu-
jących i inspirujących uczniów 
do nauki języka obcego.

W obu szkoleniach metodycz-
nych nauczycielki miały możliwość 
doskonalenia własnych kompeten-
cji językowych, wymiany doświad-
czeń z nauczycielami ze szkół 
ponadpodstawowych z różnych 
krajów europejskich a także obser-
wowania zajęć w szkołach brytyj-
skich.

REZULTATY PROJEKTU 
I ICH UPOWSZECHNIANIE
Głównym rezultatem projektu 

było zdobycie wiedzy i doświad-
czenia przez nauczycielki języka 
angielskiego. Kompetencje uzy-
skane w trakcie szkoleń zagranicz-
nych zaowocowały licznymi dzia-
łaniami odbywającymi się w Gim-
nazjum w Goczałkowicach-Zdroju 
w trakcie dwóch lat trwania pro-
jektu.

Na stronie gimnazjum stwo-
rzono zakładkę informującą rodzi-
ców oraz uczniów o działaniach 
przeprowadzanych w ramach 
projektu. Po każdym szkoleniu 
pojawiało się tam sprawozdanie 
z jego rezultatów. Zainteresowani 
rodzice oraz uczniowie gimna-

SPRAWoZdANIe Z ReALIZACJI 
PRoJekTu W RAMACH PRoGRAMu 
eRASMuS + AkCJA kA 1 

DOKOŃCZENIE NA STR. 12 
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zjum mogli i mogą dowiedzieć 
się wielu ciekawych informacji 
na temat kultury poszczególnych 
krajów mobilności – Portugalii, 
Szkocji oraz Walii – z prezentacji 
umieszczonych w zakładce Era-
smus+. Artykuły na temat mobil-
ności można było również przeczy-
tać na stronie internetowej gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz w prasie 
lokalnej.

Efektem tygodniowej pracy 
w Portugalii było opracowanie 
i stworzenie wraz z grupą innych 
uczestników z Niemiec, Bel-
gii i Szwecji głównych założeń 
projektu roboczego pod nazwą 
„Szanse kariery zawodowej mło-
dzieży na rynku europejskim“. 
Projekt zwracał uwagę uczniów 
na tożsamość młodego Europej-
czyka i pokazywał potencjalne 
możliwości zatrudnienia w Unii 
Europejskiej w kontekście szkoły 
średniej. Partnerami roboczego 
projektu mieli być Niemcy, Polska, 
Belgia oraz Szwecja. Do współ-
pracy w projekcie planowano 
zaprosić lokalne urzędy pracy 
i instytucje związane z zatrudnie-
niem w celu podzielenia się prak-
tyczną wiedzą z tego zakresu. 
Wypracowane w Porto działania 
planowano następnie poszerzyć, 
dopracować i przedstawić jako 
propozycję projektu do konkursu 
projektów w kolejnym roku. Jed-
nak pomysł projektu, mimo, iż bar-
dzo interesujący i godny realizacji 
okazał się tematycznie zbyt wyma-
gający i nieadekwatny dla grupy 
wiekowej reprezentowanej przez 
uczniów naszego gimnazjum i dla-
tego też kontynuacja prac nad pro-
jektem została wstrzymana.

Dzielono się wiedzą z nauczy-
cielami Gimnazjum w Goczałko-
wicach-Zdroju oraz nauczycielami 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju. Po każdym szko-
leniu przedstawiano sprawozda-
nia z wyjazdu na ręce dyrektora 
gimnazjum, na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej gimnazjum 
przedstawiano rezultaty szkoleń 
w formie prezentacji i wykładu 
na temat szkolenia oraz kraju, 
w którym miało ono miejsce. 
Po szkoleniu metodyczno-języko-
wym odbyło się spotkanie z nauczy-
cielkami języka angielskiego 
Szkoły Podstawowej nr 1 w celu 
przekazania najciekawszych pro-
pozycji metodycznych w oparciu 
o materiały z warsztatów unijnych 

realizowanych w Wielkiej Brytanii. 
W ramach pracy zespołu języków 
obcych odbywały się również spo-
tkania nauczycielek języka angiel-
skiego w celu wymiany doświad-
czeń po warsztatach metodycz-
nych. Powstała baza materiałów 
do wykorzystania na lekcjach oraz 
baza scenariuszy opracowanych 
na podstawie szkoleń metodycz-
nych, które są wykorzystywane 
na lekcjach języka angielskiego. 
Zdobyte doświadczenia z zakresu 
metodyki nauczania języka obcego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej są cały 
czas wprowadzane i realizowane 
na zajęciach języka angielskiego 
w gimnazjum.

W oparciu o szkolenie meto-
dyczne w Szkocji powstała rów-
nież innowacja pedagogiczna pt: 
„English Escape Room” – Angielski 
Pokój Zagadek zatwierdzona przez 
Radę Pedagogiczną Gimnazjum 
w Goczałkowicach-Zdroju w maju 
2017. Innowacja ta to innowacja 
polegająca na prowadzeniu zajęć 
z języka angielskiego w formie 
zajęć typu „escape room“ w biblio-
tece szkolnej. „Escape room” (pokój 
zagadek) to gra w której uczest-
nicy są zamknięci w określonym 
pomieszczeniu a ich zadaniem jest 
wydostać się z niego w ograniczo-
nym czasie rozwiązując szereg róż-
norodnych zagadek. Gra wymaga 
dużego zaangażowania wszyst-
kich uczestników i jest doskonałym 
narzędziem do budowania i wyko-
rzystania pracy zespołowej. Dzięki 
wprowadzeniu zajęć typu „escape 
room” uczniowie mają szansę 
zastosować posiadaną wiedzę 
z języka angielskiego oraz innych 
dziedzin w sytuacji praktycznej 
a także współpracować w grupie. 
Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu 
2017 roku i będą prowadzone 
przez kolejny rok szkolny.

Uczniowie gimnazjum oraz 
ich rodzice mieli okazję obejrzeć 
wystawę ukazującą najciekawsze 
aspekty mobilności, ciekawostki 
Portugalii, Szkocji i Walii, która 
odbyła się podczas listopadowych 
wywiadówek.

Zorganizowano dwie imprezy 
kulturowe w gimnazjum nawią-
zujące tematycznie do krajów 
szkoleń. Pierwsza z nich to „Dzień 
Szkocko-Walijski”, do organizacji 
którego zaangażowano wszyst-
kich uczniów gimnazjum, nauczy-

cieli oraz samorząd uczniowski. 
Organizacja tego wydarzenia 
była okazją do propagowania kul-
tury Szkocji i Walii oraz obszarem 
rozwijania kompetencji kluczo-
wych wśród uczniów gimnazjum. 
Szkocko-walijskie śniadanie, kon-
kurs wiedzy o Szkocji i Walii, szkoc-
kie i walijskie konkurencje spor-
towe, przygotowanie prezentacji 
na tematy szkocko-walijskie, pokaz 
mody szkockiej oraz tańca szkoc-
kiego to obszary w których ucznio-
wie mieli możliwość zaprezento-
wania swoich możliwości. Czas 
poprzedzający imprezę wykorzy-
stano na intensywną pracę i przy-
gotowanie do poszczególnych kon-
kurencji. Szczególnie przydatne 
i cenne okazały się zajęcia z tech-
niki w klasach trzecich, w trakcie 
których pod okiem nauczyciela 
techniki wykonywano ręcznie tra-
dycyjne stroje szkockie. Efekty 
przedsięwzięcia zostały następnie 
podsumowane i opublikowane 
na portalu Pszczyńskiego Powia-
towego Centrum Informacji Peda-
gogicznej (http://pcip.weebly.
com/efekty-wspomagania) a także 
na pszczyńskiej stronie interneto-
wej www.pless.pl

Drugim wydarzeniem zorgani-
zowanym we współpracy z nauczy-
cielami przedmiotów artystycz-
nych i upowszechniającym pro-
gram Erasmus + były działania 
pt: „Destination: Portugal“, które 
miały na celu przybliżenie uczniom 
ciekawostek kulturowych dotyczą-
cych Portugalii. To przedsięwzię-
cie językowo-artystyczne, w które 
zaangażowani byli wszyscy ucznio-
wie gimnazjum a także nauczy-
ciele, którzy tworzyli płytki nawią-
zujące do tradycyjnych portugal-
skich płytek azulejos. Wykonane 
na zajęciach artystycznych obrazki 
wykorzystano do promocji szkoły 
i sprzedawano podczas obchodów 
Dni Goczałkowic.

