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wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY

Pragnę Państwu przybliżyć
bieżące sprawy, którymi zajmowałam się w ostatnim czasie:

-Przygotowanie inwestycji zaplanowanych do realizacji w tym
roku:
a) remont ul. Drobnera. Wybrany
oferent to firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy
Żukowski z Pisarzowic, za kwotę
ofertową 274 709,98 zł brutto.
Podpisaliśmy umowę na realizację prac. Planowany termin rozpoczęcia robót – 2 czerwca br.
Planowany termin wykonania –
do 10 sierpnia 2014 r,
c) remont ul. Św. Anny. Wybrano
ofertę firmy Usługi Budowlane
i Transportowe Jerzy Żukowski
z Pisarzowic, za kwotę ofertową
177 450,88 zł brutto. Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac
remontowych. W najbliższych
dniach przekażemy plac budowy.
Planowany termin wykonania –
30 czerwca 2014 r,
d) przebudowa ul. św. Darwina
wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wybrano ofertę firmy
Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic, za kwotę ofertową 199
448,93 zł brutto. Po dostarczeniu przez firmę niezbędnych
dokumentów zostanie podpisana umowa i przekażemy plac
budowy. Planowany termin
wykonania – 50 dni od dnia podpisania umowy,
e)przebudowa ul. Granicznej wraz z wymianą wodociągu. Wybrano ofertę konsorcjum firm: Instal- Bratek S.C.
Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku oraz Drogród Szymon Tetla
z Ćwiklic za kwotę ofertową 611
988,95 zł brutto. Po dostarczeniu przez firmę niezbędnych

dokumentów zostanie podpisana umowa i przekażemy plac
budowy. Planowany termin
wykonania – 15 września 2014r.
Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu państwa,
rezerwy celowej na usuwanie
skutków powodzi w wysokości
390 tys. zł
d)rewitalizacja parku zdrojowego- etap II. W dniu 2 maja
ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania. Termin składania ofert upłynął 19 maja br.
Kryterium oceny ofert jest
najniższa cena. Planowany termin zakończenia -15 września
2014 r. Na przetarg wpłynęły 4
oferty. Ceny ofertowe wahają się
od 667 tys. do 888 tys. Aktualnie
trwa ich ocena. Operacja będzie
sfinansowana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader działanie Odnowa Wsi pozyskanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Dotacja z Unii
Europejskiej wyniesie do kwoty
288.854 zł, zaś całkowity koszt
zadania wg kosztorysu opiewa
na kwotę 715.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje: -dokończenie
budowy ścieżek poprawiających
układ komunikacyjny w parku
oraz w rejonie stawu „Maciek
Mały”, uzupełnienie oświetlenia
w/w alejek spacerowych, – wykonanie 3 kładek przez „Kanar” ułatwiających komunikację
– W związku z osiągnięciem
stanów alarmowych na rzece
Wiśle i jej dopływach od dnia
16.05. 2014r godz.10.00 do dnia
19.05.2014r godz. 8.00 obowiązywał w gminie stan pogotowia
przeciwpowodziowego. Pełnione
były całodobowe dyżury w urzędzie gminy. Nie odnotowano

żadnych podtopień. Wcześniej,
pod koniec kwietnia pracownicy
gminy dokonali przeglądu stanu
urządzeń przeciwpowodziowych
w Gminie oraz odbył się przegląd wałów przeciwpowodziowych zorganizowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach
– W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosiłam otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych
w zakresie ekologii i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
wynosi 12.000 zł. Termin składania ofert do dnia 23 maja
2014r oraz drugi w zakresie
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z tego
zakresu wynosi 10.000 zł Termin składania ofert do dnia 20
czerwca 2014r.
Trzeci konkurs z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej został rozstrzygnięty. Wysokość środków
przeznaczonych na realizację
tych zadań wynosiła 10.000 zł.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty,
które zostały wybrane i uzyskały
dofinansowanie: LKS Goczałkowice-Zdrój na zadanie pod
nazwą „Młodzieżowy obóz sportowy w Goczałkowicach-Zdroju”
na kwotę 3.500 zł oraz Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy na zadanie „Rozwijamy
sport i rekreację w naszej gminie” na kwotę 6.500 zł
– W dniach13,14 oraz 15 maja br.
w Urzędzie Gminy pełnił dyżur
pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia wydający identyfikator użytkownika i hasła do kont
Zintegrowanego Informatora
Pacjenta. Dyżur cieszył się dużą

popularnością. Wobec dużego
zainteresowania mieszkańców
ponowimy tę akcję w miesiącu
lipcu.
– odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
z udziałem Pana Pawła Sadzy- Starosty Pszczyńskiego, Pani Joanny
Ślosarczyk - Dyrektora Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach, Pana
Szymona Adameckiego z PG
Silesia odnośnie finansowania
budowy śluzy wałowej. Projekt
budowy nowej śluzy jest gotowy,
posiada prawomocne pozwolenie na budowę ale ze względu
na zawieszenie na dzień dzisiejszy środków z Programu Ochrony
przed powodzią w dorzeczu
Górnej Wisły zachodzi konieczność poszukiwania innych źródeł finansowania. Trwają rozmowy w tym temacie, aby śluzę
wybudować jeszcze w tym roku,
gdyż jest to inwestycja bardzo
potrzebna i długo oczekiwana.
– W nawiązaniu do uchwały podjętej na poprzedniej sesji podpisałam list intencyjny z Gminą
Strumień dot. podjęcia wspólnych działań w kierunku rozszerzenia strefy C naszego Uzdrowiska o część sołectwa Zabłocie.
– W dniach 08 i 09 maja 2014
roku została przeprowadzona
akcja ODKOMARZANIA, którą
wykonała Firma DERTEX DDD
z Bielska-Białej. Zabieg zostanie
przeprowadzony jeszcze dwukrotnie w czerwcu oraz w sierpniu.
– Na prośbę PG Silesia w dniu
28 maja o godz.13.00 odbyło się
spotkanie w temacie działalności górniczej prowadzonej przez
przedsiębiorstwo na obszarze
naszej gminy.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie
przyłączy do budynku dworca kolejowego

W

dniu 16 maja br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku dworca kolejowego przy ul.
Uzdrowiskowej. Do przetargu przystąpiło 5 firm.
O wyborze wykonawcy zadecydowała cena. Przetarg
wygrała firma Instal-Bratek S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek.
Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 28 maja. W ramach zada-

nia zostanie wykonanych 396m wodociągu, 445 m sieci kanalizacyjnej oraz przepompownia ścieków (w rejonie budynku
dworca).
Wartość zamówienia 223.359 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót – do 14 dni po podpisaniu umowy. Na wykonanie zadania Wykonawca ma 30 dni od rozpoczęcia robot.
Maria Ożarowska
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SPRAWOZDANIE Z XXXVIII
SESJI RADY GMINY

W

e wtorek, 15 kwietnia 2014 na sali
Urzędu Gminy odbyło się XXXVIII
posiedzenie Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Obradom przewodniczył
Adam Maćkowski – Przewodniczący Rady
Gminy. Nikt nie zgłosił pisemnej interpelacji.
W punkcie 5 porządku sesji przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmiany uchwały nr XXXVI/230/2013
z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie budżetu
Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2014 rok,
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2014-2023,
– przekazania środków finansowych przeznaczonych na współfinansowanie zakupu
radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,
– zmiany Programu współpracy Gminy
Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, na rok
2014,
– ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój w 2014 roku,
– wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części,
– przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego Mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2014-2015,
– utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014,
– przystąpienia do działań związanych
z nadaniem części sołectwa Zabłocie
w gminie Strumień, statusu uzdrowiska,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr
KA1P/00058344/1,
– poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017
Rokiem Rzeki Wisły.
Przechodząc do odpowiedzi na pisemne
interpelacje złożone na poprzedniej sesji,
Wójt Gminy wyjaśniła, że ta dot. powołania zespołu porozumiewawczego z PG
SILESIA została opublikowana na łamach
marcowego nr „Wiadomości Goczałkowickich”. W związku z drugą (dot. przekazywania do biura rady inf. o gminnych przetargach) obiecała, że tego typu powiadomienia będą kierowane do biura rady.
W sprawozdaniu z pracy Wójta Gminy
jako pierwsza głos zabrała Agata Tucka
Marek, radna
Powiatu Pszczyńskiego

oraz wiceprzewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą, która od kilku
miesięcy bierze czynny udział w walce
gminy o anulowanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego na terenie
Goczałkowic.
W pierwszych słowach jakie skierowała
w stronę radnych, wyjaśniła, że jest bardzo
zadowolona (jako członek stowarzyszenia) ze stanu prawnego gminy (w związku
z eksploatacją i jej skutkami). Jak podkreśliła, Goczałkowice są pierwszą miejscowością w jej doświadczeniu zawodowym,
która tak sprawnie i efektownie zajmuje się
tym tematem, za co szczególne podziękowania należą się Pani Wójt, która konsekwentnie stara się wykorzystać wszystkie
możliwe sposoby, aby zatrzymać postępujące prace wydobywcze na terenie Goczałkowic. Wyjaśniła, że działania te dodatkowo komplikuje statut gminy uzdrowiskowej.
Podkreśliła, że co do intencji PG SILESIA nie ma żadnych złudzeń – są nastawieni
wyłącznie na zysk, a działania na korzyść
funkcjonowania gminy są im bardzo dalekie. Z zastałej sytuacji, stwierdziła, można
wyciągnąć kilka istotnych faktów:
– inwentaryzacja wykonana przez PG
SILESIA jest niekompletna i nierzeczowa
(na ten moment uszkodzeniu uległo ok. 30
budynków, w których nie naprawiono
do tej pory powstałych szkód),
– obowiązująca od 6 czer wca 2011 r.
ustawa regulująca prawo geologiczne i górnicze nie ma na celu ochrony mieszkańców
i gmin na terenie których prowadzone jest
wydobywanie złóż naturalnych,
– zaproponowana przez kopalnię „ugoda”
jest krzywdząca dla poszkodowanych, dlatego nie należy jej podpisywać,
– kopalnia ukrywa fakty, co do docelowych
skutków wydobycia.
Rozwijając temat, wy jaśniła,
że tylko solidarne działanie może przynieść wyraźne efekty w walce z PG SILESIA. W związku z tym, dzięki staraniom
władz gminy i stowarzyszenia poseł Mirosława Nykiel złożyła do Ministerstwa Środowiska interpelację dot. niniejszej kwestii (podobna interpelacja została również
złożona do Rady Powiatu Pszczyńskiego,
przez radną Irenę Beberok). Ponadto,
cały czas trwają próby umówienia się
na spotkanie ze Sławomirem Brodzińskim
– Głównym Geologiem Kraju.
Agata Tucka-Marek, dodała, że bardzo niepokojące są również doniesienia
mówiące o planach likwidacji podatku
od wydobycia kopalin.
Podsumowując, w imieniu swoim,
oraz członków stowarzyszenia zwróciła
się do członków Rady Gminy z apelem

o wsparcie i udział w medialnym proteście
zaplanowanym na 12 maja 2014 r. przy
DK1.
Obecny na posiedzeniu rady mieszkaniec Goczałkowic – Pan Marian Waliczek, włączając się do rozmowy stwierdził, że obojętnie jakie podejmie się
kroki, to i tak nie będziemy mieli wpływu
na ustawę geologiczną. Wiceprezes stowarzyszenia, potwierdziła to stwierdzenie.
Wyjaśniła, że autor liczącej sobie ponad
1000 stron ustawy, prof. Aleksander Lipiński kwestii odszkodowań poświęcił w niej
zaledwie 1,5 strony i nigdzie nie podał,
że szkody górnicze ujawniają się przez
wiele lat, a na dodatek związane z nimi
roszczenia finansowe przedawniają się już
po 5 latach.
Dodała, że jedynie wspólne działanie
i zaangażowanie wszystkich „środowisk”
może odnieść pozytywny skutek. Reprezentowane przez nią stowarzyszenie zgłosiło się z tym problemem do wszystkich
opcji politycznych, a w momencie nowelizacji ustawy włączyły się w nią jedynie
trzy osoby reprezentujące Państwo Polskie, w tym: poseł Tomasz Tomczykiewicz
i senator Kazimierz Kutz. Najbardziej przykry w całej sytuacji jest zupełny brak działań i zainteresowania ze strony Ministerstwa Środowiska – podsumowała.
Radna Zofia Żelazo w nawiązaniu
stwierdziła, że rada próbowała się bezskutecznie umówić z posłem Tomczykiewiczem, a w jej opinii (po spotkaniu na ulicy
Rolnej) Pan Adamecki – dyrektor PG SILESIA nie ma dla ludzi żadnego szacunku.
Jak zauważyła, wcześniej mówiono, że pod
złożami borowiny nie można wydobywać
węgla.
Ewa Kopeć – była radna, zamieszkująca
obszar objęty występowaniem szkód górniczych wyjaśniła, że dawny geolog uzdrowiska – Pan Kołodyński podzielał tą opinię,
jednak obecny wyraża inną opinię. Co więcej twierdzi, że jest to wskazane dla złóż.
Wójt Gminy dodała, że uzdrowisko,
pozytywnie zaopiniowało zniesienie filara
ochronnego na zoża borowiny.
Kolejny z obecnych na sali sesyjnej
mieszkaniec gminy, Pan Zbigniew Furczyk (jeden z poszkodowanych eksploatacja górniczą) wyraził swoje oburzenie całą
sytuacją. Kopalnia, jego zdaniem zdaje
sobie sprawę z degradacji środowiska jaka
jest jej udziałem.
Radny – Krzysztof Kleczka wracając
do tematu protestu, zainteresował się,
co będzie można przez niego osiągnąć?
Jak stwierdził, kopalnie nigdy nie interesowały się ludzmi, a jego własny dom
na przestrzeni kilkudziesięciu lat osiadł
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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SPRAWOZDANIE Z XXXVIII
SESJI RADY - CIĄG DALSZY...
blisko 6 m.
Wtrącając się do dyskusji, Przewodniczący Rady, przywołał przykład Miedźnej, w której dzięki publicznym pikietom
udało się zablokować projekt budowy
drogi. Zaproponował ponadto, aby w dniu
protestu zwołać sesję specjalną. Dodał,
że powinniśmy walczyć o statut gminy
uzdrowiskowej.
Agata Tucka-Marek oraz radny – Marek
Żurek zauważyli, że taka forma sprzeciwu,
w którym będą uczestniczyły media, da
możliwość naświetlenia licznych problemów, związanych z działalnością PG SILESIA.
Radny – Zbigniew Jacek zadał pytanie,
komu możemy podziękować za zniesienie filara ochronnego nad naszym uzdrowiskiem? Wójt Gminy, że nastąpiło to na
skutek ustaleń pomiędzy Kierownikami
Zakładów Górniczych WORR i PG SILESIA.
Zbigniew Furczyk, stwierdził, że należy
zaskarżyć kopalnie w związku z produkcja szkodliwych dla środowiska odpadów.
Czemu gmina do tej pory tego nie uczyniła?
Mecenas Hassa wyjaśnił, że nie może
tego zrobić (nie do gminy należy kierować
pretensje). Odpowiedzialne za czystość
środowiska są organy na poziomie wojewódzkim.
Nawiązując do projektu uchwały dot.
nadania części sołectwa Zabłocie w gminie Strumień statusu uzdrowiska radna
– Zofia Żelazo zauważyła, że goczałkowickie uzdrowisko bardzo mocno popierało
ten projekt, co w zaistniałej sytuacji jest
niepokojące.
Wójt Gminy, odpowiedziała, że ze znajdujących się tam złóż korzysta uzdrowisko w Ustroniu (jest przepis, który mówi,
że złoża naturalne wydobywane w celach
leczniczych muszą znajdować się na terenie uzdrowiska, a gmina Strumień nie
posiada statusu gminy uzdrowiskowej),
stąd projekt tej uchwały.
Wa c ł a w R u t k o w s k i , u z u p e ł n i ł ,
że w 2013 r. nasze sanatorium otrzymało
nową koncesję na wydobycie borowiny
i solanki, a jeśli chodzi o złoże w Zabłociu, to pozwolenie na jego eksploatację
posiada wyłącznie Ustroń. Odnosząc się
do pytania radnego Zbigniewa Jacka,
dot. wcześniejszych zapewnień o filarze
ochronnym wyjaśnił, że kwestia jego zdjęcia sięga, aż do samego Ministerstwa Środowiska, w którym (w tej sprawie) sporządzono zwykłą notatkę służbową. Nie
wiadomo jakie umocowania mają osoby,
które ją podpisały, nie wiemy, czy jest
to konkretny dokument, czy tylko zwykły
papierek. Na ten moment wiemy tylko tyle,
że Ministerstwo Środowiska nie zrobi nic,
aby nam pomóc.

