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Patrzymy na Narodzonego w szopie.
Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, na cały rok
nagromadzić światła w naszych duszach,
by nam go nie zabrakło do następnego Bożego Narodzenia.”
ks. Mieczysław Maliński

Z okazji Świąt oraz nadchodzącego 2014 roku
składamy Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju
najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niechaj w te piękne rodzinne Święta zapanuje radość,
wzajemna życzliwość i zrozumienie.
Niechaj Nowy Rok przyniesie dobre dni.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski

Wójt Gminy
Gabriela Placha

Zdj. - stajenka przy kapliczce św. Huberta.
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SPRAWOZDANIE Z XXXIii
SESJI RADY GMINY

W

siedzibie Gminnego Ośrodka Kultur y w Goczałkowicach-Zdroju, 29 października
2013 r. odbyła się XXXIII Sesja
Rady Gminy. Przed rozpoczęciem obrad podsumowano konkurs na nazwę ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Uzdrowiskowej i Zielonej. Na konkurs
wpłynęło ponad 60 zgłoszeń.
Spośród przedstawionych pomysłów za najlepszy uznano projekt ucznia szkoły podstawowej
– Miłosza Maćkowskiego, który
z rąk Wójta Gminy-Gabrieli Plachy
i Przewodniczącego Rady-Adama
Maćkowskiego otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

Przechodząc do porządku
posiedzenia, w punkcie 4 Przewodniczący Rady zgłosił dwie
pisemne inter pelacje dot.:
stawu „Maciek” oraz trwającej
rewitalizacji Parku Zdrojowego.
W dalszej kolejności rada
przystąpiła do podjęcia uchwał
w sprawach:
– nadania nazwy rondu
w Goczałkowicach-Zdroju,
na skrzyżowaniu ulic Uzdrowiskowej i Zielonej,
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2013-2022,
– zmian w budżecie gminy
Goczałkowice-Zdrój na 2013 r.,
– ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój,
– ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2014, terminu
płatności, sposobu poboru,
określenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
na 2014 rok,
Odwołując się do treści
uchwały radny Zbigniew Jacek,
stwierdził, że zaproponowana
podwyżka podatku od nieruchomości świadczących usługi
medyczne jest zbyt wysoka –
goczałkowickie uzdrowisko
może poczuć się na tle innych
budynków w gminie poszkodowane. Włączając się do dyskusji radna Zofia Żelazo zauważ y ł a , ż e u z d r ow i s ko j e s t
podobno zadłużone, więc może
nie należy podnosić dla niego

podatku. Radny Krzysztof Lazarek, zapytał się o ile ta kwota
wzrośnie w przyszłym roku
(ok. 6 tyś. zł). W dalszej kolejności mecenas Hassa wyjaśnił wszystkim zgromadzonym
na sesji, że nie można mówić
w tym przypadku tylko o jednym podatniku, bo to podejście
podmiotowe. Na terenie gminy,
dodał radny Norbert Czernecki
znajdują się także medyczne
gabinety prywatne, których
ten podatek również dotyczy.
Ostatecznie projekt wprowadzenia poprawek nie przeszedł,
a uchwała została przegłosowana w niezmienionej formie.
– określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
w 2014 roku,
– udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej.
W punkcie 6 obrad przyjęto
uchwałę dotyczącą przystąpienia Gminy Goczałkowice-Zdrój
do stowarzyszenia pod nazwą
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Sekretarz
Gminy – Maria Ożarowska poinformowała, że spotkanie założycielskie odbyło się 3 października 2013 r.
Przechodząc do sprawozdania z pracy wójta za okres
międzysesyjny Gabriela Placha
poinformowała radnych o:
– trwających pracach związanych z rewitalizacją Parku
Zdrojowego; podpisano aneks
do umowy dot. przedłużenia
realizacji inwestycji do końca
listopada.
– trwających pracach remontowych na dużej sali w Urzędzie Gminy. Prace wykonuje
firma SCALA-BUD Pana Furczyka z Goczałkowic. Zakończenie prac planowane jest
na 25.11.2013r.
– ogłoszonych dwóch przetargach dot. odśnieżania dróg
gminnych i powiatowych oraz
alejek w parku zdrojowym.
Kierownik AZK poinformował, że na przetarg nie wpłynęły oferty spełniające podane
warunki (kwoty przekraczały

środki finansowe którymi dysponuje AZK nawet o 200%, dlatego przetarg unieważniono
i ogłoszono kolejny).
– spotkaniu ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz wyłonionym w drodze
przetargu wykonawcą dokumentacji projektowej przebudowy potoku goczałkowickiego
firmą Cermet-Bud Sp. zoo.
Przedsiębiorstwo Inżynierskie
z Krakowa. Spotkanie dotyczyło
opracowywanej dokumentacji
technicznej, a dokładniej kwestii pozyskania zgody właścicieli działek po których przebiega potok na prowadzenie
prac modernizacyjnych. Dodatkowo, poruszono kwestię pozyskania informacji, które mogą
być przydatne przy przygotowaniu projektu.
Na stronie Urzędu Gminy
i w Wiadomościach Goczałkowickich zostanie podana informacja dla mieszkańców gdzie
i w jaki sposób będzie można
przekazywać istotne dane.
– spotkaniu wraz z pozostałymi
8 włodarzami gmin zagrożonych utratą statusu uzdrowiska, zorganizowanym przez
parlamentarny zespół do spraw
uzdrowisk. Było to pierwsze
spotkanie na którym gminy
przedstawiły swoje problemy
w tej kwestii.
Okazało się, że Gmina Goczałkowice-Zdrój na chwile obecną
jest w najlepszej sytuacji. Jako
jedyni posiadamy decyzję Ministra Zdrowia o przesunięciu terminu usunięcia nieprawidłowości na koniec 2016 r.
– spotkaniu z Dyrektor GDDKiA
z Katowic dot. budowy ekranów
akustycznych:
- zakończono kompletną dokum e nt a c j ę p r o j e k t o w ą d l a
zabudowy ekranów akustycznych wzdłuż DK1 (odebrana
21.11.2012 r.),
- zgłoszono zamiar wykonania
robót do Wojewody Śląskiego
(został przyjęty 26.04.2012 r.),
- otrzymano decyzję zezwalająca na usunięcie zieleni
kolidującej, (prolongowaną
do 31.12.2013 r.),
- po zmianach dopuszczalnych
norm poziomu hałasu, wymagana jest ponowna analiza
zasięgu hałasu i ewentualne

skrócenie zakresu proponowanych ekranów – trzeba dokonać
korekty projektu i ponownie go
skosztorysować,
- moc utraciły uzgodnienia
branżowe,
- brak zapewnienia finansowania zadania: gmina uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim w Wydz. Funduszy Europejskich, w temacie
możliwości pozyskania środków
UE do sfinansowania tego zadania, pismo do GDDKiA w tym
temacie;
- ponadto wystosowano pismo
do PKP w celu przedstawienia informacji na jakim etapie
znajdują się prace dot. inwestycji ekranów na działkach linii
kolejowej,
– próbie pozyskania środków
na badania jakości powietrza
na cały najbliższy rok w WFOSiGW w Katowicach,
– przesłaniu uwag do PKP
do protokołu uzgodnień dot.
przejęcia dworca w Zdroju
– spotkaniach okolicznościowych: akademii z okazji
Dnia Nauczyciela, spotkaniu
z nauczycielami wyróżnionymi
nagrodami Wójta,
– spotkaniu z Jubilatami z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia
małżeńskiego,
– spotkaniu z okazji Dnia
Seniora,
– konwencie Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego, na którym omawiano:
- opracowywany przez Powiat
Plan Transportowy,
- sprawę uzgodnień wszelkich
imprez się z Komendą Policji,
- temat przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego,
- tegoroczny konkurs z zakresu
odnowy wsi z przedstawicielami
LGD Ziemia Pszczyńska,
- pojawiających się szkodach
górniczych w rejonie ul. Rolnej,
– uczestnictwie w spotkaniu
dotyczącym ZIT-ów oraz utworzeniu Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego,
– poprawnie złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 r.
składanych przez Wójta, SkarbDOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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SPRAWOZDANIE Z XXXIII SESJI- ciąg dalszy...
nika i Sekretarza Gminy oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych,
– piśmie wysłanym do Urzędu
Górniczego i Posła Tomasza
Tomczykiewicza dot. szkód górniczych.
Na zakończenie sesji,
w ramach wolnych głosów
i wniosków Przewodniczący
Rady – Adam Maćkowski poinformował, że do biura Rady
Gminy wpłynęły trzy pisma