W trakcie trwania projektu zor-
ganizowano dwa konkursy propa-
gujące kulturę Szkocji i Walii – „50 
Questions About Scotland” oraz 
„A few Questions About Wales”. 
Konkursy te były nie tylko oka-
zją do zdobycia wiedzy o krajach 
angielskiego obszaru językowego, 
ale zachęcały również uczniów 

do wytrwałości i systematyczności, 
ponieważ uczniowie przez pół roku 
co tydzień zmagali się z nowymi 
pytaniami dotyczącymi danego 
kraju.

Innym przedsięwzięciem pro-
mującym kulturę krajów angloję-
zycznych był wieczór filmowy dla 
uczniów klas trzecich gimnazjum. 
Uczniowie mieli okazję do obej-
rzenia filmu o szkockim bohaterze 
narodowym oraz o walce Szko-
tów o niepodległość, do dyskusji 
i wymiany poglądów na ten trudny 
temat.

WPŁYW I EWALUACJA
Wpływ szkoleń zagranicznych 

na uczestników to przede wszyst-
kim podniesienie kompetencji 
w zakresie metodyki nauczania 
języka angielskiego, podniesienie 
kompetencji językowych i zwięk-
szenie motywacji do uczenia się 
przez całe życie. To także większa 
wrażliwość na różnorodność spo-
łeczną, językową i kulturową oraz 
pokonanie uprzedzeń kulturowych 
i barier językowych, nabycie umie-
jętności efektywnej współpracy 
w grupie oraz rozwój osobisty. 
Wszystkie mobilności realizowane 
przez nauczycielki gimnazjum były 
okazją do zdobycia doświadczenia 
i kompetencji, które są i będą wyko-
rzystywane w trakcie kolejnych lat 
pracy gimnazjum. Baza dydak-
tyczna stworzona przez projekt 
jest wykorzystywana w codzien-
nej pracy w trakcie zajęć języka 
angielskiego. Działania projektowe 
maja znaczący wpływ na społecz-
ność uczniowską gimnazjum. Jest 
to zwiększenie świadomości kul-
turowej, poszerzenie horyzontów 
młodzieży oraz otwarcie na inne 
kultury. Wzrost wiedzy przedmio-
towej i zainteresowania krajami 
anglojęzycznymi to kolejny ważny 
aspekt upowszechniania rezulta-
tów projektu. Podniesienie jakości 
pracy szkoły, otwarcie na innowa-
cyjne metody nauczania i uatrak-
cyjnienie procesu nauczania jest 
znaczącym efektem działań pro-
jektowych w naszej instytucji. Jest 
to również podniesienie pozytyw-
nego wizerunku i prestiżu szkoły 
w środowisku lokalnym.

Koordynator projektu 
Renata Matuszczak-Machała

SPRAWoZdANIe Z ReALIZACJI PRoJekTu
- CIĄG dALSZY...
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Pod takim hasłem uczniowie Gimnazjum w Goczałkowicach-
-Zdroju po raz ostatni pożegnali kolejny rok szkolny; było 
to zatem szczególne pożegnanie tak dla uczniów, jak i dla pra-

cowników szkoły, która od nowego roku szkolnego będzie działać 
w innej formule – oddziały gimnazjalne zostaną z dniem 1 września 
2017r. włączone do Szkoły Podstawowej nr 1.

Scenariusz akademii opracowany został na kanwie wiersza 
Leopolda Staffa pt. „Most”, przez który symbolicznie szkoła przecho-
dzi do nowej rzeczywistości.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Beata Smolarek witając 
zaproszonych gości:

Wójta Gminy Panią Gabrielę Plachę, Przewodniczącego Rady 
Gminy Pana Tadeusza Lazarka, Inspektora Pana Krzysztofa Turonia 
oraz Przewodniczącą Rady Rodziców panią Sonię Szczotkę. Następ-
nie goście kolejno dziękowali za pracę w minionym roku szkolnym, 
a Pani Wójt szczególne podziękowania skierowała w stronę Pani 
Dyrektor żegnając ją jako Dyrektora Gimnazjum, a witając jako Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi.

Pani Wójt, w ramach promocji Młodych Talentów, wręczyła 
nagrodę Adamowi Filapkowi – absolwentowi roku, zaś Patrycja Kopeć 
została nagrodzona za 100% frekwencję przez 3 lata nauki.

Przewodniczący Rady Gminy nagrodził najlepszych sportowców, 
i tak w kategorii dziewcząt nagrodę otrzymała Katarzyna Caban, 
a wśród chłopców wyróżniony został Jakub Ogierman.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali uczniowie:
Katarzyna Caban za najwyższy wynik z egzaminów gimnazjalnych;
Barbara Mruszczyk za najwyższą średnią wyników w nauce;
Małgorzata Żmij i Antoni Zuber za osobowości godne naśladowania;
Marzena Gawlak jako wszechstronny humanista;
Wiktor Iwan, za radzenie sobie z przeciwnościami losu.

W tym miejscu należy dodać, iż tegorocznymi stypendystami, czyli 
uczniami którzy osiągnęli średnią w nauce 5,0 i powyżej, zostali nastę-
pujący uczniowie: Patrycja Kozik, Lidia Pająk, Małgorzata Gorzala, 
Robert Frątczak, Magdalena Grygierczyk, Laura Jurowicz, Mikołaj 
Kisiała,Maksymilian Kloc, Katarzyna Caban, Adam Filapek, Aleksan-
dra Jucha, Martyna Nowak, Julia Wagner, Natalia Bryzek, Marzena 
Gawlak, Barbara Mruszczyk, Aleksandra Pawłowicz, Piotr Wrona, 
Antoni Zuber, Małgorzata Żmij.

Grono pedagogiczne również postanowiło uhonorować Panią 
Dyrektor wręczając jej pamiątkowe zdjęcie z podobiznami obecnych 
pracowników szkoły.

Cała uroczystość miała podniosły charakter i nikt nie krył wzrusze-
nia. Wszyscy zabierający głos podkreślali fakt, że szkoła – którą tworzą 
ludzie – przez minione 18 lat miała wiele sukcesów, że przyczyniała się 

nie tylko do znaczącego wzrostu wiedzy uczniów, ale również kształ-
towała ich postawy, oferowała możliwości rozwoju w wielu zakresach 
i w sposób istotny zaznaczyła swoją obecność w środowisku lokalnym.

Następnie przedstawiciele klas trzecich podziękowali za trzyletni 
czas spędzony w murach szkoły mówiąc: „Mamy wobec was dług 
wdzięczności, który postaramy się spłacać jako ambitni uczniowie 
a przede wszystkim jako godni ludzie. Ta szkoła pozostanie dla nas 
wyjątkowa, bo spotkaliśmy w niej ludzi, którzy w nas zawsze wie-
rzyli…”.

Po uroczystym wręczeniu świadectw ukończenia Gimnazjum oraz 
wyróżnień tym uczniom klas pierwszych i drugich, który osiągnęli 
bardzo dobre wyniki w nauce rozpoczęto część artystyczną spotka-
nia, która rozpoczęła się wyświetleniem prezentacji tworzącej Album 
Wspomnień Roku Szkolnego 2016/2017.

Kolejne występy miały charakter humorystyczny. Na początku 
uczennice klas drugich w dość nietypowy sposób pokazały wartość 
pracy zespołowej, po czym zaprezentowali się uczniowie klas trzecich, 
którzy postanowili opowiedzieć o swoim trzyletnim pobycie w szkole 
przedstawiając kabaret, zakończony wspólnie wykonaną piosenką.

Na zakończenie prowadzące życząc wszystkim wspaniałych waka-
cji przypomniały uczniom o bezpiecznym spędzaniu wakacji i zapro-
siły do klas po odbiór upragnionych świadectw.

Akademię przygotowali uczniowie klas IIa i IIc wraz z opiekun-
kami: Kamilą Bienioszek, Jolantą Sobkowiak i Joanną Kużdżał oraz 
zespół muzyczny i taneczny.