W dalszej części porządku obrad Wójt
Gminy – Gabriela Placha po raz kolejny
poruszyła temat Studium Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego dla
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wyjaśniła,
że jego projekt trafił do biura rady 4
miesiące temu i wciąż nie został uchwalony, co wywołuje frustrację pośród sporej liczby zainteresowanych ta kwestią
mieszkańców. W odpowiedzi, Przewodniczący Rady – Adam Maćkowski stwierdził,
że w sprawie studium odbyło się kilka spotkań. Dodał, że na sesję, na której będzie
on ujęty w porządku obrad chciał zaprosić
osobiście wszystkie osoby, które złożyły
do niego wnioski i uwagi. Skoro,nie otrzymał z Urzędu Gminy adresów o które prosił
(w gminie Pszczyna, jak sprawdził zostały
one udostępnione), to nie zwoła sesji na
której projekt studium będzie uchwalony.
Zdumiona tą wypowiedzią radna – Aleksandra Marzec zapytała Przewodniczącego, kiedy zatem możemy spodziewać się
ostatecznego terminu podjęcia uchwały w
tej materii? Na komisji wielokrotnie poruszano ten temat, analizowano nr działek itp., jednak nigdy nic nie mówiono o
żadnych personaliach. Ponadto, logiczne
jest, że ogłoszenie sesji i rozpowszechnienie zawiadomienia o niej, samo w sobie
zawiadomi mieszkańców. Na potwierdzenie swojego toku myślenia, radna zwróciła
się do mecenasa Hassy, czy istnieje możliwość zwołania spornego posiedzenia bez
znajomości danych wnioskodawców?
Ten wytłumaczył, że owszem Pszczyna
upubliczniła dane tych osób, jednak w jego
ocenie nie miała do tego podstaw prawnych. Wniosek, o naniesienie zmian w
studium zagospodarowania przestrzennego danej gminy może wnieść każdy, nie
koniecznie mieszkaniec danej miejscowości (może to być np. osoba zainteresowana
zakupem działki). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki człowiek nie będzie
chciał, aby dane dot. jego nazwiska i adresu
zamieszkania zostały podane do informacji publicznej. Ponadto, powiedział, że istnieje wyraźny przepis mówiący o terminie
w jakim należy podjąć taką uchwałę, tj.
po złożeniu wniosku, na następnej sesji
Rady Gminy.
Radna Aleksandra Marzec kontynuując swoją wcześniejszą wypowiedź, przekazała do wiadomości radnych pewne
spostrzeżenie, związane z korespondencją pomiędzy Przewodniczącym Rady, a
Wójtem Gminy. Jak sama przyznała, nie
zdawała sobie sprawy ile spod pióra Pana
Adama Maćkowskiego wychodzi pism,
sygnowanych podpisem Przewodniczący
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, o których członkowie Rady Gminy nie mają żadnego pojęcia (a sam, ma pretensje o niein-

formowaniu go o gminnych przetargach).
Ponadto dodała, że wciąż nie poznała
racjonalnej przyczyny, nie uchwalenia do
tej pory projektu studium.
Przewodniczący Rady, stwierdził, że
obiecał tym osobom, że będą osobiście
zaproszone i chce dotrzymać słowa. Z
drugiej strony, dodał, że chciał otrzymać
dokumentację dot. planu ruchu kopalni,
ale również jej nie dostał. Na to stwierdzenie radna Marzec powiedział, że nie
interesuje ją kwestia dokumentacji, tylko
fakt, że radni nic nie wiedzą o poczynaniach Przewodniczącego, które prowadzi
za ich plecami.
Pan Marian Waliczek, dodał, że z wiadomości jakie posiada nie ma żadnego obowiązku powiadamiania osób wnioskujących o zmiany w studium o terminie zwołania posiedzenia rady - „W mojej prywatnej
opinii chce Pan zwyczajnie zrobić na złość
Pani Wójt skoro komisje i pozostali radni
pozytywnie zaopiniowali projekt studium.
Takim postępowaniem szkodzi Pan mieszkańcom” – powiedział.
Wójt Gminy, chcąc przerwać dyskusję
zdeklarowała, że sama zaprosi mieszkańców o których mowa, pod warunkiem, że
Przewodniczący Rady wyznaczy w końcu
termin sesji na której będzie projekt studium.
Powracając do tematu, radna A. Marzec
stwierdziła, że za taki stan rzeczy nie
będzie obwiniany osobiście Pan Maćkowski, tylko cała rada, która nie dopatrzyła
swych obowiązków i nie przypilnowała
tej sprawy.
Mecenas Hassa po raz kolejny podkreślił, że nie ma takiego organu wykonawczego jak „Przewodniczący Rady Gminy”,
jest tylko Rada Gminy i Wójt Gminy, tym
samym nie może on podejmować żadnych
decyzji bez wiedzy i zgody wszystkich radnych (do zadań Przewodniczącego należy
tylko organizacja pracy rady i przewodniczenie obradom). Dodał, że niestety gminie może grozić proces sądowy ze strony
biura projektowego, które wykonało projekt studium, ponieważ drugą część wynagrodzenia (według podpisanej umowy)
otrzyma ono dopiero po jego uchwaleniu.
Dodał, że należy pamiętać, iż studium
stanowi bazę pod przygotowanie nowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Na zakończenie rozmowy radna Marzec
poprosiła Przewodniczącego Rady, aby
podał konkretną datę sesji poświeconej
studium. Ten ostatecznie postanowił, że
spotka się osobiście z Wójtem Gminy w
celu omówienia kwestii zaproszenia osób,
które złożyły wnioski do projektu i na
początek maja zwoła obrady.
Opracowanie:
Ewelina Sowa
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SPRAWOZDANIE Z XXxIx
SESJI RADY GMINY

N

a sali Urzędu Gminy, 12 maja 2014 r.,
odbyła się XXXIX nadzwyczajna sesja
Rady Gminy, którą otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam
Maćkowski. Na wstępie poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady zostały poprzedzone protestacyjno-informacyjną akcją
na trasie DK1, której celem było zaalarmowanie opinii publicznej o sprzeciwie mieszkańców gminy przeciwko wydobyciu na jej terenie
węgla kamiennego przez PG SILESIA.
Przechodząc do punktu trzeciego porządku
posiedzenia, rada przystąpiła do podjęcia
uchwały w sprawie poparcia działań Wójta
Gminy dotyczących wygaszenia koncesji nr
162/94 na wydobywanie węgla kamiennego
i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
KWK „Silesia”, w części dotyczącej obszaru
Gminy Goczałkowice-Zdrój (projekt uchwały
został przyjęty jednogłośnie).
W dalszej kolejności, Wójt Gminy – Gabriela
Placha zaprosiła wszystkich do obejrzenia
przygotowanej przez Urząd Gminy prezentacji, którą zreferowała Sekretarz Gminy – Maria
Ożarowska oraz Wacław Rutkowski.
Po prezentacji, Wójt Gminy podzieliła się
spostrzeżeniem, że bardzo często, w trakcie
rozmów o problemach gminy związanych
z funkcjonowaniem na jej obszarze kopalni
słyszy w odpowiedzi, że tego typu działalność wydobywcza to rozwój regionu, nowe
miejsca pracy. Dodała, że nikt z zewnątrz nie
widzi, że zyskując jedne miejsca zatrudnienia,
stracimy inne. W samym uzdrowisku pracuje
ponad 450 osób (z czego połowa, to mieszkańcy Goczałkowic). Do tego dochodzą jeszcze miejsca pracy, które są stworzone w strefie
około uzdrowiskowej przez lokalnych przedsiębiorców. Utrata solanek, borowiny i wszelkiego rodzaju zakłócenia stosunków wodnych
jakie mogą stać się następstwem eksploatacji
węgla, stwarzają zagrożenie utraty statusu
gminy uzdrowiskowej, a co za tym idzie, wspomnianych miejsc pracy.
Dla mieszkańców Goczałkowic, wyjaśniła
Wójt Gminy, nie będzie to tylko utrata źródła
dochodu, ale także kwestia zakłócenia prywatnego spokoju. Ludzie chcą żyć w cichej
i przyjaznej miejscowości. Napływowi mieszkańcy, którzy na przestrzeni ostatnich kilku
lat osiedlili się w naszej gminie, wybudowali
domy, otrzymali zapewnienia od Okręgowego
Urzędu Górniczego, że wpływy poprzedniej
eksploatacji ustały, że nie trzeba stosować
zabezpieczeń na szkody górnicze. Zaledwie
dwa miesiące od rozpoczęcia nowego wydobycia, w okolicach ul. Rolnej, Dębowej i Letniej zaczęły pojawiać się szkody górnicze.
Obszar ten, przed laty został już dotknięty
następstwami działalności przedsiębiorstwa
górniczego. W jego obrębie znajduje się mnóstwo niecek bezodpływowych, stwarzających
zagrożenie powodziowe, a dalsze osiadanie
terenu tylko je spotęguje.

Dodała, że wszystkie powyższe stwierdzenia, znajdują potwierdzenie i uzasadnienie
w przepisach prawnych, które powinny nas
chronić (ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym, zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego i wszystkie pokrewne).
Wójt Gminy, na zakończenie swej wypowiedzi wyjaśniła, że jako organ współdziałający w postępowaniach decydujących może
jedynie wyrazić opinię, która niestety nie jest
wiążąca. Podsumowując, Pani Gabriela Placha zaapelowała, do przybyłych gości, aby
pomogli zmienić system prawny, aby gmina
taka jak Goczałkowice-Zdrój, podlegała szczególnej ochronie i to prawo było stosowane.
Kolejny głos w sprawie zabrał Poseł Stanisław Pięta. Zadeklarował wystąpienie z interpelacją w kwestii Goczałkowic do Ministra
Środowiska oraz przekazanie odpowiedzi
z Ministerstwa Środowiska do Najwyższej
Izby Kontroli, celem przeprowadzenia kontroli procesu decyzyjnego. Zainteresował się,
także, dlaczego na posiedzenie nie przybył
żaden z przedstawicieli Przedsiębiorstwa
Górniczego.
Włączając się do dyskusji, senator Kazimierz Kutz powiedział, że dzisiejsze spotkanie,
dla niego, jako Ślązaka, to niezwykle ważna
i pouczająca chwila. Stwierdził, że wszystkim, którzy z takim mozołem i poświęceniem walczą o dobro poszkodowanych osób
należą się wyrazy szacunku. Jak stwierdził,
nie spodziewał się, że na co dzień może tak
wyglądać troskliwość o swoich mieszkańców.
Całe to zdarzenie, dodał to jakaś pełzająca
katastrofa, która dzieje się w XXI w. Mamy
do czynienia z dziką gospodarką, a państwo
Polskie nie dość, że na to pozwala to uważa
was za nieistotnych petentów. W jego odczuciu, dla wielu Polaków, Śląsk jest wciąż czymś
innym i gorszym.
Senator Kazimierz Kutz powiedział,
że byłoby dobrze, aby posłowie ze śląska spotkali się na wspólnym posiedzeniu, na którym omówiono by ważne dla naszego regionu
kwestie (składanie interpelacji nic nie wniesie). Parlamentarzyści nie wiedzą co się dzieje
na Śląsku. Na dzisiejszych obradach powinien
być obecny Wojewoda Śląski oraz Marszałek
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się
do pytania posła Pięty, poinformował, że kilkakrotnie dla mieszkańców gminy były organizowane spotkania z przedstawicielami PG
SILESIA, którzy „potraktowali nas jak ciemnych ludków”. Zauważył, że jest to potężne
lobby, które posiada znaczne środki i potencjał.
Przewodniczący Rady Gminy wytłumaczył, że nie jesteśmy przeciwni samej kopalni.
Sprzeciwiamy się wydobyciu węgla pod obszarem gminy uzdrowiskowej. Chcemy podjąć
walkę z nastawionym wyłącznie na zysk
przedsiębiorcą, który zagraża naszej dal-

szej egzystencji w niezmienionym kształcie.
Inny z przybyłych posłów – Stanisław
Szwed, również poparł potrzebę ochrony
statutu uzdrowiska w Goczałkowicach. Zdziwił się, że nie ma na sesji obecnych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, którzy
powinni się wytłumaczyć się ze wszystkich
podjętych decyzji (zwłaszcza tej dot. wydania
koncesji). Zdeklarował, że wystosuje do ministerstwa oraz do Wyższego Urzędu Górniczego pismo, w którym zażąda zaprzestania
wydobywania węgla spod gminy uzdrowiskowej (skoro ustawa o gminach uzdrowiskowych sama nie potrafi jej ochronić).
Agata Tucka-Marek – reprezentująca Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Działalnością Geologiczną poinformowała,
że od ponad roku (jako reprezentant stowarzyszenia), współpracuje (jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji węgla) z gminą i jej
mieszkańcami, a taka sytuacja jest ewenementem na Śląsku. Już kilkakrotnie monitowano w Ministerstwie Środowiska oraz
Ministerstwie Gospodarki w sprawie wydanej koncesji PG Silesii – bezskutecznie. Zorganizowano konferencję, która również była
poświęcona tematyce problemu w Goczałkowicach-Zdroju, która również nie przyniosła
żadnych skutków. Ponadto, w 2012 r. na sesji
Rady Powiatu omówiono kwestię wpływów
eksploatacji górniczej na stan środowiska
powiatu pszczyńskiego i podjęto uchwałę
intencyjną w sprawie wzmocnienia pozycji
gmin w procesie opiniowania planu ruchu
zakładu górniczego, uchwała ta została
wysłana do wszystkich posłów i do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi.
W takiej sytuacji, dodała możemy jedynie
zaprosić samego Premiera RP.
Poseł Artur Górczyński stwierdził,
że po otrzymaniu w 2012 r. uchwały intencyjnej zainteresował, się przedmiotowym tematem. Wyraził opinię, że są rzeczy, które nie
mają koloru legitymacji partyjnej i wymagają
wspólnego zainteresowania. Ze stwierdzeniem tym zgodziła się Posłanka Małgorzata
Pępek, która podziękowała, za zaproszenie na sesję. Jako parlamentarzyści musimy
zrobić wszystko aby pomóc, ale żeby pomóc
należy poważnie zastanowić się nad tym,
aby ta pomoc była skuteczna – stwierdziła.
Należałoby zmienić zapisy prawa. Nie może
być tak, że władze gminy nie mają żądnego
wpływu na koncesje, które dotyczą ich terenu.
Poseł Stanisław Pięta podpisał się pod
wypowiedzią, że dzisiejsza sprawa nie może
mieć barwy partyjnej. Nie ma potrzeby podnoszenie konfliktu śląsko-polskiego, ponieważ w ten sposób nic nie uda się osiągnąć.
Jeden z obecnych na posiedzeniu rady
gminy mieszkaniec Goczałkowic – Pan Eugeniusz Świeca mieszkaniec GoczałkowicDOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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SPRAWOZDANIE Z XXXIX
SESJI RADY - CIĄG DALSZY...