(do wglądu) od:
– OSP w Goczałkowicach w sprawie planów gminy względem
straży, remontu garaży itp.,
– Posła Górczyńskiego,
– mieszkańców ul. Bocznej,
w sprawie unormowania stanu
prawnego tejże drogi.

Radna Anna Manowska, poruszyła sprawę jednej z goczałkowickich rodzin, która po najnowszych
badaniach geodezyjnych utraciła dojazd do posesji. Dodała,

bezpieczniej.
W nawiązaniu do informacji
przedstawionych na komisji Pani
Wójt poprosiła o zajęcie stanowiska w sprawie organizacji spotkania mieszkańców z przedstawicielami PG Silesia. Zdania radnych były podzielone ale ostatecznie ustalono, aby do sprawy
organizacji takiego spotkania
wrócić w późniejszym terminie.
Opracowanie:
Ewelina Sowa

że z wstępnych ustaleń wynika,
że brak właściciela tejże nieruchomości, zatem nie można jej wykupić, a całą sprawę tak, czy inaczej
należy jakoś rozwiązać.

Radna Małgorzata Paszek,
stwierdziła, że należy usunąć
worki z piaskiem, które są pozostałością tegorocznych podtopień (kwestia estetyki gminy).
Wójt Gminy wyjaśniła, że mieszkańcy nie chcą, aby je uprzątnąć.
Twierdzą, że czują się dzięki nim

SPRAWOZDANIE Z XXXIV
SESJI RADY GMINY

W

e wtorek, 26 listopada
2013 r. na sali Gminnego
Ośrodka Kultury, przy
ul. Uzdrowiskowej 61 odbyła się
XXXIV sesja rady gminy. Obrady
otworzył Przewodniczący. Nikt
nie zgłosił pisemnej interpelacji.
W punkcie 5 porządku obrad
Agnieszka Chylak – właściciel
firmy EKO-TEAM KONSULTING
z Bielska-Białej przedstawiła
opracowany program usuwania
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminu Goczałkowice-Zdrój do roku 2032. Pani Chylak wyjaśniła, że wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji
zostaną wprowadzone do ogólnopolskiej bazy azbestowej.
Dodała, że na dzień dzisiejszy,
w gminie azbest zlokalizowano
na 65 posesjach – w przeliczeniu
ok. 60 ton. Jest to stosunkowo
niska ilość (przykładowo w gminie Miedźna zlokalizowano 502
tony). Na przestrzeni 2006-2009
roku Gmina Goczałkowice-Zdrój
pomagała mieszkańcom w usuwaniu azbestu, dzięki czemu
udało się wyeliminować z terenu
miejscowości 80 ton tych szkodliwych materiałów. W powyższej
sprawie Rada Gminy przyjęła
uchwałę.
W dalszej kolejności, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
– Krzysztof Turoń przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Goczałkowice-Zdrój w roku
szkolnym 2012/2013. Wyjaśnił,
że stan placówek oświatowych
nie zmienił się. Łącznie w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum uczy
się 699 uczniów, (o 58 mniej

niż w roku ubiegłym), do przedszkoli (publicznych i niepublicznych) uczęszcza 225 dzieci (23
w Klubie Maluszka). Poinformował, że jest duże zainteresowanie wśród nauczycieli poszerzaniem swych kompetencji zawodowych, zwłaszcza w dziedzinie
oligofrenopedagogiki.
Nawiązując do tej wypowiedź, radny Krzysztof Kleczka
poprosił o wyjaśnienie tego terminu. Dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 1 odpowiedziała,
że są to podyplomowe studia
z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Radny Józef Brudek zainteresował się, skąd bierze się różnica
pomiędzy subwencją na oświatę
w 2013 r., która wyniosła 5
mln zł, a kosztami ostatecznymi
(6 mln zł).
Krzysztof Turoń, wytłumaczył, że 5 mln, to kwota, którą
otrzymujemy od państwa, reszta
pochodzi ze środków własnych
gminy.
Radny Zbigniew Jacek, zadał
pytanie, z czego wynika problem braku miejsc w przedszkolach skoro liczba dzieci w szkole
maleje. Udzielając odpowiedzi,
kierownik GZO wytłumaczył,
że problem tkwi głównie w obowiązku przedszkolnym 5 i 6-latków.
Przechodząc do punktu 7
porządku obrad rada przyjęła
uchwały w sprawach:
– określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych,
– z m i a ny d o u c h w a ł y n r
XXXIII/215/2013 Rady Gminy

Goczałkowice-Zdrój z dnia 29
października 2013 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej
w Gminie Goczałkowice-Zdrój
(Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła zastrzeżenia dot.
paragrafu 1, punkt 2 dot. określenia inkasentów – eliminacja
nazwy „AZK”),
– programu współpracy Gminy
Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014,
– nieodpłatnego nabycia
od PKP S-ka Akcyjna nieruchomości zabudowanej budynkiem
dworca PKP, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 74.
Radny Grzegorz Maćkowski
nawiązując do projektu ostatniej
uchwały spytał, jaki jest przybliżony czas przejęcia nieruchomości, a radna Anna Manowska,
jakie są pomysły na jego zagospodarowanie?
Wójt Gminy wyjaśniła, że proces prawny nabycia budynku
j e st d ł u g ot r wa ł y, g m i n a
o
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posiada różne pomysły na jego
wykorzystanie, a szacowany
koszt doprowadzenia budynku
do stanu deweloperskiego
wyniesie ok. 1,5 mln zł.
W punkcie 8 posiedzenia
Wójt Gminy odczytała odpowiedzi na interpelacje złożone
na poprzedniej sesji przez Przewodniczącego Rady, dot. rewitalizacji Parku Zdrojowego oraz
realizacji uchwały dot. stawu
„Maciek Mały” wraz z nadbrzeżem.
Przechodząc do sprawozdania z pracy wójta za okres międzysesyjny, Gabriela Placha
poinformowała zebranych że:
– kończą się prace remontowe
prowadzone na sali Urzędu
Gminy. Zamówiono wyposażenie sali (nowe krzesła, stoły
i lampy).
– Urząd Gminy wybrał firmę,
która będzie odśnieżać gminne
i powiatowe drogi, będzie nią
Zakład Ogólnobudowlany i
Czyszczeniowy M. Chudka.
– skompletowano całą dokumenDOKOŃCZENIE NA STR. 4 

i

e

p

ł

a

t

n

e

4

 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

SPRAWOZDANIE Z XXXIII SESJI- ciąg dalszy...