Do zobaczenia w nowej szkole!
Joanna Kużdżał

NIe WIeRZYłeM, że PRZeJdę TeN MoST… 
oTo JeSTeM – NA dRuGIM bRZeGu 

Dorocznym zwyczajem na zakończenie roku szkolnego w ramach promocji Młodych Talentów Wójt Gminy Gabriela Placha przy-
znała nagrody uczniom wskazanym przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum. Tytułem Najlepszego Absolwenta Gimnazjum w roku 
szkolnym 2016/2017 może poszczycić się Adam Filapek – uczeń klasy IIIa.

Adam ukończył szkołę ze średnią ocen 5,06. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskał 100% wynik z matematyki. Jest laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w roku szkolnym 2016/2017. Jest również Laureatem wielu konkursów 
ogólnopolskich z matematyki, w tym: konkursów MULTITEST, OLIMPUS, ALBUS. W bieżącym roku szkolnym został wyróżniony 
w międzynarodowym konkursie KANGUR. Przez swoich kolegów oraz pracowników szkoły zostanie zapamiętany jako uczestnik wielu 
akademii szkolnych i wyjątkowy konferansjer.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum była okazją do wręczenia wyróżnienia dla Patrycji Kopeć – uczennicy klasy 
IIIa za 100% frekwencję przez wszystkie lata nauki w Gimnazjum.

NAGRodY dLA 
NAJLePSZYCH uCZNIÓW
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Jest doskonałą rozrywką dla młod-
szych i starszych, dla rodzin z dziećmi, 
uczniów, studentów, osób zaprzyjaź-

nionych i znajomych, którzy pragną wspól-
nie spędzić czas. Na ten rodzaj zabawy nikt 
nie jest za stary. Ale współdziałanie jest 
niezbędne. Trzeba też wykazać spostrze-
gawczością i sprytem. Tak przynajmniej 
zapewnia dwoje młodych ludzi, którzy, 
którzy jakiś czas temu postanowili działać 
wspólnie łącząc najnowsze trendy w dzie-
dzinie rozrywki, jakim są pokoje zagadek 
(Escape Room) z lokalnymi uwarunkowa-
niami i dziedzictwem kulturowym. W ubie-
głym roku odnieśli ogromny sukces oży-
wiając zapomnianą przestrzeń kina Wenus 
w Pszczynie. W 2017r. skorzystali z zapro-
szenia Wójta Gminy Pani Gabrieli Plachy 

i podjęli się stworzenia podobnej atrak-
cji w budynku byłego dworca w Uzdrowi-
sku. Koncepcja goczałkowickiego pokoju 
zagadek odnosi się do czasów średniowie-

cza i opiera się na nawiązaniu do począt-
ków Goczałkowic i przekazów związanych 
z rycerzem Goczałem.

„Komnata Rycerza Goczała”, bo taką 
nazwę nosi nasz „escape room” to ekscy-
tująca gra, w której amatorzy tej formy 
rozrywki przenoszą się do wieków śred-
nich i w tytułowej Komnacie stawiają czoła 
nietypowej misji – wcielają się w giermków 
i przechodzą Wielką Próbę Stanu Rycer-
skiego, by dowieść męstwa swego i mądro-
ści, a po latach nauk i mozolnej pracy pod 
okiem rycerza Goczała, dostąpić zaszczytu 
otrzymania tytułu rycerskiego!

„Komnata Rycerza Goczała” została 
otwarta 1 lipca. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie www.cinemaescape.pl

Maria Ożarowska

Je d n ą  z  p o d s t awow yc h 
form działalności dziecka 
w przedszkolu jest aktyw-

ność muzyczna. Rozwija ona per-
cepcję słuchową, postawę twór-
czą, emocjonalną, jak również 
wrażliwość estetyczną. Zauwa-
żyć można, że wspólne muzyko-
wanie scala grupę przedszkolną, 
dyscyplinuje ją, a w wielu przy-
padkach wycisza i uspokaja.

Zajęcia umuzykalniające 
prowadzone w przedszkolu 
pozwalają również na wyłonie-
nie bardziej utalentowanych 
dzieci i wykorzystanie ich walo-
rów wokalnych do uświetnienia 
imprez przedszkolnych i środo-
wiskowych. Dzieci z talentem 
wokalnym w naszym środowisku 
lokalnym nie brakuje. Świadczyć 
o tym może zorganizowany już 
po raz trzynasty „Przegląd Mło-
dych Artystów”, który cieszy się 
wielkim powodzeniem wśród 
placówek oświatowych i wycho-
wawców.

W bieżącym roku szkolnym 
odbywał się pod hasłem „Wszyst-
kie dzieci nasze są”, a wydarzenie 
miało miejsce 06.06.2017r. w sali 
widowiskowej Urzędu Gminy 

Goczałkowice – Zdrój.
Swoje uczestnictwo w impre-

zie zgłosiło Publiczne Przed-
szkole nr 1, Publiczne Przedszkole 
nr 2, Przedszkole Niepubliczne 
CETIR, Szkoła Podstawowa nr 1 
oraz rodzeństwo przygotowane 
do występów przez matkę.

Teksty piosenek nawiązywały 
do respektowania praw dziecka 
i wychowania do wartości takich 
jak: odpowiedzialność, szacu-
nek, miłość, sprawiedliwość, 
mądrość, szczęście czy piękno.

Punktualnie o godz.10.00 
panie prowadzące powitały 
zaproszonych gości, wszystkich 
małych artystów, ich opieku-
nów, rodziców oraz członków 
ich rodzin.

Zebrani w sali słuchacze grom-
kimi brawami pomogli pokonać 
tremę i zachęcili wykonawców 
do występów.

Z małej sceny popłynęły pio-
senki tj. „Wszystkie dzieci nasze 
są”, „Kolorowe dzieci”, „Bo wszy-
scy Polacy to jedna rodzina”, 
„Przyjaciel wie”, „Rosną szybko 
dzieci”, „Dzieci świata”, „Dzieci 
lubią zabawę”, „Zielona wyspa”, 
„Łobuziaki”, „Dziecięce marze-

nia”, „Tęcza, cza, cza, cza”, 
„Chroń przyrodę”.

Po zaprezentowaniu swoich 
umiejętności i talentów, zapro-
szono wszystkich uczestników 
na słodki poczęstunek, a Jury 
na obrady.

Po przerwie głos zabrała 
i wyniki ogłosiła Dyrektor Przed-
szkola nr 1 Pani Ewa Chojkow-
ska. Wszyscy wykonawcy zasłu-
żyli na nagrody w formie dyplo-
mów i pozycji książkowych, zwią-
zanych z tematyką przeglądu pt. 
„Moje prawa ważna sprawa”. 

Autorką pozycji jest Pani Renata 
Piątkowska, która kilka dni temu 
była gościem w naszym przed-
szkolu.

Z rąk Jury podziękowania 
otrzymali opiekunowie i wycho-
wawcy, którzy przygotowali 
dzieci do prezentacji.

Mamy nadzieję, że za rok 
na XIV Przeglądzie zobaczymy 
nowych i tak samo utalentowa-
nych uczestników.

Zredagowały: Iwona 
Maśka, Aleksandra 

Kołodziejczak

xIII PRZeGLĄd MłodYCH 
ARTYSTÓW – „ WSZYSTkIe 
dZIeCI NASZe SĄ”

  z  ż y c i a  g m i n y  kultura
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

ZAPRASZA

2 WRZEŚNIA 2017 
O GODZ. 11.00
 SPOTKAJMY SIĘ PRZY 

FONTANNIE UZDROWISKOWEJ
W RAMACH NARODOWEGO CZYTANIA

 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 
zaprasza na  

 

BIESIADĘ PRZY 
OGNISKU 

 
 

12 września 2017 r. (wtorek) 
rozpoczęcie godz. 15.00 

 
Koło Łowieckie „Cyranka”w Porębie. 

 

 
 

koszt: członkowie 5 zł  
sympatycy 50 zł 

 
Zapisy przyjmuje się do 05.09.2017 r. w każdy wtorek,  

w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła,  ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”). 
 