-Zdroju poinformował, o realnym zagrożeniu
wybuchu gazu – sieć gazowa w Goczałkowicach-Zdroju jest stara i nie wytrzyma prowadzonej eksploatacji.
Dominika Pietrzak z Kancelarii Adwokackiej, która obsługuje Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno – Górniczą, wyjaśniła, że dla poszkodowanych
działalnością górniczą ogromne znaczenie
ma fakt, czy przedsiębiorstwo prowadzące
eksploatację jest państwowe, czy prywatne,
ponieważ spółka w sposób odmienny prowadzi postępowanie w sprawie usuwania szkód
górniczych. Podstawowym elementem jest
zwrócenie się do PG Silesia, w sprawie zawarcia z poszkodowanym ugody. Jest to pierwszy krok w procesie uzyskania odszkodowania. Niestety, ugoda którą proponuje kopalnia – w sposób bardzo ogólny traktuje postanowienia związane z naprawianiem szkód.
Tak naprawdę poszkodowany podpisując
tą umowę, podpisuje ją w ciemno – dopowiedziała.
S e k r et a r z G m i ny w y t ł u m a c z y ł a ,
że o dodatku nr 5 Gmina dowiedziała
w 2013 r., kiedy otrzymano z Okręgowego
Urzędu Górniczego do zaopiniowania Plan
Ruchu na lata 2014-2016 (bez wydania decy-

zji zabraniającej jego realizacji przez organ
koncesyjny, w terminie 30 dni), w którym jest
o nim tylko niewielka wzmianka. W związku
z tym, wystąpiono do Ministra Środowiska
o udostępnienie całej dokumentacji. Otrzymano kilkuset stronicowe opracowanie,
a teraz rozważane są kolejne wystąpienia.
Pan Jerzy Jurczyk, mieszkanie Gminy
zwrócił uwagę na zbyt krótkie terminy usuwania szkód górniczych (tj. 10 lat) i zapytał kto ma po tym terminie usunąć szkodę.
Dodał, że prawo górnicze pozwala przedsiębiorcą górniczym „na wszystko”, a mieszkańcy ponoszą koszty.
Sekretarz Gminy, Maria Ożarowska zasugerowała, że jest konieczna zmiana systemu
prawnego, co może przynieść owoce w przyszłości. Nikt nie zwraca uwagi, że wydobycie
węgla pod gminą powoduje utratę wartości
nieruchomości.
Uzupełniając wcześniejsze wypowiedzi,
poseł Stanisław Pięta powiedział, że problem,
który dotknął mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój jest wycinkiem wielkiego problemu, który osłabia Polskę. Państwo nie
wypełnia swoich podstawowych zadań Poseł
zadeklarował wystąpienie z pismem do NIK
celem zbadania procesu decyzyjnego złóż
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oraz całej kwestii związanych z naprawą
szkód gór- niczych.
Poseł Małgorzata Pępek stwierdziła,
że wystąpienie z pismem do NIK-u, nie jest
dobrym pomysłem. Lepiej byłoby, aby wszyscy posłowie ze śląska zapoznali się z tym
tematem i podjęli zdecydowane kroki.
Senator Kazimierz Kutz wyraził podziw
dla wspaniałego zreferowania tematu przez
Panią Marię Ożarowską. Podsumował, że dzisiejsza sesja była „kąpielą we współczesnej
kulturze dzisiejszych polaków”.
Patrycja Węgrzyn asystentka Posła Sławomira Kowalskiego w jego imieniu podziękowała za zaproszenie i przeprosiła za nieobecność wynikłą z wcześniej zaplanowanego spotkania.
Na zakończenie obrad sesji Rady Gminy
Przewodniczący zwrócił się do Posłów o przekazanie informacji dot. terminu zorganizowania wspólnego posiedzenia w przedmiotowym temacie. Serdecznie podziękował
za przybycie i wystąpienia zaproszonych
gości. Dodał, że dzisiejszy protest na pewno
nie jest ostatnim.
Opracowanie:
Katarzyna Mizera
Ewelina Sowa

e

Planowana elektrownia
Czeczott szansa czy zagrożenie
dla społeczności i kuracjuszy
uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój?
Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Zielony Instytut zapraszają na
konferencję poświęconą planom realizacji elektrowni węglowej
Czeczott w sąsiedztwie Goczałkowic- Zdrój, która odbędzie się

16 czerwca br. o godz. 17.30,

w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, przy ulicy ul. Szkolnej 13.
W trakcie spotkania zaproszeni eksperci omówią zagadnienia
potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko lokalne i zdrowie człowieka.
Przedstawiona zostanie również propozycja możliwości zmniejszenia rachunków
za energię w gospodarstwach domowych i możliwości jej produkcji na własny użytek.
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UCHWAŁY RADY GMINY
Uchwała Nr XXXIX/258/2014
Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: poparcia działań Wójta Gminy Goczałkowice−Zdrój zmierzających do wygaszenia w części koncesji nr 162/94.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada
Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:
§1
Poprzeć działania Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój zmierzających do wygaszenia koncesji nr 162/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku
przeniesionej w dniu 09 grudnia 2010 roku na rzecz Przedsiębiorstwa
Górniczego SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach w części dotyczącej obszaru górniczego położonego w granicach
administracyjnych Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W dniu 24 kwietnia 2013 roku Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
zwróciła się do Ministra Środowiska z wnioskiem o wygaszenie koncesji nr 162/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku przeniesionej w dniu 09
grudnia 2010 roku na rzecz Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA

Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach w części dotyczącej obszaru górniczego położonego w granicach administracyjnych
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wniosek ten umotywowany był m.in. faktem wydobywania przez
PG Silesia Sp. z o.o. węgla kamiennego na obszarze stref ochrony
uzdrowiskowej pokrywających cały obszar Gminy Goczałkowice-Zdrój, co jest zabronione na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 651 ze zm.).
Postanowieniem z dnia 10 lipca 2013 roku Minister Środowiska
odmówił wszczęcia postępowania dotyczącego wygaszenia koncesji,
następnie postanowieniem z dnia 30 września 2013 roku Minister
utrzymałw mocy swoje postanowienie z dnia 10 lipca 2013 roku.
W dniu 31 października 2013 roku Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój złożyła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie na postanowienie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2013 roku.
Do dnia dzisiejszego skarga ta nie została rozpoznana przez Sąd
Administracyjny.
Mając na uwadze skutki wydobywania węgla kamiennego na terenie gminy uzdrowiskowej jaką jest Gmina Goczałkowice-Zdrój zasadnym jest pełne poparcie dotychczasowych działań Wójta Gminy podjętych w celu ochrony bezpieczeństwa i walorów Gminy oraz interesów jej mieszkańców przed niekorzystnymi skutkami działalności
górnictwa węgla kamiennego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

działania Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń
Wodnych na terenie gminy
Goczałkowice – Zdrój w 2014 r.
Planuje się wykonać następujące prace konserwacyjne:
1. Konserwacja cieku Goczałkowickiego w ramach której przewidziano dwukrotne koszenie cieku

w okresach:

I koszenie od 17.06.2014r.
II koszenie od 02.09.2014r
.
do 31.07.2014r.
do 06.10.2014r.
W ramach tych prac przewidziano również koszenie wałów
cieku goczałkowickiego oraz
usunięcie nawisów występujących w korycie. Przetarg rozstrzygnięty.

2. Konserwacja wałów Wisły
w Goczałkowicach na długości
niespełna 6 km. Przetarg planowany do rozpisania do końca
maja.
W roku 2014 planuje się

zakończyć regulację stanu prawego gruntów zlokalizowanych
pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły, którego budowa
została zakończona w roku 2013.
Końcem roku 2014 zostały zakończone prace projektowe nad nową
śluzą wałową w lewym wale rzeki
Wisły w okolicach stawu Rontok.
W chwili obecnej czynione są starania nad pozyskaniem środków
finansowych na rozpoczęcie
robót budowlano – montażowych
dla przedmiotowego zadania.
W zależności od wyników starań
roboty budowlane zostaną rozpoczęte w roku 2014 lub 2015.

Obecnie wykonywany jest
projekt budowlany na regulację cieku Goczałkowickiego
wraz z przebudową przepustów
na nim zlokalizowanych. Dokumentację projektową przygotowuje Przedsiębiorstwo Inżynierskie CERMET – BUD z siedzibą w Krakowie. Umowny ter-

min zakończenia zadania wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
to listopad 2014 r. Robot y
budowlano zostaną rozpoczęte
nie wcześniej niż w roku 2015
co jest uzależnione od przyznanych na ten cel środków finansowych.
W roku bieżącym planowane jest wykonanie przez
Ośrodek Technicznej Kontroli
Zapór oceny stanu technicznego lewych obwałowań rzeki
Wisły w km 30+400 – 31+250,
31+700 – 33+700, 34+250 –
34+600. Są to budowle hydrotechniczne drugiej klasy ważności.
Ze względu na eksploatację węgla kamiennego przez
PG SILESIA w przygotowaniu
jest dokumentacja projektowa
na profilaktyczne zabezpieczenie przed wpływami eks-

ploatacji lewego wału rzeki
Wisły w długości 1240 m w km
29+200 – 30+350 (lokalizacja
na terenie gm. Goczałkowice
– Zdrój i Pszczyna). Na chwilę
obecną prace planuje się rozpocząć w roku 2015. Dokumentacja techniczna oraz roboty
budowlano – montażowe przygotowywane są i finansowane
przez PG SILESIA.
Końcem maja bieżącego roku
zostanie ogłoszony przetarg
nieograniczony na usuwanie
szkód powodziowych na cieku
Goczałkowickim. Prace planuje się na trzech odcinkach
w km 1+460 – 1+500, 2+352
– 2+377, 2+417 – 2+423.
W ramach tych robót zostaną
usunięte powstałe wyrwy brzegowe na w/w odcinkach oraz
naprawiony zniszczony przyczółek wylotowy przy parkingu
obok cmentarza. Zakończenie
tych prac planuje się na sierpień.
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Przegląd urządzeń
przeciwpowodziowych
w Gminie Goczałkowice

W

dniu 25.04.2014 r. pracownicy Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój
dokonali przeglądu stanu urządzeń przeciwpowodziowych
w Gminie. Oględzinami zostały
objęte urządzenia i stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
w rejonie stawu Rontok, Potoku
Goczałkowickiego oraz inne
newralgiczne miejsca na mapie
zagrożenia powodziowego.
Stwierdzono zaawansowany
stan prac modernizacyjnych
infrastruktury przeciwpowodziowej prowadzonych przez PG
„Silesia” w rejonie stawu Rontok,
rowu opaskowego i przepompowni melioracyjnej.
Międzywale Wisły sąsiadujące ze stawem Rontok jest nadal
w znacznym stopniu zarośnięte
roślinnością, którą w większości
stanowi bardzo gęsty samosiew
różnych gatunków drzew i krze-

wów o których usunięcie Urząd
Gminy zwracał się do RZGW
w latach 2011, 2012 i 2013.
Rów opaskowy stawu Rontok
w dniu oględzin odprowadzał
wodę z przepustu ze stawu Rontok poprzez śluzę do międzywala
Wisły.
Uwagę zwrócił wysoki
poziom wody w potoku bez
nazwy przy ul. Dębowej. Woda
bardzo wolno odpływa w kierunku przepompowni melioracyjnej. Zatory blokujące swobodny odpływ wody w kierunku
przepompowni znajdują się
na potoku bez nazwy na obszarze
złoża borowiny. Dno potoku jest
położone zbyt wysoko w stosunku
do przepustu przy ul. Dębowej.
Stwierdzono m.in. konieczność
przebudowy potoku bez nazwy
w celu poprawienia jego niwelety
podłużnej.
W stawie Rontok stwierdzono

niski poziom wody. Wał stawu
Rontok, szczególnie w części północnej, jest przebudowany i podwyższany.
Wylot z przepompowni wód
powodziowych do międzywala
rzeki Wisły (przepompownia
DK1) wykazuje nadmierne osiadanie. Koryto żelbetowe bardzo wolno zsuwa się po skarpie,
w wyniku czego na dylatacji
powstała szczelina, obecnie jej
szerokość wynosi > 2 cm. Betonowe umocnienie skarpy wykonane przy korycie po stronie
napływu wód rzeki Wisły również bardzo wolno zsuwa się
po skarpie, obecnie obniżenie
to wynosi > 4 cm.
Stwierdzono znaczne
zaawansowanie prac modernizacyjnych przepompowni wód
melioracyjnych oraz prac ziemnych związanych z modernizacją obu rząpi i związanych z nimi

zbiorników terenowych (po obu
stronach koryta Potoku Goczałkowickiego w rejonie stawu Rontok).
Potok Goczałkowicki na całej
długości jest drożny. Stwierdzono niewielkie dopływy nieznanych substancji oraz zamulenie. Poziom wody w Potoku
w dniu przeglądu był niski.
W g ó r ny m b i e g u Poto k u ,
począwszy od końca odcinka
zarurowanego, odnotowano
katastrofalny stan niektórych
przepustów, kwalifikujących
je do wyłączenia z użytkowania.
Wały Potoku Goczałkowickiego
powinny zostać wykoszone
w ramach bieżącej konserwacji.
Nie stwierdzono widocznego
pogorszenia się stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego od ostatniego przeglądu
w dniu 19.11.2013 r.
UG Goczałkowice-Zdrój

przetarg na budowę ul. Granicznej

W

dniu 21 maja br. rozstrzygnięto
przetarg na wykonanie przebudowy
ul. Granicznej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z wymianą wodociągu. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. O wyborze wykonawcy zadecydowała cena.
Przetarg wygrało Konsorcjum: Instal-Bratek S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek oraz Drogród Szymon Tetla. Zawarcie umowy nastąpi
w dniu 27 maja. Przed zawarciem umowy
wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
Zakres robót remontowych obejmuje:
1. przebudowę nawierzchni ul. Granicznej
wraz poboczami
2. przebudowę wjazdów
3. przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych
4. odtworzenie rowów odwadniających.
Wartość zamówienia 611.989 zł. Planowany termin wykonania – do 15.09.2014r.
Maria Ożarowska

Zawarcie umowy
z wykonawcą ul. Darwina

P

rzetarg na wykonanie przebudowy ul.
Darwina wraz z budową kanalizacji
deszczowej w Goczałkowicach-Zdroju
wygrała firma Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic. W przetargu uczestniczyło 7 firm.
We wtorek, 27 maja 2014r. miało miejsce podpisanie umowy. Przekazanie placu
budowy zaplanowano na dzień 2 czerwca br.
Zakres robót obejmuje:
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

na długości 126 mb wraz z przebudową wjazdów na posesje
• budowę kanału deszczowego w ulicy Darwina na długości 153 mb oraz wymianę
w ulicy Powstańców Śląskich na długości 54
mb
Planowany termin rozpoczęcia robót –
do 14 dni po podpisaniu umowy. Na wykonanie zadania Wykonawca ma 50 dni. Wartość
robót – 199.449 zł.
Maria Ożarowska
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wybory do europarlamentu
w goczałkowicach-zdroju
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wybory do europarlamentu... - ciąg dalszy...
Wykaz kandydatów na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
25 maja 2014r., którzy w Gminie Goczałkowice-Zdrój otrzymali największą liczbę głosów:
Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.
2.
3.

Buzek Jerzy Karol
Piecha Bolesław Grzegorz
Korwin-Mikke Janusz Ryszard

4.
5.