tację projektową, dot. budowy
dróg: Drobnera, Granicznej, św.
Anny, Darwina oraz dokumentację budowy łącznika pomiędzy
ul. Szkolną i Główną.
– do końca listopada do urzędu
ma wpłynąć opracowanie dot.
odwodnienia terenu od ul. Zimowej. Jego autorem jest firma
Olbrych z Krakowa.
– odbył się drugi w tym roku
przegląd terenów zagrożonych
powodzią.
– Gminny Zespół Oświaty ogłosił przetarg na dowóz uczniów
do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 2014 r. Otwarcie ofert
nastąpi 2 grudnia 2013 r.
– odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Rolnej ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Działalnością Geologiczną i Górniczą.
Wójt Gminy wyjaśniła, że zarząd
spółki PG Silesia naciskał aby
zorganizować spotkanie z mieszkańcami, jednak po spotkaniu
z radnymi z tego terenu postanowiono, że na razie nie dojdzie
ono do skutku (chyba, że mieszkańcy będą tego oczekiwali).
Gabriela Placha dodała, że przygotowywany jest projekt porozumienia dot. usuwania szkód
w gminnej infrastrukturze, który
zostanie przekazany kopalni.
– do biura rady został przekazany projekt budżetu na 2014 r.
oraz projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zostanie także przygotowany
projekt uchwały dot. określenia
wysokości taryf za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
– w sobotę i niedzielę w gminie
przebywała 4-osobowa delegacja z jednego z bawarskich miast,
które chce nawiązać z naszą
gminą współpracę. Goście z Niemiec byli bardzo zadowoleni
z pobytu w Goczałkowicach.
Rewizyta nastąpi w sierpniu
2014 r.
Podsumowując swą wypowiedź, Wójt Gminy podała
do publicznej wiadomości treść
odpowiedzi, jaką otrzymała
z Okręgowego Urzędu Górniczego na wcześniejszą interwencję dot. planu ruchu PG SILESIA i prawidłowości prowadzonej przez kopalnię eksploatacji
(przeprowadzona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach kontrola na terenie przedsiębiorstwa nie wykazała żadnych nieprawidłowości). Pani
Wójt dodała, że na terenie

gminy zarejestrowano 18 zgłoszeń, związanych z wystąpień
szkód górniczych. Przedsiębiorstwo Górnicze przeprowadziło
wizję lokalną i inwentaryzację
powstałych szkód, a do 7 osób
przesłało propozycję ugody, również do urzędu gminy, jednakże
jest ona niekorzystna dla gminy.
W przygotowaniu znajduje się
wymienione wcześniej porozumienie. Wyjaśniła, że wszelkie
naprawy związane z działalnością kopalni będzie usuwać firma
SKALABUD z Goczałkowic-Zdroju, firma wyłoniona przez
kopalnię.
Nawiązując do tematu, Radny
Krzysztof Kleczka, zainteresował
się, czy do pisma z Okręgowego
Urzędu Górniczego była dołączona mapka punktowa (przedstawiająca linie obserwacyjne).
Anna Manowska, zadała
pytanie, czy kolejny plan ruchu
był już opiniowany przez urząd.
Wójt Gminy wyjaśniła, że nie,
gdyż wpłynął do gminy 26 listopada (w dniu sesji). Radna,
dodała, że należy dopilnować,
aby poszkodowani mieszkańcy
otrzymali należną rekompensatę. Jej zdaniem, w tym celu
powinno się powołać zespół porozumiewawczy (do założenia którego dążyła już wcześniej kopalnia). Sekretarz Gminy – Maria
Ożarowska poinformowała o
prowadzonej z Okręgowym
Urzędem Górniczym korespondencji w sprawie utworzenia
zespołu porozumiewawczego.
Dalej podała, że Urząd Gminy
przedstawił OUG tematykę prac
zespołu. Powiedziała również,
czym tego typu komisje zajmują
się w innych miejscowościach,
jednak w pierwszej kolejności musi rozwiązać się sprawa
sprzeczności prowadzonej eksploatacji z ustawą o gminach
uzdrowiskowych, a tym samym
kwestia legalności prowadzonej
eksploatacji.
Radna Aleksandra Marzec,
stwierdziła, że kopalnia nigdy nie
sugerowałaby chęci stworzenia
takiego zespołu, jeśliby miałby
on reprezentować poszkodowane jej działalnością osoby.
Wójt Gminy – Gabriela Placha
poinformowała radę, że w prokuraturze trwa śledztwo o przekroczenie kompetencji przez
Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego.
Włączając się do dyskusji,
radna Zofia Żelazo stwierdziła,

że należy uzbroić mieszkańców
w wiedzę, potrzebną do uzyskania właściwej rekompensaty.
Jej zdaniem, już są osoby, które
podpisały niekorzystną dla siebie umowę z kopalnią, dlatego
należy zwołać spotkanie mieszkańców Kolonii Brzozowej
z przedstawicielami Stowarzyszenia na rzecz poszkodowanych przez szkody górnicze. Wójt
Gminy, zauważyła, że pierwsze
spotkanie w temacie szkód górniczych i podstawowej wiedzy
odbyło się już styczniu tego roku.
Podsumowując, radna – Aleksandra Marzec wyraziła opinię,
że należy zastanowić się nad najbardziej efektywną obroną przeciwko PG SILESIA.
Przechodząc do ostatniej
pozycji posiedzenia rady –
wolnych głosów i wniosków,
Przewodniczący Rady podał
do wiadomości, że do biura rady
wpłynęła skarga Haliny Drzał
na działalność Wójta Gminy.
Sprawa została przekazana
do Komisji Rewizyjnej. Poinformował zebranych, że uczestniczył w szkoleniu, zorganizowanym w Pawłowicach, które było
poświęcone terenom górniczym.
Dodał, również, że wraz z radnymi złożył wizytę w PG SILESIA, gdzie rozmawiał z dyrektorem – Szymonem Adameckim.
Wyjaśnił, że chciałby zorganizować spotkanie, w którym
wziąłby udział Pan Adamecki,
przedstawiciele Wyższego
Urzędu Górniczego oraz radni.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zwrócił się
do Skarbnik Gminy z pytaniem,
na jakiej podstawie została oszacowana w budżecie gminy kwota
(ok. 380 tyś.) podatku od wydobycia węgla na terenie Goczałkowic? Barbara Kwiatoń wyjaśniła, że suma ta została oszacowana na podstawie tegorocznych wpływów z tego tytułu.
W odpowiedzi Pan Przewodniczący stwierdził, że w trakcie
wizyty w czechowickim Przedsiębiorstwie Górniczym dowiedział się, że ma ona w 2014 r.
wynieść o wiele więcej: do końca
stycznia ma wpłynąć 500 tyś.,
o do końca przyszłego roku jeszcze 1,2 mln zł. Dlaczego zatem,
nie ma tych pieniędzy wprowadzonych do budżetu?
Skarbnik Gminy, wytłumaczyła, że jest to kwota potencjalna, prognozowana. Gmina
cały czas dąży do zaprzestania