Organizator zapewnia miłą atmosferę. 
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Drugi weekend czerwca od lat w naszej miejscowości obfituje 
w wydarzenia związane z największym świętem lokalnej spo-
łeczności, jakim są Dni Goczałkowic. Tegoroczne XXII Dni wpi-

sały się w kalendarium imprez uświetniających 25 –lecie samorząd-
ności. Dążeniem organizatorów było zaprezentowanie jak najpełniej-
szego wizerunku Goczałkowic, stąd zaangażowanie w tworzenie tego 
obrazu, wszystkich gminnych placówek oświatowych tj. Publicznego 
Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawo-
wej, Gimnazjum oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Dobór miejsc organizacji poszczególnych imprez miał 
na celu ukazanie szerokiego spektrum infrastrukturalnych osiągnięć 
25 lat samodzielnego gospodarowania. Przez te kilka dni gościliśmy 
na obiektach sportowo – rekreacyjnych GOSiR, w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum, Sali Urzędu Gminy, na Starym Dworcu i parku zdrojo-
wym.

Zaproponowany program był panoramą zdolności i pasji naszych 
mieszkańców, poczynając od najmłodszych poprzez młodzież, doro-
słych i seniorów. W piątkowy wieczór 9 czerwca w Galerii na Starym 
Dworcu odbył się wernisaż wystawy Joanny Rabaszowskiej – Grzyb. 
Uzdolniona artystka z Goczałkowic zaprezentowała olejne obrazy, jak 
mówiła „przedstawiające wspomnienia z podróży” oraz oryginalne 
ceramiczne anioły. Szczególne zainteresowanie wzbudził jeden z nich, 
w którego tworzeniu autorka wykorzystała fragment starych scho-
dów z jej rodzinnego domu, którym dała „drugie życie”. Na korpusie 
statuetki umieszczona została sentencja „Schody życia mają cztery 
stopnie: dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. Wchodząc nie 
wiesz na którym stopniu zatrzyma się Twój krok. Bylebyś tylko każdy 
przeżył dobrze”.

Sobotni Piknik Rodzinny na obiektach GOSiR i goczałkowickich 
szkół zainaugurowała Goczałkowicka Orkiestra Dęta, od ponad stu 
lat tradycyjnie koncertująca na wszystkich ważnych wydarzeniach 
w Gminie. Orkiestra z kapelmistrzem Grzegorzem Paszkiem na czele 
urzekła mieszkańców rozmaitością zagranego repertuaru.

W trakcie trwania Pikniku, już po raz dziesiąty Gminny Ośrodek 
Kultury zaprosił rodziny do udziału w konkursie interdyscyplinarnym 
Goczałkowickie Potyczki Rodzin pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy. Tegoroczna edycja naszej zabawy poświęcona był 25-leciu 
gminy oraz walorom turystyczno-rekreacyjnym Goczałkowic, zawie-
rał również konkurencje sprawnościowe. Do rywalizacji stanęło 14 
rodzinnych drużyn, z których najlepszy wynik osiągnęły rodziny Bebe-
rok, Kanik i Puchałka.

Podczas prezentacji gminnych placówek oświatowych, jako pierw-
sze wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1, które w trak-
cie swojego programu m.in. w urzekający sposób przywitały gości 
z zaprzyjaźnionej Gminy PLOSSBERG z Niemiec. Z kolei dzieci przed-

szkola nr 2 zaprezentowały wzruszający program poświęcony rodzi-
nie. Występ „dwójki” był również ukłonem w stronę dzieci z całego 
świata, które potrzebują szczęścia i miłości.

Koło regionalne działające w Szkole podstawowej rozpoczęło popis 
młodzieży szkolnej. Dzieci przygotowane przez nauczycielki Gabrielę 
Król i Katarzynę Sektę zademonstrowały sekwencję tańców i piosenek 
opartych o tradycje regionu.

Następnie zgromadzeni mogli zobaczyć urozmaicony program 
artystyczny uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów, przy-
gotowany pod kierunkiem Gabrieli Wrzoł. Młodzież zaprezentowała 
swoje liczne talenty: taneczne, wokalne, instrumentalne. Na szcze-
gólny aplauz zasłużył zespół instrumentalno – wokalny z Gimnazjum, 
który istnieje od 16 lat i choć członkowie grupy się zmieniają, zawsze 
w swoim składzie ma utalentowanych i ambitnych młodych muzyków.

Jak zwykle na gminnych imprezach nie mogło zabraknąć występu 
Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, który z wielką pasją pre-
zentuje folklor ziemi pszczyńskiej, a w naszej miejscowości ma wielu 
fanów.

W godzinach wieczornych na scenie pojawiła się kapela bawarska 
Bayerock. Skoczne takty muzyki i komentarz solistki bawiły wielbicieli 
bawarskiego folku ponad godzinę. Na zakończenie sobotniego pikniku 
DJ Olek zaprosił wszystkich do tańca.

Ponadto uczniowie i absolwenci Gimnazjum otworzyli dla przyby-
łych na piknik drzwi swojej szkoły, gdzie czekały licznie przygotowane 
atrakcje. Można było odwiedzić stoiska naukowo- doświadczalne, 
artystyczne, warsztatowe, kiermasz, pobawić się z chustą klanza oraz 
zajrzeć na małą scenę gdzie koło teatralne dla najmłodszych wystawiło 
w dwóch odsłonach bajkę.

Wiele emocji wzbudził rozegrany na boisku Orlik mecz piłki nożnej 
pracownicy i rodzice kontra absolwenci, który zakończył się sprawie-
dliwym remisem 1:1. Można było też spróbować smakowitej grochówki 
z polowego kotła przyrządzonej przez kuchnię Szkoły Podstawowej.

Na terenie Pikniku dla dzieci i młodzieży przygotowano plac zabaw 
– z największym zamkiem dmuchanym w Polsce, ufundowany przez 
jednego ze sponsorów strategicznych obchodów 25 – lecia gminy i XXII 
Dni Goczałkowic, Zakłady Mięsne Henryk Kania SA. Sponsor zaprosił 
również mieszkańców na mistrzowskie grillowanie do zaaranżowa-
nego specjalnie na tę okazję miasteczka. Kiełbaski, karczek i kaszanka 
z ogromnego grilla, jak mówili uczestnicy pikniku, były pyszne.

W słoneczną pełną atrakcji niedzielę, we wczesnych godzinach ran-
nych rozpoczęły się drużynowe zawody wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy, do których zgłosiło swój udział 10 drużyn. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna reprezentująca Gminę Suszec. Z kolei VII memoriał 

JubILeuSZoWY WeekeNd 
- 25 uRodZINY NASZeJ GMINY !

DOKOŃCZENIE NA STR. 17 
X Potyczki Rodzin - wiedzowa gra terenowa.

Występy artystyczne podopiecznych gminnych placówek oświatowych.
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JubILeuSZoWY WeekeNd - CIĄG dALSZY...
pływacki im. Krzysztofa Kanika na krytej pływalni GOSiR, zgromadził 
na starcie prawie 300 pływaków. Przeprowadzona z dużym rozma-
chem impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Natomiast 
do rywalizacji o Puchar Wójta w zorganizowanym na Sali Urzędu Tur-
nieju Szachowym, przystąpiło 35 uczestników w różnym wieku. Pierw-
sze miejsce zajął Piotr Piesik (Hetman Częstochowa), drugie wywalczył 
Ivan Trokhymyshyn z Ukrainy, a trzecie zdobył Aleksander Zawierucha 
(KS Roszada Żory). Ponadto przyznano dwie nagrody regulaminowe: 
dla najlepszego mieszkańca Goczałkowic – Zdroju, którą otrzymał 
Jerzy Lapczyk a Julię Wojtas (LKS Strażak Zabrzeg) uhonorowano 
tytułem najlepszej kobiety.

Program popołudnia zainaugurowały „Urodziny Naszej Gminy”. 
Około godz. 15.00 wielu mieszkańców, kuracjuszy i turystów zebrało 
się w otoczeniu pięknej figury kwiatowej, by przy dźwiękach orkiestry 
dętej świętować 25 – lecie Gminy Goczałkowice Zdrój. W efektownym 
pochodzie alejkami parku zdrojowego przeszła parada na czele z for-
macja mażoretek Gracja ze Starej Wsi – Gmina Wilamowice z towarzy-
szeniem orkiestry dętej z Kaniowa – Gmina Bestwina. Przed pokazem 
artystycznym mażoretek i koncertem orkiestry zgromadzeni widzo-
wie zostali poczęstowani przez Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój 
Gabrielę Plachę urodzinowym ciastem. Z parku zdrojowego można 
było wraz z mażoretkami i orkiestrą udać się na boisko LKS gdzie, 
zaplanowany był finał obchodów.