Gierek Adam
Kutz Kazimierz Julian

KW Platforma Obywatelska
KW Prawo i Sprawiedliwość
KW Nowa Prawica – Janusza
Korwin-Mikke
KKW SLD-UP
KKW Europa Plus Twój Ruch

Ilość otrzymanych
głosów
265
182
94
61
41

Darmowy dostęp do Internetu
w parku zdrojowym

N

a terenie Parku Zdrojowego
w Goczałkowicach-Zdroju został
uruchomiony darmowy dostęp
do sieci Internet. Każdy kto będzie chciał
skorzystać z darmowego dostępu do sieci
Internet powinien wyszukać sieć bezprzewodową o nazwie ssid: „HotSpot-Park”,

zapoznać się z regulaminem, który jest
dostępny na stronie internetowej gminy
pod adresem http://www.goczalkowicezdroj.pl/regulamin-hotspot.pdf
oraz zalogować się podając login: „park”
i hasło: ” park”.
Serdecznie zapraszamy!!!

w naszej gminie Powstały
3 trasy nordic walking

G

r upa Rybacka tworzy Gminne Kompleksy Tras Nordic Walking w ramach środków unijnych – 4.2 PO RYBY 2007-2013.
W Gminie Goczałkowice-Zdrój
powstały trzy trasy nordic walking
sfinansowane ze środków unijnych: łatwa (na mapie oznaczona
kolorem zielonym, nr 1) o długości ok. 7,1 km, trudniejsza (czerINFORMACJE O NORDIC WALKING
INFORMATION ON NORDIC POLE WALKING

Nordic Walking to forma aktywności fizycznej, która wywodzi się
ze Skandynawii. W latach trzydziestych ubiegłego stulecia biathloniści i narciarze biegowi w ramach letnich treningów uprawiali
marsz z kijami. W latach 80-tych Nordic Walking rozpowszechniło się
jako efektywna forma ruchu, dzięki której bardzo szybko można poprawić ogólną kondycję fizyczną organizmu, bez specjalistycznego
sprzętu, w bardzo prosty i przyjemny sposób. Lata 90-te można uznać
za karierę dla tego sportu, który dynamicznie rozwija się do dziś.
Nordic Pole Walking is a form of physical activity originating from Scandinavia. In the 1930s biathlonists and cross-country skiers practiced
walking with poles as a part of their summer trainings. In the 1980s
it spread as an effective form of physical activity thanks to which the
general condition can be easily improved without any special gear. It’s
simple and pleasant. The sport flourished in the 1990s and has been attracting more and more fans ever since.

ĆWICZENIA PODCZAS I PO TRENINGU
EXERCISES DURING AND AFTER TRAINING

Ćwiczenia po treningu zapewniają wyciszenie psychiczne i fizyczne.
Obniżają tętno treningowe do spoczynkowego. Etap ten składa się
ze spokojnego marszu, ćwiczeń oddechowych i rozciągania.
These post-training exercises help you to calm down, both mentally and
physically. They bring the training heart rate back to the resting level. This
stage comprises a calm walk, as well as breathing exercises and stretching.

wona, nr 2) o długości ok 9,6 km
i trudna (czarna, nr 3) o długości
ok. 16,4 km.
Uroczyste otwarcie Gminnych
Tras, odbędzie się 28 czerwca,
ok. godz. 15.00 przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju. Uczestnicy spotkania wezmą udział w marszu jedną
z nowych tras.
W trakcie imprezy, Instruktorzy

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka

„ŻABI KRAJ”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” funkcjonuje
na obszarze siedmiu gmin: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów,
Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice
(powiat pszczyński).
Żabi Kraj to kraina położona w niepozornym, ale bogatym przyrodniczo zakątku Śląska, w okolicy Doliny Górnej Wisły. Wisła i jej dopływy
pozwoliły tu utworzyć wiele stawów hodowlanych. Duża ich liczba,
a także istniejący od 1955 roku sztuczny zbiornik – Jezioro Goczałkowickie są dobrym środowiskiem życiowym m.in. dla wielu płazów, ptaków, dlatego większość obszaru obejmuje NATURA 2000.
Fisheries Local Action Group „Frogland” operates on the area of seven
communes: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (Cieszyn County), Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice (Pszczyna County).
„Frog Land” is located on inconspicuous area of Silesia, in the region of
the Upper Vistula Valley, which is, however, of great natural interest. The
Vistula River along with its tributaries allowed to form many fish ponds
here. Their large number, as well as a constructed reservoir – Goczałkowice Lake – which has existed since 1955, form good environment for
numerous amphibians and birds, and for this reason, most of this area
is covered by NATURA 2000.

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA RYBACKA „ŻABI KRAJ”
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
tel./fax: 33 487 49 55
e-mail: biuro@zabikraj.pl

1.

5.

2.

3.

1. Zgięcie grzbietowe i podeszwowe stóp./
Scrunch your toes in and flex them up. 2. Oba
uda stykają się, przyciągnięcie stopy do pośladków./Keep your tights together, raise one heel
up toward your buttocks and touch your buttocks. 3. Opad tułowia w przód./Bend forward.
4. Kij trzymany wzdłuż kręgosłupa./Hold the walking pole along your spine. 5. Krążenia ramionami
z kijkami wyciągniętymi przed siebie./Circle your
arms while holding the walking poles in front of you.

ZAKRESY TĘTNA DLA 3 POZIOMÓW TRENINGOWYCH
NORDIC
WALKING
THE HEART RATE
ON THREE LEVELS
OF NORDIC POLE
WALKING
220-WIEK/age =
100% HRmax

www.zabikraj.pl

GMINNY KOMPLEKS

TRAS NORDIC WALKING

GMINA

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Goczałkowice-Zdrój to gmina położona w dolinie górnej Wisły, około 40 km
na południe od Katowic. Na jej terenie znajdują się liczne stawy rybne i rekreacyjne, a także Jezioro Goczałkowickie będące jednym z największych
sztucznych zbiorników wodnych, zaopatrujące Górny Śląsk w wodę pitną.
Goczałkowice-Zdrój słynie również z uzdrowiska, które zostało założone
w 1862 r. Od tego czasu dzięki źródłom solanki jodobromowej leczone są
schorzenia narządów ruchu, schorzenia reumatyczne, stany pourazowe,
a także wiele innych dolegliwości. Na odwiedzających czeka mnóstwo
atrakcji i zabytków. Do najbardziej rozpoznawanych należy budynek pijalni, wzniesiony w 1862 r. w stylu architektury parkowej. Po drugiej stronie
ulicy znajduje się dawny hotel znany pod nazwą „Prezydent” lub „Cesarski”,
dziś mieści się w nim siedziba administracji WORR. Tuż obok znajduje się
pawilon zdrojowy „Wrzos”.
Goczałkowice-Zdrój is the commune situated in the Upper Vistula Valley, approximately 40 km to the South of Katowice. There are numerous fish ponds
and recreational ponds on its area, such as the Goczałkowice Lake, one of the
largest constructed reservoirs, that supplies the Upper Silesia with drinking
water. Goczałkowice-Zdrój is also famous as a health resort established in
1862. Since then, thanks to iodine and bromine brine, motor organ disorders,
rheumatic disorder, post-traumatic condition and numerous other diseases
have been treated here. There are numerous attractions and historic monuments that wait for visitors. The most recognizable is the building of pump
room, constructed in 1862 in park architecture style. On the other side of the
street there is the old hotel known as „President” or „Imperial”, which holds the
administration offices of WORR. Spa pavilion „Wrzos” is located nearby.

TRASY
NORDIC WALKING
NA TERENIE
LGR „ŻABI KRAJ”

będą uczyć jak prawidłowo chodzić
z kijami i jak dopasować sprzęt.
Ponadto 50 pierwszych uczestników otrzyma specjalne koszulki

zaprojektowane na tę okazję.
Po marszach na wszystkich uczestników czeka poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy!!!
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WAKEBOARDING NAD
GOCZAŁKOWICKIM
stawem "MAciek mały"

J edna z dawnych atrakcji goczałkowickiego uzdrowiska
odzyska dawny blask. W drugiej połowie roku, nad stawem
„Maciek Mały” zostanie otwarta przystań dla sportów wodnych. Z nowym inwestorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia – Panem Marcinem Cecherzem rozmawiała Ewelina Sowa

1. Jest Pan w trakcie realizacji dużego projektu, który zagospodaruje linię brzegową goczałkowickiego stawu Maciek.
Ma tam powstać Centrum Rekreacji Wodnej WakePark. Dlaczego zdecydował się Pan akurat na tą lokalizację?
Staw „Maciek” to idealne miejsce na tego typu inwestycję. Jest
odpowiedniej wielkości, ok. 9 ha. Taka kubatura umożliwi pogodzenie sportów wodnych, m.in. kajaków, rowerków (zależy nam
na nawiązaniu do dawnej tradycji tego miejsca) z narciarstwem
wodnym jakim jest wakeboarding. To po pierwsze.
Po drugie, ważna jest sama woda, która na tym stawie charakteryzuje się małym zafalowaniem i stosunkowo niewielką głębokości (ok. 1,5 metra). Do tego dochodzi świetna lokalizacja całego
obiektu: pobliska stacja PKP, sąsiedztwo z DK1 i miejscowym uzdrowiskiem, które przyciąga całe rzesze odwiedzających.
Oprócz samych kuracjuszy i mieszkańców gminy, odwiedza
je (zwłaszcza w okresie letnim) bardzo wiele osób z dalszej i bliższej okolicy.
2. Skąd pomysł na tego typu działanie?
Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia i osobą, która zaszczepiła
we mnie tą myśl jest Pani Magdalena Latarz, na co dzień związana

ze środowiskiem wakeboardingu. To ona wpadła na pomysł, aby
w okolicach Bielska – Białej, bo stamtąd pochodzimy stworzyć pierwsze miejsce, w którym będzie można trenować ten nietypowy sport.
3. Przyznam się szczerze, że bez zaglądania do Internetu
nie do końca wiem co to jest wakeboarding. Na czym polega
ta dyscyplina?
Można ten sport porównać do narciarstwa wodnego, tylko
z wykorzystaniem jednej deski. To tak, jakbyśmy spojrzeli na narciarzy i snowboardzistów. Wakeboarding, to snowboarding na wodzie.
Na tym zasadniczo polega cała różnica.

najmłodszych
Centrum Rekreacji Wodnej WakePark
Goczałkowice-Zdrój

4. Czy opanowanie techniki wakeboardingu jest skomplikowane? Czy przeciętny człowiek, nie wyróżniający się wybitnym talentem sportowy jest wstanie opanować zasady tej
dyscypliny?
Jak najbardziej. Jest to dziedzina, której trenowanie można rozpocząć w każdym wieku.
Dawniej osobę uprawiającą wakeboarding ciągnęło się za motorówką. Obecnie to tego celu powstają specjalne wyciągi (my planujemy budowę dwóch), które są bardzo „przyjazne” dla użytkowników.
Wygląda to tak, że każdy wyciąg jest pod opieką operatora, który
reguluje prędkość do warunków panujących na wodzie i umiejętności danej osoby. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się odczepia i zostaje
pozostawiony bez pomocy. Cały przejazd znajduje się pod kontrolą.
Planujemy również, aby w obrębie obiektu powstała szkółka
treningowa, dzięki której wśród najmłodszych mieszkańców m.in.
DOKOŃCZENIE NA STR. 13 
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WAKEBOARDING - ciąg dalszy...

Goczałkowic i Pszczyny być może uda zaszczepić zamiłowanie
do wakeboardingu.
5. Jest to dość nowatorska dyscyplina i tylko w kilkunastu
miejscach w Polsce można ją uprawiać. Na czym opiera Pan
swe przekonanie, że przyjmie się ona również w naszej miejscowości?
Myślę i wierzę, że tak będzie. Obecnie, na terenie kraju działa
ok. 16 wyciągów, ale cały czas obserwujemy że wakeboarding się
rozwija. Pojawił się nawet pomysł, aby dołączyć go do grono dyscyplin olimpijskich. Do tej pory, pasjonaci tej dyscypliny z okolic
Beskidu Śląskiego musieli jeździć, aż do Mysłowic. Sami jesteśmy ze świata sportowego. Żeby potrenować musimy wybierać
się za czeską granicę. Niby nie daleko, bo kilkanaście kilometrów
za Cieszynem, ale zawsze jest to większa wyprawa.
Niedawno powstał nasz funpage na facebooku i w ciągu 5 dni
pojawiło się na nim ponad 500 polubień (samych wejść ponad 1
tyś.).
Proszę mi wierzyć, że jest bardzo duże zainteresowanie. Wszyscy
pasjonaci wakeboardingu z niecierpliwością czekają na otwarcie
goczałkowickiego centrum.
Co ciekawe, zwracają się do nas również firmy, które są producentami sprzętu sportowego, przeszkód (planujemy w przyszłości
organizację zawodów w randze międzynarodowej).
Cały szum, który zrobił się wokół tego projektu, pozwala nam
myśleć, że nasza propozycja się przyjmie.
6. Do jakiej grupy docelowej skierowane będzie Pańskie
przedsięwzięcie? Czy miejscowy kuracjusz lub potencjalny
mieszkaniec Goczałkowic będzie mógł skorzystać z atrakcji
centrum, czy raczej będzie ono nastawione na sprecyzowanego klienta, który uprawia właśnie tą dziedzinę sportu?
Nie chcemy stworzyć ośrodka nakierowanego wyłącznie na wakeboarding – typowego WakeParku jak w innych częściach Polski.
Nasza inwestycja będzie nosić nazwę Centrum Rekreacji Wodnej.
Zależy nam, aby była skierowana do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Oprócz wspomnianych już kajaków i rowerków
wodnych powstanie całe zaplecze, w skład którego wejdzie budynek gastronomiczny, szatnie, centrum testowe (gdzie będzie można
zapoznać się z nowinkami na rynku wakeboardingu), wypożyczalnia sprzętu itp.
Dodatkowo, w centrum będzie można wynająć sobie profesjonalnego instruktora, który przybliży zainteresowanym osobom
zasady i techniki tego sportu.
Zdajemy sobie sprawę, że naszymi odbiorcami nie zostaną
wyłącznie „rajderzy”. Chcemy, aby przyjeżdżały do nas całe rodziny
z dziećmi. Dla nich powstanie specjalna plaża z leżakami. Będzie
ponadto wodny tor do skimboardingu, z przeznaczeniem dla małych
i nieco starszych odbiorców.
Taki tor, to doskonała forma ćwiczenia i stawiania później pierwszych kroków w wakeboardingu.
Zakładamy, że nasze centrum stanie się elementem składowy
tutejszej infrastruktury turystycznej.
7. A co z zasobnością portfela? Czy wakeboarding to droga
forma rozrywki?
Wakeboarding może być dostępny dla każdego. Wychodzi taniej,
aniżeli tradycyjne narciarstwo zimowe. Jedyny większy koszt,
to zakup deski. Jednakże można na niej spokojnie pływać przez
kilka lat. Istnieje oczywiście możliwość wypożyczenia takiego
sprzętu.
Do tego dochodzi jeszcze tylko opłata za wyciąg, która nie jest
wygórowana (największe koszty generuje budowa samych wyciągów).