wydobycia węgla na jej obszarze, zatem należy być ostrożnym w tej kwestii. Wyjaśniła,
że w każdym czasie można te
kwoty wprowadzić do budżetu
ale wtedy, kiedy będą rzeczywiste, a nie szacunkowe.
Sekretarz Gminy – Maria
O ż a r ow sk a z w r a c a j ą c s i ę
do Przewodniczącego stwierdziła, że jest zdumiona taką
postawą. Przypomniała, że
w trakcie styczniowego spotkania z mieszkańcami, wszyscy
zgodnie stwierdzili, że należy
złożyć do prokuratury, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Aktualnie
przypomniała również, że trwa
postępowanie o wygaśnięcie
koncesji.
Mecenas – Jurczyk dodała,
że obecny plan ruchu kopalni
obowiązuje do końca 2013 r., a
plan ruchu na lata 2014-2016 nie
jest zatwierdzony. Sprawy są w
toku i nie są ostatecznie roztrzygnięte.
P r z e w o d n i c z ą c y R a d y,
stwierdził, że nie wierzy w taki
rozwój wypadków. Włączając
się do dyskusji, radny – Marek
Żurek zauważył, że jeśli pieniądze o których mowa wpłyną
do gminnej kasy, to wówczas się
je rozdysponuje. Wójt Gminy,
zaproponowała, aby rozmowę
na temat finansów przenieść
na Komisję Budżetową.
Na zakończenie posiedzenia, radny – Krzysztof Kleczka
poruszył dwie sprawy związane
z Kolonią Brzozową. Pierwsza
dot. ul. Letniej, jej stanu technicznego i braku remontów.
Druga, kwestii wyjaśnienia
umów śmieciowych i odbioru
odpadów w przypadku prywatnych przedsiębiorców. Wyraził
swoje ogromne oburzenie postępowaniem właściciela jednej
z firm z tego rejonu, który notorycznie roznieca kilkunastometrowe ogniska z plastiku i styropianu. Jest to przestępstwo,
którym należy się niezwłocznie
zainteresować, dodał.
Podsumowując, Radny –
Grzegorz Maćkowski, poprosił kierownika AZK o usunięcie
uszkodzeń na chodniku przy ul.
Powstańców Śląskich.
P i ot r N i e m i e c o b i e c a ł ,
że zostaną one naprawione
do końca tygodnia.
Opracowanie:
Ewelina Sowa
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UchwałY RADY GMINY
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie: opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,
poz.594 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz.749 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala:

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski
UCHWAŁA NR XXXIII/216/2013
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 29 października 2013 r.

§ 1.
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu wszelkich
miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż, z wyłączeniem sprzedaży
dokonywanej w budynkach lub w ich częściach w wysokości:
– 7,00 zł od metra bieżącego zajmowanej szerokości przez stoisko,
przy czym każdy zaczęty metr będzie liczony do pełnego metra bieżącego (zaokrąglenie w górę),
– 7,00 zł od punktu sprzedaży odręcznej typu: kosz, wiadro, skrzynka,
wieszak, sprzedaż owoców na murkach, ruchome punkty gastronomiczne itp.
2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 nie może przekroczyć 764,62 zł.

w sprawie: ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2014, terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust.1a, art.19 pkt 1 lit. d i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości
2,10 zł.

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej upoważnia sie pracowników Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju:
– Anna Stypuła,
– Joanna Glaeser.
3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej mieści się
w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Inkasent pobierajacy opłatę targową odprowadza ją za okresy
miesięczne w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
na rachunek Administracji Zasobów Komunalnych.
5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
2) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Zespół
Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” ul.
Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
3) Sonia Babińska – P.P.H.U. Sonia Babińska SABI, ul. Szkolna 30,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
r e
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wiadomości goczałkowickie

UchwałY RADY GMINY - ciąg dalSZY
4) Jacek Sekta – POKOJE HOTELOWE WIKTORIA, ul. Szkolna 7,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
5) Anna Wilk – „Willa Anna” pokoje gościnne, ul. Uzdrowiskowa 36,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
6) Włodzimierz Danel – „Zajazd Maria” Włodzimierz Danel,
ul. Szkolna 14, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
7) Piotr Krasoń – F. H. U. „KRASOŃ” Piotr Krasoń, ul. Szkolna 21,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
8) Wincenty Tkacz, ul. Główna 128, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
3. Opłata jest płatna w pierwszym dniu pobytu za cały okres pobytu.
4. Inkasenci opłaty winni dokonywać miesięcznego rozliczenia wpływów z budżetem Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% pobranych opłat.
§ 3.
Opłatę uzdrowiskową można również wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski
UCHWAŁA NR XXXIII/217/2013
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz.594 z późn.zm.), art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.,
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613
z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój w 2014 roku:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,77 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,50 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” –
0,06 zł od 1 m² powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,25 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej- 19,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 9,13 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3. od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.).
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski
UCHWAŁA NR XXXIII/218/2013
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
w 2014 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r.
poz. 812) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości podanej w załącznikach 1-7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski
DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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UchwałY RADY GMINY - ciąg dalSZY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 października 2013 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t
lp Dopuszczalna masa
całkowita
1. Powyżej 3,5t do 5,5t
włącznie
2. Powyżej 5,5t do 9t włącznie
3. Powyżej 9t i poniżej 12t

Rok produkcji do 2001 r włącznie Rok produkcji po 2001 r
684,00 zł

480,00 zł

1164,00 zł
1 380,00 zł

924,00 zł
1 164,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
lp Dopuszczalna masa
całkowita
1. Od 7t i mniej niż 12t

Rok produkcji do 2001 r.
Rok produkcji po
włącznie
2001 r.
1 380,00 zł
1 164,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 października 2013 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku
masa całkowita (w
(w złotych)
tonach)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
1
2
3
Dwie osie
12
13
1 872,00 zł
13
→
2 388,00 zł
Trzy osie
12
→
2 388,00 zł
Cztery osie i więcej
12
25
2 388,00 zł
25
29
2 388,00 zł
29
→
2 388,00 zł

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 832,00 zł

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: naczepa
/przyczepa+pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

Nie mniej mniej niż
niż

Oś jezdna (osie
jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3

4

→

1 512,00 zł

1 620,00 zł

12

33

1 512,00 zł

1 620,00 zł

33

37

1 512,00 zł

1 620,00 zł

37

→

1 728,00 zł

2 052,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t
lp Dopuszczalna masa
całkowita
1. Od 3,5t do 5,5t włącznie
2. Powyżej 5,5t do 9t włącznie
3. Powyżej 9t i poniżej 12t

Rok produkcji do 2001 r.
Rok produkcji po
włącznie
2001 r.
1 608,00 zł
1 164,00 zł
1 608,00 zł
1 380,00 zł
1 608,00 zł
1 512,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

1
Dwie osie
12
31
37
Trzy osie i więcej
12
40

2
31
37
→
40
→

2

Jedna oś
12
Dwie osie

Trzy osie i więcej

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

stawka podatku (w złotych)

1 932,00 zł

2 052,00 zł
2 220,00 zł
2 388,00 zł

2 268,00 zł
1 932,00 zł
2 268,00 zł

38

1 512,00 zł

1 620,00 zł

38

→

1 728,00 zł

2052,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 października 2013 r.

Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
3
4

2 112,00 zł

12

2 052,00 zł
2 856,00 zł

Autobusy
lp

Rok produkcji
do 2001 r.
włącznie

Rok produkcji
po 2001 r.

1.

Mniej niż
30 miejsc

1 620,00 zł

1 164,00 zł

2.

Równa lub
większa od
30 miejsc

2 052,00 zł

1 380,00 zł

 z życia gminy 
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UchwałY RADY GMINY - ciąg dalSZY
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2013
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany do uchwały nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty
targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,
poz.594 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz.749 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 pażdziernika 2013 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie
Goczałkowice-Zdrój § 2. otrzymuje brzmienie:

1. Zarządza sie pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Panią Annę Stypuła
i Panią Joannę Glaeser.
3. Inkasent pobierajacy opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
na rachunek Urzędu Gminy Goczalkowice-Zdrój.
4. Terminem płatnosci opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana
jest sprzedaż.
§ 2.
Pozostała treść powołanej uchwały nie ulega zmianie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski

NOWE FORMULARZE INF. I DEKLARACJI PODATKOWYCH
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Wzory tych formularzy zostały określone w uchwale nr XXXIV/222/2013 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 listopada 2013 r. Powyższe formularze będą dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój: www.bip.goczalkowicezdroj.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9.