Na ogromnej scenie głównej jako pierwsza zaprezentowała się for-
macja składająca się z młodych muzyków, przyjaciół, którzy jak mówią: 
„grają by razem rozwijać swoje pasje”. Wokalistka zespołu – miesz-
kanka Goczałkowic Monika Mendrok – Mika zauroczyła słuchaczy 
swoim głosem, umiejętnościami wokalnymi i niebanalną osobowości.

Przy promieniach zachodzącego słońca nadszedł czas na najwięk-
sze widowisko wieczoru, koncert zespołu Golec uOrkiestra. Zespół 
Golec uOrkiestra to wyjątkowe zjawisko na polskim rynku muzycznym. 
Powstał w 1999 roku, a jego liderami są Łukasz i Paweł Golcowie. Wier-
ność własnym korzeniom, bezkompromisowość w tekstach i muzyce 
sprawiają, że Golec uOrkiestra jest wciąż jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych i cenionych zespołów w Polsce (www.golec.pl).

Na scenie w spektakularnej oprawie wizualnej, wybrzmiały wszyst-
kie największe przeboje grupy. Usłyszeliśmy m.in. Lornetkę, Crazy is 
my live, Słodycze, Góralskie tango oraz najnowsze piosenki: Poma-
rańcza i Hop na top. Wielka energia muzyków, profesjonalizm, bez-
pośredniość i charyzma zachwyciły publiczność, wyzwalając wiele 
pozytywnych emocji.

Kulminacją niedzielnego wieczoru był piękny nastrojowy pokaz 
tańczących fontann. Atrakcja przygotowana specjalnie na jubileusz 
naszej gminy, zastała zasponsorowana przez Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągowe SA.

Za nami szereg wydarzeń i imprez. Dziękujemy wszystkim współ-
organizatorom naszego gminnego święta. Szczególne słowa uznania 
kierujemy do sponsorów strategicznych oraz osób i firm wspierających. 
Dzięki Państwa zaangażowaniu, przychylności i ofiarności obchody 25 
– lecia samorządności Gminy i XXII Dni Goczałkowic mogły mieć tak 

wyjątkową oprawę.
Zofia Szołdra

Dyrektor GOK

Sponsorami strategicznymi byli:
Górnośląski Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA

Ponadto obchody wsparli:
Hurtownia Tessa,
Instalatorstwo Elektryczne Jacek Wrona,
Kawiarnia Malwa – Lidia i Benedykt Klocowie,
Kopalnia Piasku Jarub,
Ogrody Pokazowe Kapias,
Ogrodnictwo Spychała,
Przedsiębiorstwo Dzida Produkt,
Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Dzida,
Transport Tomasz Dzida,
Zakład Czyszczeniowy i Ogólnobudowlany Marcin Chudek,
Restauracja „Maja”,
Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Gwarek.

Organizatorami byli:
Gmina Goczałkowice,
Przedszkole Publiczne nr1,
Przedszkole Publiczne nr2,
Szkoła Podstawowa nr1,
Gimnazjum,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Ochotnicza Straż Pożarna,
Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Kultury.

Uroczystość jubileuszu 25-lecia gminy w Parku Zdrojowym.

Występ MAŻORETEK w Parku Zdrojowym.

Koncer zespołu Golec uOrkiestra, na zdj. Łukasz i Paweł Golec.
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Podczas V edycji tego wakacyjnego festiwalu, miłośnicy roślin 
ozdobnych mogli zobaczyć w Sanatorium Gwarek wystawę aż 
20-stu odmian anturiów i 30-stu gatunków róż prezentowanych 

przez goczałkowickie przedsiębiorstwa i hurtownie ogrodnicze. 
W sumie na ekspozycji znalazło się kilkaset wielobarwnych okazów. 
Dla odwiedzających wystawy nie zabrakło tradycyjnych warsztatów 
florystycznych, gdzie każdy mógł nauczyć się różnych technik ukła-
dania kwiatów ciętych na gąbce. Swój pokaz przedstawiło również 
Atelier Florystyczne Alessandro z Pszczyny nawiązując do tematyki 
sielskiej zaczerpniętej z sesji fotograficznej Gospodarstwa Ogrodni-
czego Marka Dzidy (zdjęcia uzupełniały wystawę kwiatów). Zoba-
czyć można było nietypowe aranżacje roślin ozdobnych z elemen-
tami kory, mchu i winobluszczu, różne kompozycje z wykorzysta-
niem naczyń i akcesoriów domowych takich jak walizka, garnki 
czy miednica. Ciekawostką były różnorodne bransoletki z kwiatów. 
W centrum Uzdrowiska czekał także wielobarwny ogród różany przy 
którym można było wykonać pamiątkowe zdjęcia.

Część plenerowa festiwalu zorganizowana została tym razem 
na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury. Publiczności w muzycz-
nych i poetyckich wykonaniach zaprezentowała się młodzież 

z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Usłyszeć można 
było m.in. takie piosenki jak: „Nie zadzieraj nosa”, „Over the rain-
bow” czy „Tyle słońca w całym mieście”. Atrakcją był występ koła 
fletowego POPP ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach pod 
dyrekcją Edyty Wrony.

Wyjątkową atmosferę wprowadziły na scenie występy chórów: 
Cantemus z Pszczyny, Harmonia z Kobióra, Retro z Pawłowic, Sem-
per Communio z Goczałkowic-Zdroju, Movimento Plus z Czechowic-
-Dziedzic. Miłym akcentem były występy chórów dziecięcych i mło-
dzieżowych: Piano Forte z Radostowic, oraz Per Spasso z Pszczyny. 
I tak oprócz klasycznych utworów chóralnych, ku pozytywnemu 
zaskoczeniu widowni, usłyszeć można było m.in. „Mamma Mia” 
z repertuaru ABBY, „Kamień z napisem love” zespołu Enej, „Geo-
rgia on my mind” Raya Charlesa, czy „Czas nas uczy pogody” Gra-
żyny Łobaszewskiej. Wieczór uświetnił klimatyczny koncert zna-
nej, cenionej piosenkarki jazzowej i producentki muzycznej, Anny 
Jurksztowicz, której utwory znamy z takich seriali jak „Ranczo” czy 
„Na dobre i na złe”.

V FeSTIWAL RÓż - boGACTWo 
kWIATÓW oPANoWAło 
GoCZAłkoWICe
Goczałkowice-Zdrój. Pierwszy weekend lipca opiewał w iście barwne wystawy, warsztaty florystyczne oraz artystyczne występy, 
a wszystko to za sprawą Goczałkowickiego Festiwalu Róż.

DOKOŃCZENIE NA STR. 19 

Ogród różany przy fontannie uzdrowiskowej, wykonany przez Ogrody KAPIAS.

GWAREK - wystawa róż.

Warsztaty florystyczne w pwilonie "Wrzos".

GWAREK - wystawa anturium.
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Obchodom Festiwalu Róż towarzyszyła wystawa konkursowych 
prac plastycznych w budynku goczałkowickiego dworca kolejowego, 
jak również przejazdy Ciuchcią Beskidzką.

Tomasz Gruca

Organizatorami V Goczałkowickiego Festiwalu Róż byli:
Gminny Ośrodek Kultury,
Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.
Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu Gwarek.

Imprezę wsparli:
Hurtownia Kwiatów Róża,
Ogrody Pokazowe Kapias,
Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Dzida,
Zakład Ogrodniczy Jacek Muszyński,
Zakład Ogrodniczy Danuta Marian i Seweryn Spychała.

V FeSTIWAL RÓż - CIĄG dALSZY...

Przegląd chórów na scenie przy siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

Koncert goczałkowickiego chóru parafi alnego SEMPER COMMUNIO. Występ gwiazdy wieczoru - Anny Jurksztowicz.

koNkuRS 
"NA NAJPIękNIeJSZĄ 
RÓżę oGRodoWĄ"

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w KONKURSIE   
"Na najpiękniejszą różę ogrodową".