8. Jak będzie przebiegał proces realizacji projektu?
Pomysł utworzenia Centrum Rekreacji Wodnej WakePark zrodził
się początkiem tego roku. Na starcie wydawało nam się, że jego
realizacja będzie bardzo prosta. Góra dwa, trzy miesiące. Tym
bardziej, że procedura ustawienia samego wyciągu trwa ok. 1,5
tygodnia.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno napotkamy na pewne
ograniczenia w kwestiach formalno-papierkowych – pozwolenia
itp. Ostatecznie nasze obawy okazały się słuszne.
Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień. Blokuje nas nieco program NATURA 2000, który obliguje do stałego raportowania
wszystkich działań.
W pierwszej kolejności chcemy, aby powstał punkt gastronomiczny „Beach Bar” (ulokowany w miejscu dawnej knajpy) i pomosty startowe. Teren zostanie przygotowany tak, że w momencie
ustawienia wyciągów nie będzie trzeba chodzić po błocie i źle
uformowanym podłożu (tak jak było to często w przypadku innych
przystani w kraju).
9. Podsumowując. Kiedy przewiduje Pan zakończenie wszystkich prac związanych z budową centrum? W jakim terminie
możemy spodziewać się wielkiego otwarcia?
Liczymy, że w połowie czerwca będzie gotowa cała infrastruktura. Optymistycznie zakładamy, że w kolejnym miesiącu (połowa
lipca) uda nam zorganizować uroczyste otwarcie i przeciąć symboliczną wstęgę.
10. Czy Pana zdaniem poprzez budowę Centrum Rekreacji
Wodnej, Goczałkowice zyskają na zewnętrznym wizerunku?
Wydaje mi się, że tak. Na pewno będzie się dużo mówiło o Goczałkowicach przez pryzmat wakeboardingu i centrum. Naszym zamiarem jest wpisanie się w kalendarz imprez, związanych z tą dziedziną
– zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Prowadzimy rozmowy dot. sponsoringu z jednym z najlepszych
producentów desek i nart z tej branży, który pomoże nam wypromować się na rynkach europejskich. Mamy także wielu znajomych
pośród „rajderów” z krajów sąsiednich.
Zresztą, Goczałkowice, to wspaniała miejscowość z uzdrowiskiem o wieloletniej tradycji. Jeśli zostanie w nim wprowadzona
jakaś nowatorska forma rozrywki, spędzenia wolnego czasu w sposób inny niż dotychczas, to na pewno zyska na tym cała miejscowość, która ma bardzo wiele do zaoferowania, chociażby piękny
Park Zdrojowy. Wierzymy, że uda nam się przyciągnąć tutaj turystów z zewnątrz i przywrócić terenom wokół stawu „Maciek” dawny
blask.
Ewelina Sowa
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
WE WSPOMNIENIACH
ŁUKASZA PISZCZKA

W tym roku mija okrągłe 60 lat od kiedy w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju zabrzmiał pierwszy
dzwonek. Na przestrzeni minionego półwiecza w szkolnych
murach rozbrzmiewały głosy kilku pokoleń uczniów, kształcących się pod okiem niezapomnianych pedagogów.

D

o grona najsłynniejszych absolwentów miejscowej placówki oświatowej, kilkanaście lat temu dołączył znany na
całym świecie sportowiec – Łukasz Piszczek.
Piłkarz Borussi Dortmund oraz reprezentant Polskiej Drużyny
Narodowej, w krótkim wywiadzie opowie jak zapamiętał goczałkowicką podstawówkę.
1. Szkoła Podstawowa w życiu każdego człowieka to wyjątkowy czas. Jak wspomina Pan lata spędzone w murach
goczałkowickiej podstawówki?
Były to dla mnie wyjątkowe chwile. Zawsze, kiedy jestem w
Goczałkowicach, a mój dom rodzinny znajduje się w bliskim
sąsiedztwie szkoły wracają do mnie wszystkie wspomnienia z
dzieciństwa, a tych związanych z latami nauki jest bardzo wiele.
Człowiek dopiero, kiedy dorasta zdaje sobie sprawę jak fajnie i
beztrosko było w podstawówce. Nie pamiętamy tego, że trzeba
było pracować na dobre stopnie, że baliśmy się sprawdzianów
itp. W naszej głowie zostają przede wszystkim ludzie, z którymi
przeżyliśmy tyle niesamowitych chwil.
2. Jak Pan zauważył szkoła, to ludzie - koledzy i nauczyciele.
Cz miał Pan ulubionego pedagoga, do którego powraca Pan
w myślach z największym sentymentem?
Siłą rzeczy, moim ulubionym nauczycielem była Pani Monika
Młodzik – nauczycielka w-f, którą serdecznie pozdrawiam. Jednakże, muszę wspomnieć o jeszcze jednej osobie, która była mi

zawsze bardzo bliska. Chodzi o Panią Halinę Śliz, wychowawczynię w trzech pierwszych klasach.
To, jakim człowiekiem, jakim pedagogiem jest twój pierwszy
nauczyciel jest niezwykle ważne, bo to właśnie jego postawa,
ciepło i serdeczność kształtuje dalszy stosunek ucznia do szkoły
i nauczycieli.
3. W której klasie pojawiło się Pana zamiłowanie do sportu?
Czy piłka nożna od początku zajmowała na lekcjach w-f
pierwsze miejsce?
Wydaje mi się, że jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole
byłem zafascynowany sportem, w szczególności piłką nożną.
Same lekcje wychowania fizycznego należały do jednych z moich
ulubionych i bardzo wysoko plasowały się na liście zajęć obowiązkowych. Były dla mnie swego rodzaju odskocznią i dużą przyjemnością. Oczywiście inne przedmioty również bardzo lubiłem,
jednak swoją największą miłość przelałem na sport.
4. Kończąc 8 klasę stajemy przed pierwszym, ważnym wyborem. Co dalej, jak ukierunkować swoją przyszłość. Czy wówczas wiedział Pan już, że zwiąże się z piłką nożną na całe
życie?
Wtedy ciężko było mi jeszcze określić, czy uda mi się osiągnąć
coś więcej, grając w piłkę nożną. Wówczas traktowałem ją jako
moją największą pasję, ale nie wierzyłem do końca, że dane mi
będzie zostać zawodowym sportowcem.
Niezmiernie cieszę się z tego, w jakim miejscu jestem obecnie,
że robię w życiu to, co naprawdę kocham. To chyba największa
satysfakcja.
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że zawsze otrzymywałem
duże wsparcie ze strony swych wychowawców. To m.in. dzięki
nim stałem się takim, a nie innym człowiekiem.
5. Na zakończenie. Proszę powiedzieć, jakie wydarzenie
związane z nauką w szkole wspomina Pan najczęściej?
Najczęściej i najchętniej wracam pamięciom do wszystkich
zawodów sportowych, w których reprezentowałem naszą szkołę.
Zawsze chętnie w nich uczestniczyłem i to nie tylko wtedy, kiedy
rozgrywaliśmy mecze piłkarskie. Pamiętam jaki byłem dumny z
każdej wygrany, a przegrane, no cóż mobilizowały do cięższej
pracy i treningów.
Ewelina Sowa
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60 lat Szkoły Podstawowej
w Goczałkowicach-Zdróju
24 maja 2014r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju obchodziła 60-lecie
istnienia. Doniosła uroczystość, wielkie wydarzenie
w historii szkoły oraz okazja
do wspomnień i przemyśleń.

O

bchody rozpoczęły się
o godzinie 9.00 imprezami towarzyszącymi
czyli Turniejem o Puchar Łukasza Piszczka z udziałem reprezentanta Polski, którego organizatorem był GOSiR Goczałk o w i c e - Z d r ó j , Tu r n i e j e m
Tenisa Stołowego oraz biegiem
na 60 metrów z okazji 60-cio
lecia Szkoły. Każda z imprez
sportowych przyciągnęła wielu
uczestników. Kolejną odsłoną
była Msza Święta o godzinie
12.00 w kościele parafialnym
św. Jerzego. Mszę koncelebrowali trzej księża a jednym z nich
był absolwent naszej szkoły
a obecnie proboszcz parafii
w Piasku ksiądz Grzegorz Stephan. O godzinie 14.00 rozpoczęła się główna część uroczystości czyli uroczysta akademia.
Galę uświetnili Starosta Powiatu
Pszczyńskiego pan Paweł Sadza,
Wójt Goczałkowic-Zdrój Pani
Gabriela Placha, Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowic-Zdrój Pan Adam Maćkow-

ski, Dyrektorzy placówek oświatowych w osobach Pani Beaty
Smolarek, Beaty Migacz, Ewy
Chojkowskiej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Zofia
Szołdra, kierownik Gminnego
Zespołu Oświaty Pan Krzysztof Turoń, radni gminy, dawni
dyrektorzy szkoły, nauczyciele,
absolwenci, rodzice, uczniowie i wielu innych wspaniałych
gości. W szkole podczas swojego
wystąpienia dyrektor Szkoły
przywołał w pamięci wszystkich,
którzy tworzyli historię i tradycję Szkoły Podstawowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdrój. Apelował, aby w dobie pośpiechu,
zatrzymać się na chwilę, oddalić
od siebie wszelkie troski i zmartwienia. Spojrzeć na życie z perspektywy tych wspaniałych, ale
i trudnych 60 lat istnienia szkoły.
Z wielkim szacunkiem wspominał wszystkich absolwentów.
Po uroczystym programie
artystycznym, przygotowanym
przez Panią Gabrielę Wrzoł,
Magdalenę Kozik-Orlicką, Marcina Bastera i współpracy pani
Beaty Hanzlik rozpoczął się
mecz piłki nożnej Pracownicy
i Rodzice kontra Absolwenci.
Z wygranej cieszyli się Absolwenci.
Po zakończonym meczu rozpoczął się pierwszy z zaplano-

wanych koncertów.
Zagrali dla nas Carantouhil,
którzy bawili publiczność prawie przez 1,5 godziny.
Po nich na scenę weszli
członkowie z zespołu PomaU
z Pszczyny.
Zabawa trwała w sumie prawie do godziny 20.30.
Z okazji 60-lecia zespół
redakcyjny złożony z nauczycieli naszej szkoły w składzie
Pani Maria Korzeniowska, Pani
Renata Gryzełko na podstawie
dokumentacji szkolnej oraz
pozycji „Goczałkowice-Zdrój.
Monografia historyczna” pod
redakcją Pani Wiesławy Korzeniowskiej opracował okolicznościowy „Zeszyt wspomnień”, prezentujący szkołę,
oraz wszystkich uczniów i pracowników szkoły. W opracowaniu wykorzystano również
rysunki Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury Pani Zofii
Szołdry. Wykonany został rów-

nież medal pamiątkowy z elementów szklanych pozyskanych
ze zdemontowanych dawnych
witraży Kościoła Parafialnego
Św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.
Pomysłodawcą i wykonawcą
był Pan Grzegorz Maćkowski
a udało się pomysł zrealizować
dzięki pomocy i życzliwości Ks.
Proboszcza Lesława Przedpłaty,
Pana Ryszarda Hessa oraz Państwa Justyny i Damiana Okrętów.
Dzień 24 maja 2014 r. był
niezwykle uroczysty i pełny
wrażeń, przeżywany wspólnie z rodzicami, uczniami oraz
pedagogami i pracownikami
szkoły. Dziękujemy sponsorom, gościom za życzenia i prezenty oraz tym, którzy sprawili, że wyjątkowa atmosfera
tego święta na długo pozostanie
w naszej pamięci.
SP1 w GoczałkowicachZdroju
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Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

W

naszym przedszkolu
na dzień 28.04.2014 r.
zaplanowaliśmy „Międzynarodowy Dzień Ziemi”. Po raz
pierwszy to święto obchodzone
było 22.04.1970 r. w Stanach
Zjednoczonych. Ma ono na celu
wprowadzenie dzieci w zagadnienia związane z troską o środowisko naturalne, segregacją śmieci,
zbiórką makulatury czy baterii.
Z roku na rok możemy się przekonać, czego dokonuje człowiek
na swojej planecie, jakie są tego
konsekwencje. Zastanawiamy
się, co należy jeszcze zrobić, aby
poprawić jakość środowiska.
Zadaniem nas nauczycieli
jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan miejsca,
w którym żyjemy, poprzez budzenie świadomości ekologicznej.
W momencie, gdy małe dziecko
pozna problematykę gospodarowania odpadami oraz jej znaczenia dla ekosystemu, wówczas
ukształtuje się w nim pozytywny
stosunek do środowiska.
Już cykl zajęć prowadzonych
we wszystkich grupach wiekowych przyczynił się do zrozumienia przez przedszkolaki, dlaczego
należy oszczędzać wodę, prąd,
zbierać makulaturę, czy też segregować odpady w gospodarstwie
domowym.
W dniu imprezy, od samego
rana panowała wesoła i „kolorowa” atmosfera. Kolorowa dlatego, że tego dnia dzieci ubrane
były w bluzeczki odpowiadające

kolorom worków do segregacji
śmieci – białe, żółte, zielone i niebieskie.
Po śniadaniu wszystkie przedszkolaki zgromadziły się w sali
starszaków. Na dobry początek
przywitały się zabawą muzyczno
– ruchową pt. „Powitanie”. Pierwszym zadaniem jakie postawiliśmy przed nimi było posegregowanie odpadów do poszczególnych worków. Dzieci bezbłędnie
wykonały zadanie i do niebieskiego worka wkładały papier,
do zielonego szkło, do żółtego plastik, metal i folię, natomiast do białego odpady tzw. zmieszane – porcelanę, pampersy, mokry papier,
opakowania z masła i oleju.
Niektóre odpady można wykorzystać do zabaw czy ćwiczeń.
Nam do zabawy posłużyły plasti-

kowe butelki. Zorganizowaliśmy
zawody. Dzieci ścigały się niosąc
na łyżce plastikowe pojemniki
po jogurtach; podawały sobie
butelkę w rzędach górą, dołem,
bokiem; rzucały kulkami z gazet
do obręczy – która drużyna wrzuci
więcej kulek. Wszystkie zabawy
dostarczyły przedszkolakom
dużo radości, było wesoło i głośno, bo wszyscy dopingowali swoich kolegów.
Jako, że mamy wiosnę
i wszystko budzi się do życia,
nie mogło zabraknąć „tańca zielonych listków”. Dzieci w rytm
melodii poruszały zielonymi wstęgami, obracały się wokół własnej
osi, tańczyły. Odgadywały również nadawców listów zaadresowanych do poszczególnych
grup/mrówka, ślimak, drzewo,

roślinka/, wybierały prawidłową
odpowiedź spośród dwóch proponowanych w quizie ekologicznym, rozpoznawały zwierzęta
po ich sylwetach.
Przerywnikiem zabaw było
śpiewanie piosenek o tematyce
ekologicznej oraz skandowanie
haseł nawiązujących do ochrony
przyrody. Można było usłyszeć:
„Kiedy o przyrodę dbamy prąd
i wodę oszczędzamy” czy „Nie
depcz trawy, szanuj zieleń, bądź
dla zwierząt przyjacielem”, itp.
Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy złożyli przysięgę miłośnika przyrody. Dzieci
uroczyście przyrzekły:
„Chronić przyrodę
Oszczędzać wodę
Dokarmiać ptaki
Dbać o zwierzaki
Kwiaty hodować
Drzewa szanować
Ziemię ratować
Nigdy nie śmiecić
I uczyć tego wszystkie dzieci”.
Za aktywny udział w zabawach
i konkursach oraz bogatą wiedzę
otrzymały symboliczne plakietki
z napisem „Dzień Ziemi”.
To święto zapewne na długo
pozostanie w pamięci przedszkolaków, ponieważ w ogrodzie zasadziliśmy cztery nowe drzewka,
które będą nam o nim przypominały.
Iwona Maśka
Aleksandra Kołodziejczak
PP nr 2

OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W PRZEDSZKOLU

W

r a m a c h o b c h o d ów
„Dnia Strażaka”, 6 maja
do naszego przedszkola
zostali zaproszeni strażacy
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
Dzieci z wielką radością powitały wyjątkowych gości prezentując z tej okazji przygotowane
wiersze i piosenkę.
Zaproszeni strażacy zaznajomili przedszkolaków ze swoją
pracą zawodową, numerami
alarmowymi, przestrzeganiem
zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy
i wypadku.