Co nowego w sprawie
remontu Potoku
Goczałkowickiego?
Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach w październiku zawarł
umowę z firmą CERMET-BUD

S

p. z o.o. Przedsiębiorstwo
Inżynierskie z Krakowa,
na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
Potoku Goczałkowickiego.
Z ramienia ŚZMiUW zadanie prowadzi Biuro Terenowe
w Pszczynie. Projektowaniem
zostanie objęta regulacja koryta
cieku oraz przebudowa przepustów na całej długości Potoku.
Planowany termin zakończenia
opracowania dokumentacji projektowej wyznaczono na dzień

15.11.2014r. W związku z tym
w trakcie roboczej narady Wójta
Gminy z przedstawicielami
ŚZMiUW oraz firmy projektowej
ustalono co następuje:
1. dokumentacja nie będzie
obejmowała odcinka cieku w km
0+000 – 0+750, tj. odcinka
od stawu Rontok do drogi krajowej nr 1,
2 . f i r m a C E R M E T- B U D
uwzględni w dokumentacji projektowej wszystkie sieci kolidujące z ciekiem, również te nieumieszczone na mapach, o których wiedzę będzie miał projektant,
3. w styczniu roku 2014 w Urzędzie Gminy Goczałkowice–Zdrój

odbędzie się spotkanie z właścicielami działek przez, które
przebiegają odcinki zarurowane,
4. Gmina Goczałkowice – Zdrój
wystosuje apel do mieszkańców, zgromadzi materiały takie
jak: fotografie z okresu powodzi, informacje dot. uzbrojenia terenu, które może nie
być naniesione na podkładach
sytuacyjnych oraz przekaże
je do ŚZMiUW,
5. do końca kwietnia 2014r. Projektant przygotuje założenia projektowe; po opracowaniu założeń zostanie zorganizowane
spotkanie z zainteresowanymi
mieszkańcami gminy celem

przedstawienia tych założeń;
forma spotkania zostanie uzgodniona w późniejszym terminie,
6. Projektant skontaktuje się
z firmą Olbrych – Malik opracowującą na zlecenie Urzędu
Gminy analizę hydrologiczno
– hydrauliczną dot. spływu
powierzchniowego w rejonie ul.
Zimowej,
7. w dokumentacji projektowej
zostanie ujęte zabezpieczenie
przy korycie wzdłuż ulicy Głównej – jego lokalizacja zostanie
uzgodniona z Inwestorem czyli
ŚZMiUW oraz Urzędem Gminy
w późniejszym terminie.
Maria Ożarowska

aktualności

 z życia gminy 
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Jesienny przegląd
urządzeń
przeciwpowOdziowych
w rejonie stawu
Rontok oraz Potoku
Goczałkowickiego

Istniejące na terenie gminy
urządzenia przeciwpowodziowe kontrolowane
są cyklicznie w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości mogących stworzyć zagrożenie przy wysokich stanach wód. Jedną
z takich nieprawidłowości
jest porost bardzo gęstego
samosiewu różnych gatunków drzew w międzywalu
rzeki Wisły, na odcinku sąsiadującym ze stawem Rontok.

W

ysokość wzniesienia
korony wałów przeciwpowodziowych
była wymiarowana z założeniem, że w międzywalu jest
czysto. Z tak zarośnięt ym
międzywalem wały powinny
być wyższe. O usunięcie tych
drzew Urząd Gminy zwracał
się do RZGW w latach 2011,
2012 i 2013. W dniu 3 września
2013 r. wpłynęło pismo RZGW,
informujące, że Zarząd Zlewni
Małej Wisły w Pszczynie w okresie jesienno-zimowym będzie
się starał zrealizować wycinkę
porostu samosiewu ale tylko
na działkach zarządzanych
przez RZGW Gliwice, ponieważ
zakupione przez nich mapy własnościowe i wypisy z ewidencji
gruntów wykazały, że zdecydowana większość porośniętych
samosiewem terenów należy
do Kompanii Węglowej SA
w Katowicach, a częścią porośniętych samosiewem terenów
zarządza Stowarzyszenie Wędkarskie Rontok w Goczałkowicach-Zdroju, Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach oraz prywatni
właściciele. RZGW Gliwice
zwrócił się do Kompanii Węglowej SA w Katowicach i Stowarzyszenia Wędkarskiego Rontok w Goczałkowicach-Zdroju

o wykonanie wycinki na zarządzanych działkach.
Ostatnie oględziny stanu
urządzeń przeciwpowodziowych i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wykonane
zostały przez pracowników
Urzędu Gminy w dniu 19 listopada 2013 r.
Wały przeciwpowodziowe
rzeki Wisły są w dobrym stanie
i są wykoszone w ramach bieżącej konserwacji. Na odcinku
ok. 60 m od wschodniej granicy gminy można dostrzec niewielkie obniżenie wału Wisły.
Odcinek ten objęty jest planowanym przez PG „SILESIA”
profilaktycznym podwyższeniem wału, uwzględniającym
zakładane przez kopalnię osiadanie gruntu. Kopalnia zamierza też profilaktycznie nadbudować północną groblę stawu
Rontok, a obecnie na podstawie udzielonego przez Wojewodę Śląskiego pozwolenia
na budowę z dnia 13 maja
2013 r., wykonuje modernizację pompowni melioracyjnej przy ulicy Stawowej wraz
z przebudową terenowych
zbiorników wyrównawczych
na wlotach pompowni po obu
stronach Potoku Goczałkowickiego, to jest zbiornika Borowina i Zbiornika Wydymacz.
Zbiorniki te mają umożliwić
krótkotr wałą retencję wód
opadowych, zapewniającą niezbędną ilość czasu dla ich przepompowania do stawu Rontok.
Dla zabezpieczenia terenów
sąsiadujących od skutków podpiętrzenia wody w zbiorniku
Wydymacz, budowana jest grobla z przepustem z terenu bezodpływowego. Modernizacja
pompowni obejmuje między
innymi wymianę pomp oraz
umieszczenie transformatora
nad dachem pompowni, poza

zasięgiem wód powodziowych.
W czasie oględzin prowadzone
były prace modernizacyjne.
W rowie melioracy jnym
na przepuście w ul. Dębowej
stwierdzono niski poziom wody
ale dno rowu jest położone zbyt
wysoko w stosunku do przepustu. PG „SILESIA” zamierza profilaktycznie poprawić
niweletę podłużną tego rowu.
Potok Goczałkowicki na całej
długości jest drożny i czysty. Nie stwierdzono dopływu
zanieczyszczeń. Poziom wody
w potoku jest niski. Wały
Poto k u G o c z a ł kow i c k i e g o
są wykoszone w ramach bieżącej konserwacji ale na odcinku
pomiędzy mostem na ul. Stawowej a ujściem Potoku wymagają poprawienia profilowania skarp na wysokości lustra
wody.
W stawie Rontok stwierdzono niski poziom wody. Grobla stawu Rontok, szczególnie
w części północnej, jest znacznie obniżona i powinna być
przebudowana i podwyższona.
Odprowadzenie wód ze stawu
Rontok do rowu opaskowego
przepustem Ø 600 jest drożne.
Ilość odprowadzanej wody
w dniu oględzin była niewielka.
Stan śluzy rowu opaskowego
w wale przeciwpowodziowym
Wisły, strona odwodna – bez