Do 16 sierpnia br., w biurze GOK-u będą przyjmowane zgło-
szenia, prezentujące najpiękniejsze róże, które udało się Pań-
stwu wyhodować w przydomowych ogrodach. Rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Gminnych 
Dożynek, 2 września 2017 roku. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:  
www.gok.goczalkowicezdroj.pl
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Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza 
do wzięcia udziału w konkursach wakacyjnych:

• „Najlepszy czytelnik wakacji 2017” – to już siódma edycja konkursu 
skierowanego do dzieci klas 0-VI oraz młodzieży gimnazjalnej. Konkurs 
trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia 2017r. Chęć udziału w konkursie należy 
zgłaszać w bibliotece. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Wręczenie nagród odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00. Uczest-
nicy konkursu nagradzani będą w trzech kategoriach wiekowych: I. 4-7 lat, 
II. 8-11 lat, III. 12-16 lat.
• „Co wiesz o gminie Goczałkowice-Zdrój” – W 25 rocznicę powstania 
gminy Biblioteka ogłasza konkurs „Co wiesz o gminie Goczałkowice-Zdrój”. 
Raz w tygodniu w okresie wakacji od 26 czerwca do 22 sierpnia 2017 
na stronie internetowej biblioteki www.gbp.goczalkowicezdroj.pl oraz 
na profilu biblioteki na facebooku: www.facebook.pl/GBPGoczalkowice 
zamieszczane będą pytania dotyczące naszej gminy. Konkurs przeznaczony 
jest dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum. Wszystkie odpowiedzi należy 
przesłać po opublikowaniu ostatniego zadania e-mailowo na adres: gbpgo-
czalkowice@op.pl do 25 sierpnia 2017 r. Pierwszych pięć osób, które nade-
ślą prawidłowe odpowiedzi zostanie nagrodzonych. Wręczenie nagród 
odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie GBP.
• „Moje wakacje z książką” – Konkurs fotograficzny skierowany 
do wszystkich miłośników fotografii w wieku do16 lat. Czekamy na Wasze 
zdjęcia przedstawiające jak i gdzie czytacie książki na wakacjach. Termin 
nadsyłania prac: 25.08.2017 r. e-mailowo na adres: gbpgoczalkowice@
op.pl. Regulamin konkursu dostępny w załączeniu poniżej i na profilu 
biblioteki na facebooku: www.facebook.pl/GBPGoczalkowice. Wręczenie 
nagród odbędzie się 31.08.2017 r. o godz. 13.00.

koNkuRSY WAkACYJNe
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W piątkowy wieczór 9 czerwca w Galerii na Starym Dworcu 
odbył się wernisaż wystawy Joanny Rabaszowskiej – Grzyb. 
Uzdolniona artystka z Goczałkowic zaprezentowała olejne 

obrazy, jak mówiła „przedstawiające wspomnienia z podróży” oraz 
oryginalne ceramiczne anioły. Szczególne zainteresowanie wzbudził 
jeden z nich, w którego tworzeniu autorka wykorzystała fragment 

starych schodów z jej rodzinnego domu, którym dała „drugie życie”. 
Na korpusie statuetki umieszczona została sentencja „Schody życia 
mają cztery stopnie: dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. Wcho-
dząc nie wiesz na którym stopniu zatrzyma się Twój krok. Bylebyś 
tylko każdy przeżył dobrze”.

GOK

"dRuGIe żYCIe SCHodÓW" 
- WYSTAWA PRAC JoANNY 
RAbASZoWSkIeJ-GRZYb

W ramach 25 – lecia Gminy oraz Dni Goczałkowic, 11 czerwca 
zapaleni miłośnicy jednej z najstarszych gier świata mogli 
wziąć udział w zorganizowanym na Sali urzędu Gminy Tur-

nieju Szachowym o Puchar Wójta.
Do udziału stanęło 35 szachistów w różnym wieku. Pierwsze miej-

sce zajął Piotr Piesik (Hetman Częstochowa), drugie wywalczył Ivan 

Trokhymyshyn z Ukrainy, a trzecie zdobył Aleksander Zawierucha (KS 
Roszada Żory). Ponadto przyznano dwie nagrody regulaminowe: dla 
najlepszego mieszkańca Goczałkowic – Zdroju, którą otrzymał Jerzy 
Lapczyk a Julię Wojtas (LKS Strażak Zabrzeg) uhonorowano tytułem 
najlepszej kobiety.

Zwycięzcą gratulujemy!                                                                   GOK

TuRNIeJ SZACHoWY Z okAZJI 
25-LeCIA GMINY
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Z okazji zakończenia roku 
szkolnego Przewodni-
czący Rady Gminy przy-

znał nagrody za osiągnięcia 
sportowe uczniom wytypowa-
nym przez Radę Pedagogiczne 
Gimnazjum. Tytuł Najlepszego 
Sportowca Absolwenta uzy-
skali:
1. w kategorii dziewczyna: 
Katarzyna Caban – uczennica 
klasy IIIa
2. w kategorii chłopak: Jakub 
Ogierman – uczeń klasy IIIb 
Gimnazjum.

W y r ó ż n i e n i  u c z n i o w i e 
reprezentowali swoje szkoły 
w wielu zawodach i turniejach 
osiągając wysokie lokaty. Brali 
udział w różnych dyscyplinach 
sportowych, zarówno w grach 
zespołowych jak i konkuren-
cjach indywidualnych. Są oso-
bami ambitnymi, wszechstron-
nie uzdolnionymi i  bardzo 
sprawnymi. Ich wspólną cechą 
jest  duch walki ,  właściwa 

postawa na boisku i pozytywny 
wpływ na kolegów i  kole-
żanki. Mocnymi stronami każ-
dego z wyróżnionych uczniów 

są: sprawność, talent i bardzo 
duże umiejętności pływackie, 
dzięki którym uczniowie ci zdo-
bywają czołowe lokaty w zawo-

dach sportowych na różnym 
szczeblu. W ocenie Rady Peda-
gogicznej Kasia Caban miała 
duży wpływ na osiągniecia 
sportowe naszego Gimnazjum 
oraz na pozytywne postrzega-
nie naszych uczniów w środowi-
sku. Potrafiła budować dobrego 
ducha w zespole. Z kolei Jakub 
Ogierman przez wszystkie lata 
nauki w Gimnazjum był silnym 
ogniwem reprezentacji pływac-
kiej, z którą m.in. wywalczył 
w 2015r. awans do Finału Woje-
wódzkiego w Rybniku. Na swym 
koncie ma kilka medali, w tym 
medal za I miejsce w XIX Między-
narodowych Zawodach Pływac-
kich o Puchar MTP, za II miejsce 
w VIII Ogólnopolskim Integra-
cyjnym Meetingu Pływackim 
im. Maćka Maika. Dużym osią-
gnięciem Jakuba jest także 38 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów na 100m stylem kla-
sycznym.

Gimnazjum

NAGRodY dLA NAJLePSZYCH 
SPoRToWCÓW
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MedALe MeMoRIAłoWe 
RoZdANe... 

Za w o d y  o d b y w a ł y  s i ę 
w  r a m a c h  o b c h o d ó w 
25-lecia Gminy Goczał-

kowice – Zdrój, a ceremonii 
otwarcia jak i wręczenia pierw-
szej tury medali dokonała wójt 
gminy Goczałkowice – Zdrój 
Pani Gabriela Placha. Rozdano 
54 komplety medali, statuetki 
oraz nagrody pieniężne dla 
najlepszych. Najważniejszym 
wydarzeniem jak co roku był 
bieg memoriałowy, w którym 
udział wzięło sześciu zawod-
ników oraz zawodniczek z naj-
lepszymi czasami, a na trzech 
pierwszych czekały bony pie-
niężne.  Zawodników zapo-
wiadał Piotr Dąbkowski, który 
co roku świetnie wciela się 
w rolę memoriałowego komen-
tatora. W finale na dystansie 
100 m stylem dowolnym wśród 
kobiet zwyciężyła zawodniczka 
UKS Aquatica Pawłowice: v-ce 
mistrzyni Polski na 100m sty-
lem zmiennym, multi meda-
l i s t k a  m i s t r z o s t w  ś l ą s k a , 
f inalistka mistrzostw Polski 
Famulok Zuzanna, z czasem 
1:00.81 Drugie miejsce z cza-
sem 1:02.24 zajęła finalistka 
zawodów ogólnokrajowych 
100m i 200m stylem dowol-
nym, finalistka mitingów mię-
dzynarodowych, na co dzień 
zawodniczka Klubu Olimpij-
czyka Mysłowice Hor wacik 
Joanna z czasem 1:02.74, która 
musiała podzielić się miejscem 
na podium z wychowanką UKS 

Viktoria Kozy Mają Malarz, 
mistrzynią śląska na 100m sty-
lem zmiennym. Wśród panów 
pierwsze miejsce ze wspania-
łym czasem 52.81 zajął zawod-
nik AGH Kraków Lechowicz 
Fil ip medalista mistrzostw 

Polski juniorów w stylu dowol-
nym, finalista mistrzostw Pol-
ski Seniorów i Młodzieżowców 
w stylu zmiennym. Na drugiej 
pozycji z czasem 52.97 upla-
sował się Szczepaniak Paweł, 
f inalista mistrzostw polski 

seniorów w st ylu  klasycz-
nym, medalista mistrzostw 
polski w sztafecie, rekordzi-
s t a  o k rę g u  m a ł o p o l sk i e g o 
stylu klasycznym na co dzień 
zawodnik Galicji Kraków. Jako 
trzeci z czasem 53.27 dopły-
nął Kamil Ogorzałek Klub Pły-
wacki Wodnik, mistrz śląska 
50m w stylu dowolnym, meda-
lista mistrzostw Polski w stylu 
motylkowym.