Dzieci z bliska podziwiały
wyposażenie, jakim dysponują,
dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać straż
pożarną, a także, że praca strażaków nie tylko polega na gaszeniu
pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas
powodzi i wypadków samochodowych.
Dużą atrakcją dla przedszkolaków było zorganizowane przez
strażaków przeciąganie liny,
wywołało to u dzieci wiele radości i pozytywnych emocji.
DOKOŃCZENIE NA STR. 15 
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OBCHODY DNIA STRAŻAKA - ciąg dalszy...

Na zakończenie tego niecodziennego spotkania został
przeprowadzony pod czujnym
okiem gości, próbny alarm przeciwpożarowy, który przebiegł
bardzo sprawnie i bez żadnych
zarzutów. Wszyscy pracownicy
i dzieci stanęli na wysokości
zadania.
Mimo, iż w tym dniu spotkanie ze strażakami dobiegło
końca, na przedszkolaków czekały kolejne atrakcje, gdyż 8 maja
dzieci podzielone na dwie grupy,
udały się z wizytą do Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Goczałkowicach – Zdroju, gdzie czekał na nich wielki, czerwony
wóz strażacki. Na początek,
kilku małych ochotników wraz
ze strażakiem włączyło syreny
alarmowe, które okazały się dla
niektórych tak głośne, że musieli
zasłonić sobie uszy. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem śledzili ruchy strażaka
wyciągającego z wozu specjalistyczny sprzęt, taki jak wentylator czy nożyce, który potrzebny
jest do ratowania ludzkiego

życia.
Po d c z a s t yc h s p o t k a ń ,
zarówno na terenie przedszkola
jak i w remizie strażackiej dzieci
z chęcią przymierzały kask
i kurtkę strażacką, a nawet znaleźli się ochotnicy aby włożyć
maskę gazową i butlę, oczywiście
pod czujnym okiem strażaków.
Ogromną atrakcją dla przedszkolaków było wejście do wozu
strażackiego, a także pokaz
sprzętu gaśniczego. Dzieci
kolejno, pod czujnym okiem
strażaka, mogły samodzielnie się

przekonać jak działa prądownica
wodna, lejąc wodą na pobliski
parking.
Na zakończenie przedszkolaki zgodnym chórem podziękowały strażakom głośnym „dziękujemy”, a także wręczając przygotowane z tej okazji upominki
oraz kwiaty.
Spotkania te uświadomiły
najmłodszym jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa
jest praca strażaka.
Agata Bajbuła
PP nr 2

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

N

adrzędnym celem
pracy wychowawczo –
dydaktycznej z dziećmi
naszego przedszkola w bieżącym roku szkolnym jest „Poznawanie siebie i otaczającego
świata poprzez odkrywanie,
eksper ymentowanie i kreatywność, obcowanie z przyrodą, zainteresowanie zabytkami i dziełami sztuki, przeżywanie piękna i pobudzanie
wyobraźni estetycznej. Nabywanie i doskonalenie umiejętności motorycznych”.
Cel ten realizowany jest
poprzez różnorodne działania. Przedszkolaki eksperymentują, doświadczają, tworzą, w aktywny sposób poznają
ot a c z a j ą c ą r ze c z y w i sto ś ć .
W salach przedszkolnych utworzono kąciki plastyczne zawierające materiały rozwijające
motorykę małą, do których
dzieci mają swobodny dostęp.
Systematycznie prowadzimy
ćwiczenia rozwijające sprawność manualną oraz sprawność
grafomotoryczną. Przedszkolaki mają możliwość tworzenia

prac przestrzennych z masy solnej, plasteliny, gliny, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz pochodzącego
z recyklingu. Wytwory najmłodszych wykorzystywane
są do dekorowania sal, organizowania okresowych wystaw
p l a s t y c z ny c h z w i ą z a ny c h
z porami roku. Zaznajamiamy
dzieci ze sztuką i zabytkami
naszej miejscowości, Polski
oraz Unii Europejskiej. Wychowankowie uczestniczą w konkursach plastycznych prezentujących ich zdolności i potencjał twórczy. Obdarowują gości
zapraszanych na imprezy i spotkania własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Jednym z działań w zakresie obcowania ze sztuką, była
wizyta dzieci z grup starszych
w pracowni plastycznej goczałkowickiego artysty rzeźbiarza
Pana Stanisława Hochuła. Jest
on autorem wielu rzeźb w naszej
miejscowości, tj.: fontanna
„Ryby”, Kozioł Sarny w części zdrojowej, Jezus na krzyżu
oraz św. Jerzy w kościele parafialnym w Goczałkowicach,
Jezus na krzyżu na probostwie
w Goczałkowicach, Pasyjka
na krzyżu w kaplicy Uzdrowienia Chorych, tablicy pamiątkowej w byłej Szkole Podstawowej
nr 2 upamiętniającej nadanie
szkole imienia Jana Pawła II.
W trakcie spotkania przedszkolaki miały możliwość
podziwiania dzieł ar t yst y.
W z r o k d z i e c i p r z yc i ą g a ł y
piękne rzeźby i płaskorzeźby.
Pan Stanisław opowiadał dzieciom, jakie postacie przedstawiają poszczególne figury.

Pośród wymienionych znalazły się: Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Jan Paweł II, św.
Walenty, zwierzęta, tablice
pamiątkowe ofiar, poległych,
i wiele innych.
Ar t ysta zapoznał dzieci
z kolejnymi etapami powstawania rzeźby z metalu. Tworzy
się ją na podstawie dokumentacji fotograficznej. Aby powstała
rzeźba, najpierw należy wykonać szkielet z drutu. Model
wykonuje się z gliny pokrywanej formą zwaną negatywem z gipsu. Gdy negatyw gipsowy zastygnie a gips stanie się
twardy, rozbiera się tę strukturę
w celu wyjęcia z wnętrza modelu
glinianego. Następnie rzeźba
trafia do warsztatu odlewniczego, w którym uzyskuje efekt
końcowy. W powstałe miejsce, przestrzeń, zostaje wlany
płynny metal: aluminium,
mosiądz, brąz, złoto, srebro.
Po wystygnięciu forma jest tłuczona i rzeźba jest wyciągana.

Następnie poddawana jest procesowi obróbki wykańczającej np. szlifowaniu, spawania,
patynowaniu, itd.
Pan Stanisław zaprezentował również przedszkolakom
narzędzia przydatne w swojej
pracy tj.: młotki do metaloplastyki, noże, pędzelki, cyrkiel,
metr, linijka.
Na z a ko ń c ze n i e w i z y t y
dzieci mogły zobaczyć największą rzeźbę usytuowaną w przydomowym ogrodzie Rzeźbiarza
– Matkę Boską z Dzieciątkiem
i wykonać pamiątkowe zdjęcie.
Za zaproszenie i ciekawą
prelekcję podziękowały Artyście kwiatami i własnoręcznie
wykonanym upominkiem.
Kończąc, chcemy w tym miejscu podziękować Panu Stanisławowi za możliwość zgłębienia
tajników warsztatu pracy prawdziwego twórcy.
Aleksandra Kołodziejczak
Iwona Maśka
PP nr 2
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Po raz 13 odbyły się
egzaminy gimnazjalne

23, 24 i 25 kwietnia były
szczególnymi dniami wytężonej pracy dla uczniów klas
III Gimnazjum i wszystkich
uczących nauczycieli, odbyły
się egzaminy gimnazjalne.

E

gzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu
do wybranych przedmiotów
nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę
pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku,
jaki zdający powinien uzyskać,
toteż egzaminu nie można nie
zdać.
Każdego ranka w godzinach między 5.00 a 7.30 Dyrektor szkoły odbierała paczkę
z testami egzaminacyjnymi
na poszczególne dni egzaminu.
Młodzież codziennie rozwiązywała zadania egzaminacyjne
w dwóch częściach.
23 kwietnia z przedmiotów humanistycznych (czas
60 min) oraz języka polskiego
(czas 90 min). Część humanistyczna składa się z zadań
z zakresu języka polskiego oraz
zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania
z języka polskiego mogą mieć
formę zamkniętą lub otwartą.
Wśród zadań otwartych z języka
polskiego znajduje się dłuższa
wypowiedź pisemna. Zadania
z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
24 kwietnia z przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych
(czas 60 min) oraz matematyki
(czas 90min). Część matematyczno-przyrodnicza składa się
z zadań z zakresu matematyki
oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę
zamkniętą lub otwartą. Zadania
z przedmiotów przyrodniczych
mają formę zamkniętą.
25 kwietnia z języka obcego
na poziomie podstawowym
(czas 60 min) oraz na poziomie
rozszerzonym (czas 60 min).
W części dotyczącej języka
obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków nauczanych w polskich gimnazjach:
angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko
ten język, którego uczył się
w gimnazjum jako przedmiotu
obowiązkowego. W Gimna-

zjum w Goczałkowicach tylko
j. angielski albo niemiecki.
Ta część egzaminu ma dwa
poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Nauczyciele pracowali
w zespołach nadzorujących
przebieg egzaminów w każdej
z sal, zgodnie z obowiązującymi procedurami, pełnili funkcje porządkowe, a wychowawcy
wspierali swoich podopiecznych podczas przerw między
poszczególnymi częściami każdego dnia.
Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych
kryteriów. Po sprawdzeniu prac
ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu
zakresach:
• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• j ę z y k o b c y n owo ż y t n y

Tu jest moje miejsce

„Tu jest moje miejsce – Goczałkowice oczami młodzieży…”
to temat przewodni, który
towarzyszył realizacji humanistycznego projektu edukacyjnego w gimnazjum.

P

rzedsięwzięcie, które trwało
od października 2013 roku
do marca 2014 było wielo-

zadaniowe, a w jego realizację
zaangażowali się gimnazja ści,
uczniowie szkoły podstawowej,
dzieci przedszkolne i absolwenci
gimnazjum łącznie 89 osób.
Goczałkowice – miejsce,
w którym wzrastamy, które
poznajemy od dziecka, to wspólnota miejsca zamieszkania, myśli
i marzeń związanych z tym miej-

scem. To kultywowanie zwyczajów i tradycji, to nazwa, którą
wypowiadamy niezliczoną ilość
razy w naszym życiu, wreszcie
powtarzając za Tadeuszem Różewiczem – „to jest ta mała, najbliższa ojczyzna”.
W projekcie zadania rozdzielone były na 6 grup według
tematów:

na poziomie podstawowym
• j ę z y k o b c y n owo ż y t n y
na poziomie rozszerzonym.
K ażdy zdający otr zyma
zaświadczenie o szczegółowych
wynikach swojego egzaminu.
Dla każdego z powyższych
zakresów będą podane dwie
liczby: wynik procentowy oraz
wynik centylowy.
• Wynik procentowy to odsetek
punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego
zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne
zdobył 23 punkty spośród 30
możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy
77;
• Wynik centylowy to odsetek
liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu
wynik taki sam lub niższy niż
zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy
w zakresie matematyki wynosi
85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało
za zadania matemat yczne
wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
Wyniki egzaminacyjne
są ostateczne i nie mogą być
podważone na drodze sądowej.
Egzaminy są dużym przeżyciem także dla rodziców trzecioklasistów, którzy podtrzymują na duchu swe pociechy.
Rodzicom naszych uczniów
dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie słodkiego
poczęstunku, który umilił czas
przerw i złagodził stresy.
B. Smolarek

1. Opracowanie przewodnika
po zabytkach Goczałkowic –
Zdroju w formie prezentacji multimedialnej.
2. Przeprowadzenie wywiadów
z mieszkańcami wsi, przygotowanie albumu na temat: „Znani
mieszkańcy mojej miejscowości
DOKOŃCZENIE NA STR. 19 
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i ich wkład w rozwój społeczności lokalnej”.
3. Przygotowanie, zorganizowanie konkursu plastycznego
związanego z regionem, adresowanego dla dzieci i młodzieży
z goczałkowickich przedszkoli
i szkół oraz absolwentów.
4. Opracowanie utworu muzycznego, napisanie tekstu piosenki
o Goczałkowicach, przygotowanie występu podczas podsumowania projektu.
5. Przygotowanie scenariusza
„Legendy o Goczołku”, nakręcenie filmu.
6. Historia Goczałkowic – Zdroju
w obiektywie-przygotowanie
pokazu multimedialnego, przygotowanie projektu kalendarza
ściennego.
Pierwsza grupa pracowała pod
kierunkiem nauczycielki historii
pani Ilony Szewczyk. Uczniowie
zbierali informacje korzystając
z „Monografii Goczałkowic” pod
redakcją Wiesławy Korzeniowskiej, artykułów zamieszczonych w „Wiadomościach Goczałkowickich”, albumu „100-lecie
Kościoła św. Jerzego w Goczałkowicach – Zdroju” pod redakcją ks. Józefa Knycia oraz stron
internetowych poświęconych
Goczałkowicom. Efektem ich
pracy jest przewodnik po zabytkach Goczałkowic – Zdroju w formie prezentacji multimedialnej.
Zawiera ona najistotniejsze fakty
dotyczące miejscowych obiektów
sakralnych, historycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
Zwieńczeniem działań drugiej grupy pracującej z bibliotekarką panią Honoratą Dyduch
jest album „Znani mieszkańcy
mojej miejscowości i ich wkład
w rozwój społeczności lokalnej”.
Album ukazuje sylwetki ważnych
postaci. Artyści, twórcy, osoby
zasłużone dla lokalnego rozwoju
– ich losy, na tle dziejów miejscowości, składają się na obraz
Goczałkowic. Taki, w którym
przeszłość nie wyklucza się z tym,
co aktualne.
Konkurs plastyczny adresowany był do goczałkowickich
dzieci i młodzieży. Jego koordynatorką była pisząca te słowa
nauczycielka plastyki – Ksenia Skipioł. Wpłynęło 55 prac
wykonanych w różnorodnych
technikach. 21 marca wszystkie prace zostały wystawione
w gimnazjum i ocenione drogą
głosowania. Najciekawszą, najlepiej wykonaną pracę wybierali

uczniowie, nauczyciele i pracownicy gimnazjum. Ważnymi
kryteriami były: zgodność pracy
z tematem, pomysłowość, samodzielność wykonania pracy i ekspresja. Zdobywczynią pierwszej
nagrody okazała się być zeszłoroczna absolwentka gimnazjum Małgorzata Zipser, drugą
nagrodę zdobyła uczennica gimnazjum Wiktoria Słomka, trzecią nagrodę otrzymał wychowanek Publicznego Przedszkola
nr 1 Antoni Pawłowicz i także
wychowanek tegoż przedszkola,
Maksymilian Seredyński został
w konkursie wyróżniony. Plenerowa prezentacja wszystkich
konkursowych prac miała miejsce podczas majowych dni otwartych w ogrodach państwa Kapiasów.
Nad słowami, melodią i opracowaniem utworu muzycznego,
który opiewa uroki Goczałkowic pracowała grupa dziewcząt
razem z nauczycielką muzyki
panią Gabrielą Wrzoł. Ostatecznie autorką piosenki jest gimnazjalistka Klaudia Król. Utwór
został zaprezentowany 30 kwietnia br. podczas akademii, na której miało miejsce podsumowanie
projektu edukacyjnego. Dyrektor
Gimnazjum pani Beata Smolarek
podziękowała młodzieży i zaangażowanym w projekt nauczycielom i opiekunom projektu.
Intensywna i pełna emocji okazała się praca jedenastu
gimnazjalistów i nauczycielki
j. polskiego pani Anny Kołacińskiej nad krótkim filmem, który
w sposób lekki, świeży i z przymrużeniem oka odtwarza dzieje
legendarnego założyciela naszej
miejscowości. Akcja filmu rozgrywa się w malowniczej scenerii wspomnianych już wcześniej
ogrodów. Za scenariusz i muzykę
do filmu odpowiedzialni byli
Wojciech Siudy i Wiktor Kużdżał,
w postać Goczołka w ujmujący
sposób wcielił się Łukasz Puchalik.
Autorskie zdjęcia ciekawych
okolic i obiektów naszej miejscowości uczniowie wykorzystali w krótkich pokazach i filmach prezentowanych podczas
konsultacji dotyczących realizacji projektu. Natomiast owocem
całościowej pracy dziewięciu
uczniów pod opieką pani Moniki
Mrzyk nauczycielki j. polskiego
są trzy kalendarze ścienne i pokaz
multimedialny.
Realizacja zadań projektu

I NAGRODA - Małgorzata Zipser.