zmian od ostatniego przeglądu
w dniu 24.04.2013 r. W dniu
o g l ę d z i n ś l u z a c z ę śc i owo
zamknięta. Mechanizm opuszczania zasuwy nosi ślady konserwacji i wskazana jest dalsza systematyczna konserwacja. Rów odprowadzający wodę
od śluzy do koryta Wisły jest
oczyszczony.
Przy wylocie z przepompowni wód powodziowych
DK1 do międzywala rzeki
Wisły betonowe umocnienie
skarpy przy korycie po stronie odpływu wód rzeki Wisły
jest zagrożone zniszczeniem.
Skarpa wału przeciwpowodziowego jest uszkodzona bezpośrednio przy betonowych
płytach. Powstała tam głęboka
wyrwa; następna wysoka woda
może zniszczyć te płyty.
Nie stwierdzono pogorszenia się stanu bezpieczeństwa
pr zeciwpowodziowego ale
stwierdzone nieprawidłowości budowli mających związek z tym bezpieczeństwem
powinny być naprawione.
W pobliżu istniejącej śluzy
wałowej rowu opaskowego
potrzebne jest zamontowanie wodowskazu celem kontroli stanu wód dla określenia
potrzeby zamykania i otwierania śluzy.
Wacław Rutkowski
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Uruchomiono portal
turystyczny

W

listopadzie zakończono
projekt pn. „Modernizacja istniejącej bazy
informacji turystycznej na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój” realizowany jako tzw. mały projekt,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007-2013.
W ramach projektu wykonano
4 tablice informacyjne z planem
miejscowości, wydano folder,
uruchomiono System Informacji
SMS. Ponadto wykonano również
portal turystyczny Gminy www.
turystyka.goczalkowicezdroj.pl –
wejście poprzez stronę startową
zawierającą dwa odnośniki: Strefa
Mieszkańca – link do strony internetowej gminy, strefa Turysty- link

do portalu. Portal wykonała firma
CONCEPT Intermedia z siedzibą

w Toruniu wybrana w trybie zapytania cenowego. Koszt wykona-

nia 5.890,00 zł.
Maria Ożarowska

Ochrona przed
powodzią w rejonie
ul. Zimowej
W

sierpniu br., w ramach
ochrony przed powodzią Urząd Gminy zlecił krakowskiej firmie Olbrych
– Malik s.c. wykonanie opracowania dotyczącego ograniczenia
spływu powierzchniowego powyżej ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju z uwzględnieniem
postępującego zagospodarowania
i urbanizacji tych terenów oraz istniejących warunków geomorfologicznych.
Początkiem grudnia firma
przełożyła gotowe opracowanie. Opracowanie zawiera szczegółowa analizę hydrologiczną
i hydrauliczną oraz wstępną koncepcję techniczną działań inwestycyjnych ograniczających niebezpieczeństwo podtopień.
Po rozeznaniu uwarunkowań, przy tak dużej zlewni firma
zaproponowała rozwiązanie problemu bezpieczeństwa powodziowego poprzez budowę 2 suchych
zbiorników retencyjnych, których
celem będzie zatrzymanie dużej
ilości wody i jej okresowe zmagazynowanie, a ponadto poprzez

właściwe ukierunkowanie spływu
wód. Zdaniem wykonawcy istnieje również możliwość odprowadzania wód poprzez budowę
sieci rowów i kanałów, tym niemniej firma rekomenduje rozwiązanie przedstawione w opracowaniu. Wykonane opracowanie obejmuje:
1. inwentaryzację istniejącego
zagospodarowania terenu i terenów zalewowych w formie opisowej i graficznej
2. dokumentację fotograficzną
obrazująca stan istniejący
3. opracowanie wariantowego
sposobu zabezpieczenia analizowanego terenu.
4. obliczenia hydrologiczne
i hydrauliczne z odniesieniem
do przyjętych do obliczeń przepływów oraz do faktycznie zarejestrowanych stanów katastrofalnych jakie miały miejsce w 2010 r.
5. obliczenie kosztów realizacji
inwestycji dla poszczególnych
wariantów z uzasadnieniem technicznym i ekonomicznym wyboru
danego rozwiązania.
W toku prac wykonawca anali-

zował dane historyczne oraz archiwalne mapy topograficzne z lat
1883 i 1934, które wskazywały
na istnienie wielu niewielkich,
nie istniejących obecnie zbiorników retencyjnych wzdłuż Potoku
Goczałkowickiego. Proponowane
przez firmę Olbrycht-Malik działania poprzez zaplanowane ziemne
zbiorniki retencyjne (2 warianty
– mniejsze i większe) mają na celu
przywrócenie korzystnych warunków odpływu ze zlewni i zmniejszenie zagrożenia powodziowego,
zarówno w rejonie ul. Zimowej, jak
i na terenach poniżej, przyległych
do Potoku Goczałkowickiego.
W ramach opracowania analizowano oraz optymalizowano pracę
zbiorników wykonując stosowne
symulacje.Wynikitychżesymulacji
pozwoliły na określenie możliwej
i wymaganej pojemności retencyjnej oraz określenie stopnia redukcji przepływów powodziowych.
Oprócz zbiorników firma zaproponowała także wykonanie rowów
stokowych, które dodatkowo uporządkują niekontrolowany dotychczas spływ powierzchniowy powo-

dujący podtopienia w rejonie samej
ul. Zimowej. Wybór wariantu oraz
szczegółowe rozwiązania techniczne zależą od Inwestora i winny
być przedmiotem projektu budowlanego.
Warianty budowy zbiorników:
1. Zbiornik 1 wariant 1 – głębokość
całkowita 4,2 mm
pojemność retencyjna (użytkowa)
12,228 tys. m3
szacunkowy koszt inwestycji –
1.995.000 zł
2. Zbiornik 1 wariant 2 – głębokość
całkowita 4,2 m
pojemność retencyjna (użytkowa)
7,663 tys. m3
szacunkowy koszt inwestycji –
1.175.000 zł
3. Zbiornik 2 wariant 1 – głębokość
całkowita 4,5 m
pojemność retencyjna 12,309 m3
szacunkowy koszt inwestycji –
2.094.000 zł
4. Zbiornik 2 wariant 2 – głębokość
całkowita 4,5 m
pojemność retencyjna 6,751 m3
szacunkowy koszt inwestycji –
1.371.000 zł.
Maria Ożarowska

aktualności
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Zakończono I etap
rewitalizacji parku
zdrojowego

Z

akończyły się prace związane
z rewitalizacją parku zdrojowego.

Zakres projektu obejmował:

• budowę alejek spacerowych
w układzie sinusoidalnym poprawiających układ komunikacyjny
oraz w konsekwencji zwiększających możliwości wypoczynku
w tym sobotnio-niedzielnego,
rekreacji oraz edukacji przyrodniczej,
• budowę oświetlenia ścieżek parkowych oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego,
• wyposażenie w elementy
małej architektury (ławki, kosze
na śmieci, szachownica, stoły
do gry w szachy, altany wypoczynkowe, zegar słoneczny),
• nasadzenia drzew i krzewów
oraz bylin.
Projekt pn.” Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej
Gminy Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację
zabytkowego parku zdrojowego”
był finansowany ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGR
„Żabi Kraj” w wysokości 1 058
155 zł, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokości
129 909 zł oraz Gminy Goczałkowice-Zdrój w kwocie 1 315 200 zł.
Wójt Gminy
Goczałkowice - Zdrój
Gabriela Placha

Wał w Borze gotowy
Ś
ląski Zar ząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach zakończył
rozbudowę i nadbudowę lewego
wału rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju, w Borze. Roboty
wykonywało Konsorcjum
Grupa Kapitałowa WONAM SA
z Pszczyny oraz PBHiO HYDROGÓR Sp. z o.o. z Bielska–Białej.
C e l e m t yc h r o b ó t by ł a
poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wartość
wykonanych robót wynosi
ok.980 tys.zł.