W sztafecie 4x50 st ylem 
dowolnym zwyciężyli pływacy 
UKS Wodnik 29 Katowice 1 
z czasem 1:42.02, goczałko-
wicki klub UMKS w składzie 
S k a b r a t  J a k u b ,  O g i e r m a n 
Jakub, Englisz Kacper, Kapera 
Jakub cieszył się z drugiej 
lokaty, a na trzeciej uplasował 
się Klub Olimpijczyka z Mysło-
wic. Wśród kobiet zwyciężyły 
zawodniczki UKS Wodnik 29 
Katowice 3 z czasem 1:59.03.

Serdecznie  gr atulujemy 
zwycięzcom oraz zawodnikom 
i życzymy dalszych sukcesów.

Podziękowania kierujemy 
także do wszystkich osób, które 
pomagały w przygotowaniu jak 
i w sprawnym przebiegu tego-
rocznych zawodów pływackich 
oraz do sponsorów: Pszczyń-
ska Fundacja Wspierania i Roz-
woju Sportu, Drukarnia Uni-
kat 2 Czechowice – Dziedzice, 
Śląskie Centrum Edukacji Tera-
pii i Rozwoju Goczałkowice – 
Zdrój.

GOSiR

W niedzielę 11 czerwca krytą pływalnię „Goczuś” w Goczałkowicach – Zdroju opanowali pływacy z całej Polski, niespełna 300 
uczestników rywalizowało w „VII Memoriale Pływackim Im. Krzysztofa Kanika” którego organizatorami jak co roku byli Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Pływania Butterfly.
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Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania
zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Symbol badania: AKR

Urząd Statystyczny
w Katowicach

ANKIETA KONIUNKTURY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM
ANKIETA KONIUNKTURY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

REALIZACJABADANIA
Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej –
pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację
służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

METODAPOZYSKANIAINFORMACJI
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet
oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem.

18 – 31.07 - OSOBY FIZYCZNE
26 – 31.07 - JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZE

14 – 17.07 - OSOBY FIZYCZNE
14 – 25.07 - JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZE

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

� 32 77 91 291,      695 255 244
e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

14-31 lipca 2017 r.
Infolinia 8.00-18.00
numer infolinii: 22 279 99 99

BADANIE MA CHARAKTER OBOWIAZKOWY

Firma M-SILNICE generalny wykonawca przebu-

dowy ul. Jeziornej oraz ul. Zdrojowej informuje, 

że od dnia 5.07.2017 do 3.09.2017 zostanie zamknięty 

odcinek drogi ulicy Jeziornej od skrzyżowania z ulicą 

Szkolną do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-

gowego. Tym samym nie będzie możliwości przejazdu 

ulicą Jeziorną do Pszczyny.

Objazdy będą się odbywać zgodnie z oznakowaniem 

i zatwierdzoną organizacją ruchu przez drogę krajową 

nr 1. Szczegółowa organizacja ruchu dostępna na stro-

nie Urzędu Gminy w zakładce „załączniki”.

ZAMkNIęCIe 
uLICY JeZIoRNeJ

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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ZMIANA SIedZIbY ośRodkA 
PoMoCY SPołeCZNeJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż z dniem 19.06.2017r. zmienia swoją siedzibę oraz 

numer telefonu stacjonarnego.

Nowa siedziba Ośrodka znajduje się w budynku przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju (budynek GOK 

– parter).

Aktualny numer telefonu stacjonarnego: 32 212 70 55; fax – wew. 13
wew. 10 – pracownicy socjalni

wew. 11 – Kierownik, administracja, księgowość
wew. 12 – świadczenia rodzinne i wychowawcze

W dniu 17.06.2017r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W myśl tej 
nowelizacji usuwania drzew, które rosną na nieruchomo-

ściach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, konieczne 
jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy, jeżeli obwód pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew/drzewa na nie-
ruchomości.

Organ w terminie 21 dni dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy 
gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin, w termi-
nie 14 dni, wójt może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew 
w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, ozna-
cza to, że drzewo można ściąć, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia 
oględzin, doliczając czas potrzebny na dostarczenie ewentualnej kore-
spondencji pocztowej z decyzją administracyjną.

Jeżeli w okresie 5 lat od usunięcia drzew wystąpiono o pozwolenie 
na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której 
usunięto drzewo na powyższych zasadach, powstaje obowiązek uisz-
czenia opłaty za usunięcie drzewa zależnej od obwodu pnia.

Za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 
terminu do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku usunięcia drzewa 
pomimo sprzeciwu organu i bez wymaganego zezwolenia, organ 
wymierzy administracyjną karę pieniężną.

Informacje dodatkowe:
1. Na usunięcie krzewów, które rosną na nieruchomościach stano-
wiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie obowiązuje zgłosze-
nie ani zezwolenie;
2. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy 
od dnia przeprowadzonych oględzin i braku sprzeciwu na jego usu-
nięcie, procedurę zgłoszenia usunięcia drzewa należy przeprowadzić 
ponownie;
3. Nowe przepisy nie zwalniają z przestrzegania przepisów dotyczą-
cych ochrony gatunkowej – okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 
marca do 15 października. W tym terminie nie wolno wycinać drzew 
z gniazdami lub budkami lęgowymi. Niszczenie siedlisk ptaków, czyli 
gatunków chronionych jest łamaniem prawa;
4. W przypadku gdy mają być usunięte drzewa z nieruchomości nie-
leśnych stanowiących własność osób fizycznych przeznaczone na cele 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej albo nierucho-
mości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób fizycznych 
tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych, do wycinki 
wymagane jest zezwolenie wójta gminy;
5. Nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie 
z terenów nieleśnych, również drzewa i krzewy owocowe, krzewy 
rosnące w skupisku do 25 m2, krzewy rosnące na terenach pokry-
tych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, drzewa lub krzewy 
usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój (pokój nr 213) lub pod nr telefonu: 32/736 24 54.

Opracowała:
Krystyna Gimel

uSuWANIe dRZeW 
– ZMIANY W PRZePISACH
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z art. 29, 

art. 39 ust.1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
w rejonie ulic: Jeziorna, Grzebłowiec i Azaliowa, znajdujących się 
w gminie

Goczałkowice-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 7 sierpnia do 6 września 
2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 
13, Referat Planowania i Rozwoju, pokój nr 211, w godzinach pracy 
urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko dostępny będzie również na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w zakładce Prawo – Zagospodarowanie przestrzenne 
– Plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r., w sie-

dzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, sala 
narad, o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy skła-
dać na piśmie do Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 29 września 2017 r. Jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektro-
nicznej, w formie o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamiesz-
czono m.in. informacje o: projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna, Grze-
błowiec i Azaliowa, znajdujących się w gminie Goczałkowice-Zdrój 
oraz o prognozie oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

oGłoSZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejo-

nie ulic: Jeziorna, Grzebłowiec i Azaliowa, znajdujących się w gminie Goczałkowice-Zdrój

Okres wakacji to tradycyjnie czas remontów w placów-
kach oświatowych. W tegorocznym budżecie najwię-
cej środków zaplanowano na remonty i inwestycje 

w Szkole Podstawowej nr 1. Plan obejmuje m.in. wydatki 
na rzecz informatyzacji Szkoły. W ramach tej inwestycji zosta-
nie zbudowana nowa sieć informatyczna, która pozwoli m.in. 
na uruchomienie dziennika elektronicznego. W dniu 13 lipca 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Zamó-
wienia publiczne o wartości do 30 tys. euro” ukazało się 
zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. 
„Wykonanie sieci strukturalnej dla budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju”.