II NAGRODA - Wiktoria Słomka.

skierowanego do młodych mieszkańców Goczałkowic rozbudziła
w jego uczestnikach ciekawość
historii regionu, kultury, ponadto
wymagała od nich dobrej organizacji pracy, umiejętnego zdobywania informacji i materiałów
a następnie ich selekcji, rozwijała warsztat fotograficzny, plastyczny, graficzny, dziennikarski
oraz kształtowała współdziałanie
w grupach.
Dyrektor Gimnazjum i zespół
nauczycieli przedmiotów humanistycznych dziękuje wszystkim
zaangażowanym i współpracującym przy projekcie i wspierającym jego realizację a zwłaszcza:
uczniom Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej, wychowankom
Publicznego Przedszkola nr 1,
Publicznego Przedszkola nr 2
oraz ich opiekunkom, absolwentom Gimnazjum: Karolinie Kubinie, Dominice Zientek,
Małgorzacie Zipser i Tomaszowi
Lazarkowi, Wójtowi Gminy pani
Gabrieli Plasze, dyrektorom pla-

cówek oświatowych, właścicielom ogrodów ‘Kapias’, Agencji Ubezpieczeniowej Lazarek,
pani Wiesławie Korzeniowskiej,
panom: Stanisławowi Hochułowi, Józefowi Pabinowi, Eugeniuszowi Machoniowi, Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
Ksenia Skipioł
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CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM…

„Słowa niosą uśmiech”

24

k w i e t n i a 2 014 r.
w Szkole Podstawowej
nr1 w Goczałkowicach – Zdroju odbyło się spotkanie autorskie zorganizowane
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Goczałkowicach – Zdroju w ramach cyklicznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W murach naszej szkoły
gościł tym razem autor bardzo
interesujących, pełnych humoru
książek dla dzieci i młodzieży
oraz audycji radiowych – Marcin
Pałasz.
Na początk u spotk ania
pisarz opowiadał zgromadzonej
publiczności o tym, jak zaczęła się
jego przygoda z książką. Zdradził,
że bardzo wcześnie opanował
umiejętność samodzielnego czytania, a jako siedmiolatek sięgał
po książki przeznaczone dla dorosłych. Nic jednak nie wskazywało
na to, że zostanie pisarzem. Został
nim przez przypadek. Napisał
bowiem książeczkę pt. „Opowieści z Krainy Potworów” dla swojego chrześniaka Krzysia, aby
zachęcić go w ten sposób do czytania. Książeczka nie tylko zachwyciła małego Krzysia, ale spodobała się też wydawcy. Po udanym debiucie zaczęły powstawać
kolejne pozycje. Aktualnie autor
ma ich w swoim dorobku dwadzieścia jeden. Z każdą nową
książką poszerza się też grono
ich czytelników, bo cechą wyróżniającą twórczość pisarza i zachęcającą do sięgania po jego książki
jest ogromne poczucie humoru

i tematy bliskie młodemu czytelnikowi.
Marcin Pałasz wiele mówił
o swoich zainteresowaniach, przygodach i sposobach zdobywania
pomysłów na nowe książki. Opowiadał o sympatycznych duchach,
wilkołaku, wampirze i nimfie –
które uczynił bohaterami książki
„Straszyć nie jest łatwo”, aby odpowiedzieć na prośby dzieci, oczekujących opowieści o magicznych
postaciach. Wspomniał o swojej
szkolnej miłości, która była przyczynkiem do napisania „Licencji
na zakochanie” oraz o zabawnych,

KULTURA

bardzo nowoczesnych, przewrotnych bajkach: „Królewnie
Śmieszce”, „Zielonym Kapturku”
i „Babie Dżadze”. Sporo czasu
pisarz poświęcił czteroczęściowej serii o Elfie – psie o wielkim
sercu, który pewnego dnia trafił
ze schroniska do mieszkania pisarza. Stał się przyjacielem rodziny
i ciągle dostarcza nowych pomysłów do pisania kolejnych przygodowych powieści dla miłośników czworonogów. Elf ma wśród
czytelników prawdziwych wielbicieli. To oni z niecierpliwością
oczekiwali na kolejne powieści

z kryminalnymi i fantastycznymi
wątkami o tym wyjątkowym psie.
I tak po nagrodzonym „Sposobie na Elfa” ukazywały się jego
dalsze losy – część druga „Elfie,
gdzie jesteś?, trzecia „Elf wszechmogący” i ostatnia „Elf i dom
strachów. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom fanów Elfa, Marcin
Pałasz uczynił go nie tylko bohaterem, ale również autorem najnowszej, właśnie ukończonej książki,
która najprawdopodobniej ukaże
się pod tytułem: „Jak wychować
człowieka? ”, użyczając mu swojego nazwiska. Tak więc na okładkach przygotowywanej do druku
książki figurował będzie autor: Elf
Pałasz. Marcin Pałasz zachęcał też
słuchaczy do czytania, które nie
tylko rozwija wyobraźnię i umila
wolne chwile, ale jest też sprawdzonym sposobem, by pisać bezbłędnie szkolne dyktanda. Autor
pytał dzieci, czy piszą książki,
a nawet namawiał zgromadzoną
widownię do pisania, zapewniając, że jest to bardzo ciekawe zajęcie, które on sam uwielbia.
Na zakończenie spotkania
wszyscy chętni mieli możliwość
zakupienia wybranych książek
pisarza oraz otrzymania jego
dedykacji i autografu.
Marcin Pałasz zdobył serca
goczałkowickich słuchaczy,
dostarczając wielu radosnych
chwil tym, którzy to piękne kwietniowe popołudnie postanowili
spędzić z książką. Potwierdził tym
samych aktualność myśli przewodniej swojej pracy twórczej:
„Słowa niosą uśmiech”.
Elżbieta Beczała

 z życia gminy 

"Jesteśmy jedną rodziną"

W

siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju, w czwartek 8 maja 2014 r. odbyła się XIX edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego
„Jesteśmy jedną rodziną”. W rywalizacji wzięło
udział 9 reprezentantów Szkół Podstawowych
Powiatu Pszczyńskiego, którzy przedstawili
po dwa utwory literackie z gatunku poezji i prozy.
Spośród wszystkich uczestników jury postanowiło przyznać główną nagrodę (wyróżnienie I stopnia „s”) Katarzynie Cofale z Kobióra,
która na konkurs przygotowała fragment książki

Astrid Lindgren „Madika i Berbeć z Czerwonego
Wzgórza” oraz wiersz Franciszka Klimki „Zadanie”.
Pozostałe dzieci w kolejności otrzymały
nastepujące wyróżnienia.
Wyróżnienie I stopnia dla Zofii Pławeckiej
i Marzeny Gawlak.
Wyróznienie II stopnia dla Aleksandry
Szuścik, Nikodema Żmij, Barbary Mruszczyk
i Zuzanny Piech. Wyróżnienie III stopnia dla
Kamili Jaworskiej i Hanny Parot.
Ewelina Sowa

Kultura
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KANONIZACJA JANA PAWŁA II

W

niedzielę, 27 kwietnia
2014 Papież Franciszek dołączył do grona
świętych swych dwóch wielkich
poprzedników – Jana XXIII oraz
Jana Pawła II.
Z tej okazji Gminny Ośrodek
Kultury, w piątkowy wieczór
poprzedzający watykańską uroczystość zorganizował wyjątkowe spotkanie poświęcone
pamięci następcy św. Piotra,
który od kilkuset lat był pierwszym namiestnikiem kościoła
pochodzący z innego kraju niż
Włochy.
Podczas uroczystego koncertu, przybyli goście mieli
okazję uczestniczyć w słowno-muzycznym programie artys t yc z ny m p r z yg otowa ny m
przez młodzież z Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie
pod okiem Anny Harazin oraz
Edyty Wrony, który zakończył
występ goczałkowickiej wokalistki – Moniki Mendrok-Miki,

w repertuarze nawiązującym
do zbliżającego się wydarzenia.
A r t y stc e a ko mp a n i owa ł
na pianinie Paweł Mika.
Na zakończenie, organizatorzy zaprosili wszystkich przybyłych do zapalenia zniczy pod
pamiątkową tablicą poświęconą

osobie Ojca Świętego, wmurowaną w frontową ścianę obecnej siedziby Gminnego Ośrodka
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.
Warto przypomnieć, że historia tablicy wiąże się bezpośrednio z losami nieistniejącej już

Szkoły Podstawowej nr 2 (dawniej mieszczącej się w administrowanym przez nasz ośrodek
budynku).
W roku szkolnym 1996/1997,
w kręgu nauczycieli i rodziców
uczniów placówki zrodził się
pomysł nadania szkole imienia. W następstwie, 16 października 1997 r. oficjalnie
zainaugurowano akcję wybrania na patrona – Jana Pawła II.
Przygotowania do uroczystości trwały rok. 18 maja 1998 r.
arcybiskup dr Damian Zimoń
– ówczesny metropolita katowicki poświęcił sztandar oraz
tablicę autorstwa miejscowego
artysty-rzeźbiarza Stanisława
Hochuła, która z czasem została
zgłoszona do IPN i jest jednym
z trzech (po pomniku przy PP
nr 1 i mogile powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym), miejsc pamięci narodowej
na terenie naszej gminy.
Ewelina Sowa

ŚWIĘTO POLSKIEJ
NIEZAPOMINAJKI 2014
- PODSUMOWANIE KONKURSU

N

iezapominajka, to kwiat
s y m b o l i z uj ą c y s woj ą
nazwą szeroki zakres
tematów. Począwszy od przyrody, którą należy szanować
i ratować, poprzez pamięć
o bliskich osobach i miejscach.
Tegoroczną edycję konkursu,

w związku z kanonizacją Ojca
Świętego – Jana Pawła II,
poświęcono właśnie Jego osobie. To człowiek, który jak nikt
inny umiłował świat i zasługuje na naszą ponadczasową
pamięć.
10 maja w Ogrodach Poka-

zowych Kapias nastąpiło podsumowanie kolejnej edycji konkursu, rozdanie nagród oraz
otwarcie wystawy nadesłanych
prac. Na wernisaż zaproszono
wszystkich laureatów oraz ich
opiekunów. Jury postanowiło
przyznać w konkursie literac-

kim dwie nagrody i 8 wyróżnień
a w konkursie plastycznym 10
nagród i 20 wyróżnień.
S e r d e c z n i e d z i ę k uj e my
Gospodarstwu Kapias za ufundowanie nagród i użyczenie
miejsca na ekspozycję prac.
GOK
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FESTIWAL PIOSENKI
JACKA LECHA W UZDROWISKU

W

ubiegłym roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury na tarasie
Restauracji Uzdrowiskowej zorganizowano I Konkurs Piosenki Młodzieżowej –
twórczość Jacka Lecha – popularnego w latach
60'-tych i 70'-tych ubiegłego wieku piosenkarza, wokalisty zespołu Czerwono-Czarni,
rodem z Bielska-Białej. Kolejna edycja imprezy
została zaplanowana na 25 maja 2014 r. Niestety, pomimo usilnych starań organizatorów
i promowania przedsięwzięcia w lokalnych
mediach nie udało się zebrać wystarczającej
liczby osób, chętnych do udziału w przeglądze.
Tym samym na kilkanaście dni przed wyznaczoną datą imprezy podjęto decyzję o odwoła-

niu części konkursowej.
Sam festiwal, choć w nieco okrojonej wersji odbył się według wcześniejszych planów.

W programie zachowały się dwa główne
punkty: koncert pszczyńskiego zespołu PLESSOUND oraz zabawa taneczna w rytm największych przebojów II poł. XX w.
Wychodząc z założenia, że początki bywają
trudne inicjatorzy konkursu nie składają broani. Liczą, iż w przyszłym roku uda się wrócić
do pierwotnej formy przedsięwzięcia, które
z biegiem lat na trwałe wpisze się w kulturalny
kalendarz Ziemi Pszczyńskiej.
Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczna
podziękowania Uzdrowisku w Goczałkowicach-Zdroju za okazaną pomoc w trakcie realizacji Festiwalu Jacka Lecha.
Ewelina Sowa

DZIEŃ ANIMATORA KULTURY
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Kultura,tojedenznajważniejszychwyznaczników naszego człowieczeństwa. Jak uważał wybitny angielski archeolog, antropolog i etnolog Edward Tylor, „Kultura, czyli
cywilizacja w najszerszym znaczeniu etnograficznym, jest to pojęcie obejmujące wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo,
obyczaje i inne zdolności i przyzwyczajenia,
zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. (...) katalog wszystkich objawów
życia publicznego danego narodu, przedstawia to, co nazywamy kulturą.”

W

każdym środowisku, w różnych regionach świata objawia się w innych formach, tradycjach i zwyczajach. Kultura
zachodu, która obejmująca kontynent Ameryki
Północnej i Europy na przestrzeni minionego
półwiecza uległa znacznemu ujednoliceniu. Jednak niezmiennie można zauważyć rozróżnienie
pomiędzy kultura szerszą, masową, a kulturą
lokalną, o znacznie mniejszym zasięgu.
Na wsiach i małych miasteczkach głównym
wyznacznikiem życia kulturalnego pozostają
miejscowe domy i ośrodki kultury, które generują
różnorodne wydarzenia artystyczne.
Instytucje, te niejednokrotnie są jedynymi
miejscami, gdzie lokalna społeczność, dzieci,
młodzież i dorośli mają okazję uczestniczyć
w tzw. ofercie kulturalnej, obejmującej warsztaty, spotkania tematyczne, wyjazdy, koncerty,
imprezy plenerowe itp.
Pracownikami odpowiedzialnym za koordynację tych wszystkich działań są animatorzy kultury (z łac. Animo – tchnąc życie w coś), którzy
różnymi metodami i za pomocą różnych środków
aktywizują społeczeństwo, rozbudzają zainteresowania, pokazują nowe metody spędzania
wolnego czasu. Jednym słowem, są to osoby,
które starają się zaspokoić potrzeby kulturalne

człowieka.
Co roku, 29 maja obchodzony jest Światowy
Dzień Animatora Kultury. Z tej okazji Gminny
Ośrodek Kultury, po raz pierwszy, w Ogrodach
Pokazowych KAPIAS zorganizował spotkanie,
na które zaprosił ludzi reprezentujących miejscowy świat sztuki oraz ludzi, w codziennym
działaniu, czynnie wspierających działalność
goczałkowickiej instytucji.
Uroczystość była okazją do wręczenia
PALETY GOK-u – debiutującej nagrody, przeznaczonej dla tych, którzy swym życiem i działaniem kształtują i reprezentują lokalną kulturę.
Laureatem tegorocznego wyróżnienia został
Pan Stanisław Hochuł – goczałkowicki artysta,
rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Autor wielu prac, rzeźb i pomników, z których wymienić należy chociażby katowicki Pomnik Ofiar Katyńskich, bytomską rzeźbę
plenerową, czy też liczne działa o charakterze
sakralnym.
Stanisław Hochuł sam o sobie – „… interesuje mnie rzeźba pełno przestrzenna, to znaczy
taka, że składające się na nią formy są w pełni
urzeczywistnione i opracowane jako masy przeciwstawne. Dzięki doświadczeniu i obserwacji
natury odkrywam, że pewne właściwości rzeźby
nabierają dla mnie fundamentalnej wagi. Są to:
prawda w stosunku do materiału, pełne urzeczywistnienie trójwymiarowości oraz wizja i ekspresja. Od początku mojej pracy problem tworzywa rzeźbiarskiego stawiałem jako pomost
do osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego. Tworzę swoje rzeźby z myślą, współgrały
z otoczeniem; rzeźba podobnie jak architektura
jest sztuką przestrzenną. Podpatruję fakturę
tworzywa, aby nadać mu kształt zgodny z jego
naturą…”
Serdecznie gratulujemy i z naszej strony
wierzymy, że daliśmy początek niezwykłej tra-

dycji honorowania (w miejscowym zasięgu)
wszystkich, wrażliwych na duchowe piękno
otaczającego nas świata.
Ewelina Sowa