W ramach inwestycji wykonano:
1. podwyższenie lewego wału
rzeki Wisły na długości 555,0 m
2. przebudowę przejazdów
i zjazdów wałowych wraz
z wykonaniem mnicha spustowego
3.drenaż wału przy skarpie
odpowietrznej w km 0+053 –
0+303.
Maria Ożarowska
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inwestycje w gminie
goczałkowice-zdrój
- co udało się
zrealizować w 2013 roku?
I. Projekt pn.” Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej
Gminy Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego”, który sfinansowano przy
udziale środków z Programu PO RYBY pozyskane w wyniku konkursu
ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGR Żabi Kraj. Dotacja z Unii Europejskiej wynosi 1.058.tys.zł. Na nasadzenia pozyskano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, w wysokości 130 tys.zł. Wydatki na zadanie
poniesione w 2013r. to 2.503.264 zł..

ściowe, spotkania czy posiedzenia rady gminy
III. Budowa drogi gminnej ulicy Parkowej oraz ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy Powiatu. Wydatki
na to zadanie wyniosły 2.218 tys.zł. Inwestycja była sfinansowana
dotacją z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebu-

Ul. Parkowa po zakończonej przebudowie.
Park zdrojowy po zakończonej rewitalizacji.

II. Projekt "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój i remont obiektu”. Środki na jej częściowe sfinansowanie pozyskano w 2012r. w postaci pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 62 tys. zł oraz dotacji z WFOŚiGW w wysokości 6 tys.
zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2012r. W 2013r. poniesione
na to zadanie wydatki wyniosły 620 tys zł. W ramach zadania wykonano również wjazd do OSP i OPS od ulicy Szkolnej oraz wykonano
remont sali urzędu gminy wykorzystywanej na imprezy okoliczno-

dowy Dróg Lokalnych 2012-2015 w wysokości 1.071 tys. zł, dotacją
z Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 340 tys. zł. Pozostała kwota
to środki gminy.

IV W ramach tzw. „Małych projektów”:

1. „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju”. W ramach projektu wykonano 4

Odtworzone oznakowanie ścieżki edukacyjnej w Borze.
Wyremontowany budynek Urzędu Gminy.
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inwestycje w gminie

- ciąg dalszy...

tablice informacyjne z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej w Borze. Tablice
zawierają nazwę Ścieżki, trasę Ścieżki wraz z podziałem na odcinki, długość poszczególnych odcinków, gatunki fauny i flory na każdym z odcinków, krótki opis przyrodniczy, zdjęcia okazów roślin i zwierząt. Zgodnie
z projektem zorganizowano również imprezę rekreacyjną -rajd rowerowy
„KORONA ZAPORY” w dniu 25 sierpnia. Wydatkowano kwotę 19 tys. zł
2. „Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój".
Zakres obejmował zakup i montaż tablic informacyjnych z planem miejscowości, wykonanie strony internetowej (www.turystyka.goczalkowicezdroj.pl), wykonanie systemu informacji sms, wykonanie folderu pt. „Przewodnik Gmina Goczałkowice-Zdrój”. Całkowity koszt zadania poniesiony
w latach 2012-2013 to 43.134 zł.

Koziołek Sarny w goczałkowickim uzdrowisku.

Tablica informacyjna przy ul. Uzdrowiskowej.

3. Odtworzenie obiektu małej architektury-rzeźby plenerowej w centrum uzdrowiska.
Rzeźba powstała w pracowni artysty rzeźbiarza Stanisława Hochuła,
zamieszkałego w Goczałkowicach-Zdroju i stanowi rekonstrukcję pierwowzoru odtworzoną na podstawie archiwalnej dokumentacji fotograficznej
sporządzonej w 1994r.

Wójt Gminy
Goczałkowic-Zdroju
Gabriela Placha

Całkowity koszt to kwota 34.982 zł.

KONKURS NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych
w 2014r., w zakresie ochrony
i promocja zdrowia oraz działań
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
wynosi 42.500 zł. O dotację mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymie-

nione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań objętych
konkursem:
1. Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym,
z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z dowozem,
2. Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem

umysłowym
3. Prowadzenie działań z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia
mających na celu utrzymanie
i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców
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. Nr 6, poz. 25).
Ter min składania ofer t:
do dnia 13.01.2014r.
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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Rozmawiano
o skutkach eksploatacji
i naprawianiu szkód

W dniu 11 grudnia br. odbyło się
spotkanie Mieszkańców z Wójtem Gminy oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju. Z ramienia Stowarzyszenia w spotkaniu wzięły udział: Prezes Stowarzyszenia – Pani Agata Tucka –
Marek oraz mec. Dominika Pietrzak.

W

pierwszej części spotkania poinformowano
Mieszkańców o prowadzonych postępowaniach:
1) w dniu 31 października br. Wójt
Gminy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Środowiska
w sprawie odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji nr
162/94 udzielonej w sierpniu
1994r. na wydobywanie węgla
kamiennego w granicach administracyjnych gminy uzdrowiskowej
Goczałkowice-Zdrój
2) w dniu 10 grudnia 2013r.
Wójt Gminy negatywnie zaopiniował Plan ruchu Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp.
z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach Kopalni Węgla Kamiennego
„Silesia” na lata 2014 – 2016
3) Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód prowadzi postepowanie w sprawie przekroczenia
w dniu 16 grudnia 2011r. uprawnień przez Dyrektora OUG w Katowicach. Postępowanie jest prowadzone na wniosek Mieszkańców.
Chodzi o zatwierdzenie części
szczegółowej planu ruchu na lata
2011-2013. We wrześniu 2013r.
Prokuratura zawiadomiła gminę

P

o wszczęciu śledztwa i poinformowała, że w tym postepowaniu
gmina ma status pokrzywdzonego. W listopadzie br. na okoliczność tego śledztwa pracownik
Urzędu Gminy zatrudniony jako
główny specjalista ds. architektury i zagospodarowania przestrzennego został przesłuchany
w charakterze świadka.
W toku dyskusji jeden z Mieszkańców poinformował zebranych
o umorzeniu śledztwa. Pismo
w tej sprawie został Mu doręczone
pocztą w dniu zebrania. Mieszkaniec był zbulwersowany
uzasadnieniem i zażądał od przedstawicieli gminy wyjaśnień dlaczego Wójt Gminy nie wydał
opinii w terminie 14 dniowym.
Sprawę wyjaśnił Pan Rutkowski.
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” wystąpiło o zaopiniowanie
planu ruchu w dniu
20.10.2011r. Pismem z dnia z dnia
3 listopada 2011r. Wójt Gminy
Gabriela Placha wystąpiła
do Wnioskodawcy o uzupełnienie
wniosku i usunięcie braków podania. W uzasadnieniu Wójt
Gminy wskazała na nieprzedłożenie oceny oddziaływania
na środowisko z udziałem czynnika społecznego czyli Mieszkańców, ryzyko dalszego osiadania
złóż leczniczych, potencjalną
utratę wartości nieruchomości
gruntowych i inne negatywne
skutku ruchu kopalni.
Ostatecznie w dniu 22 listopada
2011r. wniosek PG SILESIA został
zaopiniowanynegatywnie.
Dyrektor Okręgowego Urzędu