 Zainteresowane podmioty mogą składać oferty w terminie 
do dnia 24 lipca 2017r. godz. 14.00. Musza przy tym wyka-
zać się wykonaniem co najmniej jednej sieci strukturalnej 
o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 50 tys. zł, 
w ciągu ostatnich 5 lat oraz referencjami. Inwestycja obej-
muje wykonanie okablowania strukturalnego sieci logicznej 
klasy Ea (kategorii 6A) przeznaczonego na sieć komputerową 
na poziomach od piwnicy do II piętra budynku szkoły oraz 
połączenie (zintegrowanie) z istniejącą siecią w budynku 
Gimnazjum. Planowany termin zakończenia prac – do 26 
sierpnia 2017r.

Maria Ożarowska

ZAPRoSZeNIe 
do SkłAdANIA

 oFeRT

W marcu br. Urząd Gminy nawiązał współpracę z Grupą 
CZH w sprawie działań służących poprawie jakości 
powietrza i ograniczeniu tzw. „niskiej emisji”. List inten-

cyjny podpisano 13 marca. W ramach tejże współpracy gmina 
zamierza wdrożyć pilotażowy program polegający na zakupie 
i montażu w bieżącym roku 62 elektrofiltrów kominowych. Pla-
nowany termin montażu elektrofiltrów – przed sezonem grzew-
czym tj. sierpień-wrzesień 2017r. Jednakże realizacja programu 
jest uzależniona od pozyskania dotacji z NFOŚiGW w warsza-
wie. Stosowny wniosek został złożony w dniu 31 marca br. Jak 
informuje Prezes Zarządu CZH w piśmie skierowanym, w dniu 
13 lipca br., do Wójta Gminy, „…została zakończona weryfika-
cja formalna złożonych wniosków i trwa weryfikacja meryto-
ryczna”. Niestety mimo ciągłych monitów i ponagleń nadal ocze-
kujemy na decyzję Funduszu. Prezes CZH Pan Adam Gorszanów 
potwierdza, że zespół badawczy Politechniki Śląskiej cały czas 
pracuje nad udoskonaleniem urządzenia. Ponadto trwają prace 
nad przygotowaniem części wykonawczej programu, która 
zostanie uruchomiona natychmiast po zakończeniu uzgodnień 
w NFOŚiGW.

Maria Ożarowska
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju infor-
muje, iż od dnia 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +.

Natomiast wnioski o ustalenie do zasiłku rodzinnego będą 
przyjmowane od dnia 1 września 2017r.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdro-
wiskowej 61.

OPS

SkłAdANIe WNIoSkÓW 
NA śWIAdCZeNIe 
RodZINNe oRAZ "500+" 

Realizator projektu pn. „Adaptacja 
do zmian – wsparcie aktywizacji zawodo-
wej i przedsiębiorczości” ogłasza kolejny 

nabór uczestników do Ścieżki Podjęcia Pracy, 
który będzie prowadzony w okresie od 17 lipca 
2017 roku do 28 lipca 2017 roku.

Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie 
aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” 
realizowany przez Centrum Przedsiębiorczo-
ści CP Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofi-
nansowanie zawartej z Samorządem Woje-
wództwa Śląskiego – Wojewódzkim Urzę-
dem Pracy w Katowicach w ramach Poddzia-
łania 7.4.2 Wspomaganie procesów adaptacji 
do zmian na regionalnym rynku pracy (dzia-
łania z zakresu outplacementu). Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII 
Regionalny rynek pracy Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Wspomaga-
nie procesów adaptacji do zmian na regional-
nym rynku pracy (działania z zakresu outpla-
cementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement 
– konkurs.

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w Projekcie i uzyskaniem wsparcia w ramach 
Ścieżki podjęcia pracy (SPP) mogą składać 
Dokumenty Rekrutacyjne określone § 5 pkt. 
7 w Regulaminie rekrutacji (dostępny poniżej) 
w okresie od 17 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 
roku przez firmy kurierskie lub za pośrednic-
twem wyznaczonego pełnomocnika lub osobi-
ści lub drogą pocztową do siedziby Biura Pro-
jektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., 
ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola lub elektronicz-
nie na adres: sekretariat@cpsa.com.pl jeżeli 

osoby zainteresowane posiadają ważny bez-
pieczny podpis elektroniczny, weryfikowany 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu. Zgłoszenia osób zainteresowanych udzia-
łem w projekcie będą przyjmowane zgodnie 
z definicją „Skutecznego doręczenia” opisaną 
w regulaminie rekrutacji (dostępny na stronie 
www.cpsa.com.pl).

W okresie od 17 lipca 2017 roku do 28 lipca 
2017 roku. do projektu w ramach Ścieżki pod-
jęcia pracy (SPP) zostanie docelowo przyjętych 
14 osób w tym 14 osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędach pracy, pozostających bez 
zatrudnienia, lub niezarejestrowanych pozosta-
jących bez zatrudnienia, niepracujących (doce-
lowo 11 kobiet oraz 3 mężczyzn).

Uczestnikiem/czką projektu może być 
wyłącznie osoba, która na dzień przystąpie-
nia do projektu tj. w dniu udziału w pierwszej 
formie wsparcia (doradztwie zawodowym pla-
nowanym na VIII.2017r.), spełnia następujące 
warunki:
a) zamieszkuje na terenie województwa 
śląskiego i posiada status osoby zwolnionej 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okre-
sie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili przy-
stąpienia do projektu, jest bezrobotna lub 
nieaktywna zawodowo i była pracownikiem 
przedsiębiorstwa:
-  z sektora MŚP oraz
-  przechodzącego procesy restrukturyza-
cyjne lub,
-  odczuwającego negatywne skutki zmiany 
gospodarczej lub,
-  znajdującego się w sytuacji kryzysowej;

Szczególnie uwzględniani do projektu będą 
pracownicy na wypowiedzeniu umowy o pracę 

lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych 
spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz 
przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi 
powiązanych, osoby bezrobotne lub nieak-
tywne zawodowo. Kwalifikowalność Uczest-
nika do projektu weryfikowana jest na etapie 
rekrutacji do projektu na podstawie wypełnio-
nego przez Kandydata/tkę, Kwestionariusza 
osobowego (Ścieżka podjęcia pracy) i złożonych 
przez niego oświadczeń, zaświadczeń i pozo-
stałych wymaganych dokumentów. Kryterium 
kwalifikowalności weryfikowane jest ponadto 
również w dniu przystąpienia do projektu tj. 
w dniu udziału w pierwszej formie wspar-
cia (doradztwie zawodowym). Beneficjent 
na etapie weryfikacji kwalifikowalności danego 
uczestnika/uczestniczki do udziału w projek-
cie będzie uznawał warunkowo dopuszczenie 
do udziału w projekcie, jeśli z otrzymanej doku-
mentacji rekrutacyjnej będzie wynikało jedno-
znacznie, że na dzień przystąpienia do projektu 
tj.w dniu udziału w pierwszej formie wsparcia 
(doradztwie zawodowym),kandydat/tka speł-
nia kryteria określone w §4 ust. 3.

Szczegółowe informacje na temat zasad pro-
wadzenia rekrutacji, zasad wyboru uczestni-
ków do projektu, o kryteriach kwalifikowal-
ności opisane są w Regulaminie rekrutacji 
(dostępny na stronie www.cpsa.com.pl).

Prosimy o zapoznanie się z zapisami REGU-
LAMINU oraz pozostałymi załącznikami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEK-
CIE.

Natalia Lukasek
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola
tel. 32 211 91 77

PRZYJMoWANIe dokuMeNTÓW 
RekRuTACYJNYCH do śCIeżkI 

PodJęCIA PRACY – NAbÓR uZuPełNIAJĄCY
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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 - 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.

Projekt graficzny: Bogusław 
Tomża LINEA, 606 684 285
Skład: Ewelina Sowa-Mrzyk 
GOK, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Uzdrowiskowa 61.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

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

ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

DYŻURY DZIELNICOWEGO

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017