Kultura
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Gocza³kowice-Zdrój

XIX
DNI

14-15.06.2014
14-15.06.2014
BOISKO
BOISKO LKS
LKS

GOCZA£KOWIC
PROGRAM:

14 CZERWCA (SOBOTA)

14.00 GOCZA£KOWICKIE SPOTKANIE Z FOLKLOREM
- PREZENTACJA DZIECI I M£ODZIE¯Y (GOK)
- KONCERT GOCZA£KOWICKIEJ ORKIESTRY DÊTEJ
- WYSTÊP KO£A REGIONALNEGO SP 1
- WYSTÊP ZESPO£U FOLKLORYSTYCZNEGO GOCZA£KOWICE
- WYSTÊP ZESPO£U FOLKLORYSTYCZNEGO Z OBSZARU LGD
- BIESIADA
17.00 KONCERT ZESPO£U KARLIK
18.30 KONCERT ZESPO£U PLESSOUND
20.30 KONCERT ZESPO£U UNIVERSE

15 CZERWCA (NIEDZIELA)

14.00 PREZENTACJA DZIECI I M£ODZIE¯Y (SZKO£Y)
16.00 KONCERT ZESPO£U GRIM ALKIN
17.00 KONCERT STUDIA PIOSENKI VOICEPLESS
18.30 KONCERT ZESPO£U THE CHANCE
20.30 KONCERT RAFA£A BRZOZOWSKIEGO

KONKURS RODZINNY(14-15.06., GODZ.14.00-18.00),
STOISKO PROMOCYJNE WAKE PARK,
KIERMASZ RÊKODZIE£A,

PONADTO:

KIERMASZ TANIEJ KSI¥¯KI GBP,

ZUMBA DLA KA¯DEGO (15.06., GODZ.19.30),

PLAC ZABAW DLA DZIECI,

IMPREZY SPORTOWE GOSIR, LKS,

24
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RODZINNA MAJÓWKA I ZAWODY
WĘDKARSKIE, CZYLI OSTATNI
WEEKEND MAJOWY Z GOK-IEM
Ostatni weekend maja w
okolicy obfitował w szereg
przedsięwzięć zorganizowanych z okazji przypadającego na 1 czerwca Dnia
Dziecka.W bogaty program
imprez plenerowych wpisał się także Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, który w sobotę

przed swoją siedzibą zorganizował IV Rodzinną
Majówkę, a w niedzielę wraz
z LGR "Żabi Kraj" i Stowarzyszeniem Wędkarskim "Rontok" zorganizował Zawody
Wędkarskie dla najmłodszych. Poniżej, prezentujemy relację fotograficzną z
obydwóch pikników.

Występ dzieci uczęszczających na warsztaty teatralne GOK-u.

Koncert uczestników warsztatów myzycznych GOK-u.

Animacje dla dzieci w wykonaniu Teatru TRIP.

Laureaci konkursu plastycznego "Portret Mojej Mamy".
Występ uczestników warsztatów tanecznych GOK-u.

DOKOŃCZENIE NA STR. 26 
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RODZINNA MAJÓWKA I ZAWODY
WĘDKARSKIE... - CIĄG DALSZY...

Występ warsztatów tanecznych GOK-u.

Prezentacja uczestników zajęć z j. angielskiego Gminnej Biblioteki Publicznej.

Uczestnicy zawodów w trakcie łowienia ryb na stawie "Rontok".

Losowanie stanowisk wędkarskich.

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców zawodów.

Uczestnicy zawodów w trakcie łowienia ryb na stawie "Rontok".

Kultura

 z życia gminy 
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MAJOWE SPOTKANIA SZCHOWE

Jedną z atrakcji naszego goczałkowickiego, zrewitalizowanego parku zdrojowego są szachy plenerowe. Od momentu udostępnienia plansz szachowych do użytku cieszą się one ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i kuracjuszy. Każdego
dnia wokół szachownic gromadzą się miłośnicy tej starej, strategicznej gry.
24 maja 2014 roku Gminny Ośrodek kultury zorganizował pod patronatem Pani Wójt Gabrieli Plachy, imprezę pod hasłem: Majowe Spotkania Szachowe, w trakcie których wszyscy chętni mogli stanąć w potyczki z profesjonalnymi instruktorami.

Zarząd Koło Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Goczałkowicach Zdroju
organizuje pielgrzymkę

Góra Św. Anny,
Sanktuarium św. Jacka - Kamień Śląski
Zespół Pałacowo-Parkowy
w Pławniowicach
dnia 17.07.2014 (czwartek)
wyjazd godz. 7.00
(parking przed Urzędem Gminy)
odpłatność od osoby wynosi:
członkowie - 40 zł
sympatycy - 50 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie.

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

 z życia gminy 
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SPOTKANIE AUTORSKIE
z ANNą CZERWIŃSKą-RYDEL

J

uż po raz jedenasty Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich zorganizowało
w dniach 8-15 maja wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa „Tydzień
Bibliotek”. Hasłem wiodącym w tym roku
jest „Czytanie łączy pokolenia”.
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna
w Goczałkowicach – Zdroju zaprosiła młodzież klas 5 i 6 na spotkanie autorskie, które
odbyło się 6 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
W tym dniu gościliśmy pisarkę, muzyka,
pedagoga, autorką radiowych audycji
muzycznych i bajek, redaktorkę czasopisma dla dzieci „Mały Pielgrzym” panią Annę
Czerwieńską –Rydel.
Autorka snuła opowieści na temat swojej pisarskiej pasji. Opowiadała o swoich
książkach, dzieląc się uczestnikami spotkania różnymi anegdotami i ciekawostkami z
życia wziętymi.
Gdańska pisarka jest laureatką licznych
nagród (m.in. Feniks, Pomorska Nagroda
Artystyczna, Książka Roku IBBY i inne),
stypendystką Marszałka Samorządu Woje-

wództwa Pomorskiego.
Jest autorką książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycz-

nej, społecznej i biograficznej. W swoim
dorobku ma m.in. biograficzną serię powieści o wielkich Polakach takich jak np. Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska – Curie czy
Janusz Korczak.
Jedną ze swoich książek poświęciła
Janowi Czochralskiemu, który był naukowcem, jego postać była tematem przewodnim
naszego spotkania.
Pisarka w bardzo interesujący sposób opowiadała i czytała fragmenty swojej książki „Kryształowe odkrycie”. Dzięki
czemu zapoznała nas bardziej z postacią
Jana Czochralskiego nazywanego dziś
„ojcem elektroniki”, bez którego nie byłoby
dziś m. in. komputerów, aparatów cyfrowych i telefonów komórkowych.
Na zakończenie spotkania uczniowie
chętnie zadawali pytania, na które Pani
Ania w sposób bardzo ujmujący i dowcipny
odpowiadała.
Po spotkaniu goczałkowicka młodzież
mogła zakupić książki oraz tradycyjnie
otrzymać autograf.
Anna Grzegorska

OBCHODY
„TYGODNIA BIBLIOTEK”
W GOCZAŁKOWICACH

g

Z

wiła również milusińskim prośby
książki, która bardzo ubolewała
nad swoim losem i zarzucała dzieciom, że jej nie szanują. Wszystkie przedszkolaki obiecały jej,
że zawsze będą dbać i szanować
książki.
Na zakończenie Wróżka
została obdarowana kwiatami,
były piosenki i wspólne zdjęcia.
Tego typu spotkania, promujące czytanie i miłość do książek wśród najmłodszych pozwalają na kształtowanie twórczych
postaw i stymulowanie ciekawości poznawczej dziecka.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Goczałkowicach – Zdroju
składa podziękowania Dyrekcji i Nauczycielom Publicznego
Przedszkola nr 1 i nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju za liczne
działania mające na celu kształtowanie świadomości czytelniczej wśród przedszkolaków.
Anna Grzegorska

goczalkowice - Zdrój

okazji obchodów tegorocznego „Tygodnia Bibliotek” Gminna Biblioteka
Publiczna w Goczałkowicach –
Zdroju zaprosiła dzieci z Przedszkola nr 1 i nr 2 do odwiedzenia swojej siedziby. Niestety
z powodu brzydkiej pogody
dzieci nie mogły przyjść i dlatego złożyła im wizytę Książkowa
Wróżka.
Podczas obu wizyt Wróżka
opowiadała przedszkolakom
jak powstaje książka, – kim jest
autor, wydawca i ilustrator. Jak
wygląda droga książki nim trafi
do księgarni lub biblioteki.
Książkowa Wróżka przedsta-
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Puchar łukasza Piszczka
pojechał do Pszczyny…

Zawodnicy Iskry Pszczyna
w pięknym stylu, nie przegrywając żadnego spotkania,
wywalczyli sobie pierwsze
miejsce w „Turnieju Piłki Nożnej
oPucharŁukaszaPiszczka,który
odbył się w ubiegłą sobotę tj.
24.05.2014r. na boisku „Orlik”
w Goczałkowicach – Zdroju.

B

yły to już drugie tego typu
zawody, które swym patronatem objął nasz wspaniały
piłkarz, na co dzień prezentujący barwy Borussii Dortmund.
Do udziału w tym wielkim dla
młodych sportowców wydarzeniu
zaproszono następujące drużyny
z rocznika 2001/2002: TS Podbeskidzie Bielsko – Biała, UMKS
Trójke Czechowice – Dziedzice,
Akademię Piłkarską Juventus,
GKS Rudę Śląską, Iskrę Pszczyna
oraz gospodarzy turnieju UMKS
Goczałkowice – Zdrój. Nadeszła,
więc chwila otwarcia zawodów.
Spikerzy Piotr Dąbkowski oraz
Tadeusz Przybyła powitali zaproszonych gości, a „Piszczu” w paru
słowach powitał zespoły oraz zmotywował zawodników do jeszcze
większej pracy nad sobą, i życzył
im, aby w przyszłości też osiągali
sukcesy piłkarskie.
W końcu rozpoczęliśmy piłkarskie zmagania, spotkania rozgrywane były w systemie „każdy
z każdym” raz 15 minut. W meczu
inauguracyjnym zaprezentowała
się ekipa gospodarzy, która gładko
pokonała szkółkę Juventus (5: 1).
Następnie nasz gość honorowy
udał się w stronę swoich kibiców,

gdzie rozpoczęło się rozdawanie
autografów, strzelanie pamiątkowych fotek oraz udzielanie wywia-

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

dów.
Turniejowi przyświecały
obchody 60-lecia Szkoły Podstawo-

wej Nr 1, gdzie w równoległym czasie na scenie odbywały się występy
artystyczne.I tak koło godziny 14
zawody dobiegły końca, punktacja
została podliczona, a trenerzy wraz
z Łukaszem udali się na naradę
w celu wyłonienia najlepszego piłkarza oraz bramkarza turnieju.
Na zawodników czekały wspaniałe puchary, specjalnie wybijane
na ten dzień medale z logiem BVB,
no i oczywiście nagrody. Ostatnie
miejsce w tabeli zajęła drużyna
z Rudy Śląskiej, piąta lokata przypadła szkółce Juventus Turyn, tuż
za podium znalazła się ekipa z Czechowic – Dziedzic, z trzeciego miejsca cieszyli się Goczałkowiczanie,
z drugiego Bielszczanie, a triumfowali wspomniani wcześniej zawodnicy z Pszczyny.
Statuetkę najlepszego strzelca
wystrzelał sobie Łukasz Zjawiński z Iskry Pszczyna, najlepszym
bramkarzem został zawodnik
UMKS Goczałkowice – Zdrój Paweł
Łakota, a najlepszym zawodnikiem
Kacper Mazur z Podbeskidzia Bielsko – Biała.
Specjalnewyróżnienieotrzymał
Patryk Rom z Iskry Pszczyna. Organizatorem turnieju był Łukasz Piszczek, któremu bardzo dziękujemy
za przybycie oraz Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju. Dziękujemy również naszym spikerom za wspaniały komentarz, Dawidowi Szłapie za obsługę nagłośnienia oraz
strażakom OSP w Goczałkowicach
– Zdroju za pilnowanie porządku
podczas przebiegu imprezy.
Paweł Kanik
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W związku z przypadającym w dniu 19 czerwca br. świętem, zmieni się termin wywozu
odpadów segregowanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleje I, II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych
przypada na czwartek (19 czerwca) będą obsługiwane w piątek 20 czerwca br.

Informacje i ogłoszenia
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, iż
w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja
społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej” na przełomie
miesięcy kwietnia i maja 2014r. zorganizował indywidualne doradztwa: zawodowe oraz psychologiczne dla dziesięciu uczestników projektu. Doradztwo psychologiczne odbyło się w dniach 29.04.2014r.,
06.05.2014r., 07.05.2014r. w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Głównym celem owych konsultacji było zdiagnozowanie sytuacji
życiowej, zdrowotnej oraz zawodowej uczestników oraz ich potrzeb
i możliwości odnośnie swej aktywizacji społecznej i zawodowej.
Indywidualne doradztwo psychologiczne miało na celu identyfikację
mocnych stron, umiejętności, zdolności oraz słabych stron uczestników. Podczas rozmowy z doradcą zawodowym uczestnicy potrafili
zdefiniować własne zasoby i możliwości, a także ograniczenia rozpatrywane pod kątem pracy i oporu przed zmianą sytuacji życiowej.
W dniach 22.04.2014r., 25.04.2014r., 30.04.2014r., 08.05.2014r.
dla uczestników zorganizowano wspomniane już wyżej doradz-

two zawodowe w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Doradztwo
to miało na celu pomóc uczestnikom w wyborze szkolenia zawodowego adekwatnego do sytuacji na rynku pracy oraz z uwzględnieniem
zainteresowań owych osób.
Kolejnym organizowanym etapem w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” były
warsztaty wyjazdowe pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, których wyjazd odbył się 13-15.05.2014r.. Następnie organizowane będą szkolenia zawodowe wraz z obsługą komputera, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Na koniec realizacji projektu przewidywane jest konsultacje z zakresu doradztwa
psychologicznego oraz warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn.
Pragniemy poinformować, iż osoby uczestniczące w projekcie poza
możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach
mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego na czas udziału
w projekcie systemowym.
O przebiegu realizacji projektu będziemy informować sukcesywnie, umieszczając informacje na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
OPS
w Goczałkowicach-Zdroju

Konkurs na realizację
zadań publicznych
w dziedzinie wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2014r., w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację tych zadań wynosi 10.000 zł. O dotację mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

zakres zadań objętych konkursem:
wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Termin składania ofert: do dnia
20 czerwca 2014r. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy

w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez
Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Maria Ożarowska
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

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

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121.
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 -17.00, 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. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna
39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30
Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 7362421;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
Adres redakcji i wydawcy:
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85,
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goczalkowicezdroj.pl
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Nakład: 1200 egzemplarzy.
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