Górniczego w Katowicach, w dniu
16 grudnia 2011r. zatwierdził
część szczegółową planu ruchu
PG Silesia na lata 2012-2013.
Wydając decyzję w tej sprawie
Dyrektor OUG nie zakwestionował terminu wydania negatywnej
opinii przez Wójta Gminy.
W tamtym czasie obowiązywał przepis art. 64 ust. 5 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
27, poz. 96 z późn. zm.), który
stanowi, że zatwierdzenie planu
ruchu „wymaga uprzedniego
przedłożenia przez przedsiębiorcę opinii właściwego wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. Niewyrażenie opinii w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o wydanie opinii uważa się
za brak zastrzeżeń do treści planu
ruchu”. Zatem w przypadku niedotrzymania terminu Dyrektor
mógłby z powodzeniem uznać,
że Wójt Gminy nie ma żadnych
zastrzeżeń do planu ruchu. Tymczasem Dyrektor OUG rozpatrzył
argumenty podane przez Wójta
Gminy i w uzasadnieniu decyzji
napisał co następuje:
„organ nadzoru górniczego rozważył argumenty podniesione przez
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
w uzasadnieniu negatywnej opinii.
W zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdził, że powyższe nie
jest objęte właściwością rzeczową
organu nadzoru górniczego i nie
może być uwzględnione w postępowaniu o zatwierdzenie planu ruchu
zakładu górniczego.” Stwierdził

ponadto, że „Przedstawione w planie ruchu roboty górnicze i przedsięwzięcia zostały zaprojektowane
zgodnie z zasadami techniki górniczej i powinny zapewnić bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,
jego pracowników, bezpieczeństwo
powszechne lub środowiska”.

W drugiej części spotkania rozmawiano o szkodach górniczych,
prawach osób poszkodowanych
i konieczności dokumentowania
wszelkich zdarzeń. Mieszkańcy
mieli okazję do przedstawienia indywidualnych problemów
i skonsultowania ich z prawnikiem. Wyjaśnień i odpowiedzi
udzielała mec. Pietrzak. W toku
dyskusji postulowano udzielenie
pomocy prawnej osobom poszkodowanym. Pani Wójt poinformowała o pracach nad utworzeniem w Urzędzie Gminy punktu
informacyjno-konsultacyjnego,
w którym zainteresowani mogliby
uzyskać ważne informacje dotyczące szkód górniczych, praw
osób poszkodowanych i odszkodowań. Poinformowała również,
że na początku stycznia planowane jest zorganizowanie spotkania Mieszkańców z przedstawicielami PG SILESIA na temat eksploatacji górniczej. Ponadto powiedziała, że Urząd Gminy wspólnie
ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą jest w trakcie opracowania ulotki z ważnymi informacjami dla poszkodowanych.
Ulotka zostanie rozprowadzona
wśród Mieszkańców w miesiącu
grudniu br. Ulotka będzie również dostępna na gminnej stronie
internetowej z zakładce „Szkody
górnicze” oraz w „Wiadomościach
Goczałkowickich”.
Maria Ożarowska

10 tys. na zakup samochodu
kwatermistrzowskiego

aństwowa Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie wzbogaciła się o nowy samochód kwatermistrzowski. Prezentacja nowego
wozu miała miejsce 29 listopada. Samochód zakupiono dzięki pomocy finansowej gmin gminy powiatu pszczyńskiego. Samochód specjalny Citroen Jumper 35 L3H2 150 VAN kosztował 104.760 zł. Gmina Goczałkowice-Zdrój przekazała na ten cel kwotę
10.000 zł. W dniu 09.12.2013r. Komendant Powiatowy PPSP w Pszczynie Pan Ireneusz Smolarek przekazał Gminie sprawozdanie
z wykorzystania otrzymanych środków.
Maria Ożarowska
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Remont rowów
przy ul. Jeziornej

W

dniu 22 listopada br. do Starostwa
Powiatowego w Pszczynie wpłynęła decyzja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o przyznaniu Powiatowi
Pszczyńskiemu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota promesy –
ponad 432 tys. zł.
Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na remont odwodnienia ul. Jeziornej
w Goczałkowicach-Zdroju – etap I, na odcinku
pomiędzy ul. Grzebłowiec i ul. Zimową –

w km 0+000 do 1+300.

Remont obejmuje:
1. remont ok. 1147,95 mb rowu,
2. wymianę ok. 105,05 mb przepustów pod
zjazdami
3. wykonanie pozostałych robót towarzyszących.
Przetarg rozstrzygnięto w piątek 6 grudnia. Roboty wykona firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, która przedstawiła naj-

korzystniejszą ofertę W przetargu uczestniczyło 7 firm.
Wartość robót – ok. 135.173 zł. Termin wykonania – do 23.12.2013r. Umowa
w sprawie zamówienia publicznego zostanie
zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Do dnia 12 grudnia br. Powiat
jest zobowiązany przekazać Wojewodzie Śląskiemu wymaganą dokumentację.
Maria Ożarowska

Komisja Wojewódzka
weryfikowała szkody
powodziowe

K

omisja Wojewódzka powołana Zarządzeniem Wojewody Śląskiego zweryfikowała straty powstałe w wyniku
powodzi, która wystąpiła w dniach 24-26
czerwca br. na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. Straty te zostały przez pracowników
Urzędu Gminy i AZK oszacowane w lipcu br.
na kwotę ok. 6 mln zł. Komisja przeprowadziła wizję w terenie i na miejscu oceniała
uprzednio sporządzone zestawienia. Oglę-

dziny dotyczyły wyłącznie obiektów wykazanych w protokole strat.
W wyniku weryfikacji Komisja stwierdziła uszkodzenia dróg gminnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 2. 947.600 zł, w tym:
1) na drogi gminne – 1.790.000 zł
2) na kanalizację deszczową i naprawę
2 przepustów w ciągu ul. Brzozowej –
500.000 zł

3) na naprawę urządzeń melioracyjnych –
657.600 zł
Na tej podstawie Urząd Gminy będzie
mógł starać się o dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w mieniu komunalnym. W grudniu br. Wójt Gminy wystąpi
do Urzędu Wojewódzkiego z propozycją
zadań do dofinansowania w 2014r.
Maria Ożarowska

8 stycznia 2014

– spotkanie Mieszkańców
z przedstawicielami PG SILESIA
W związku z eksploatacją górniczą Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój serdecznie
zaprasza Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju na spotkanie z przedstawicielami PG Silesia.
Tematem spotkania będzie „Postępowanie związane z usuwaniem szkód powstałych na skutek działalności górniczej”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014r. (środa) o godz. 17.00 w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY
DLA „GWARKA”

Z przyjemnością informujemy, że Zespół
Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji
Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach-Zdroju uzyskał akredytację Ministra
Zdrowia, która potwierdza spełnienie
przez tę placówkę najwyższych standardów jakości dla lecznictwa szpitalnego.

A

kredytacja to sprawdzona metoda niezależnego potwierdzenia wysokiej
jakości świadczeń realizowanych w placówkach opieki zdrowotnej. Jest postrzegana
jako jeden z elementów wyróżniających placówkę na rynku usług zdrowotnych. Polega
na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu
placówki medycznej w oparciu o określone
standardy akredytacyjne. Audyt jest prowadzony przez wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Uzyskanie minimum 75% skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata. Wynik poniżej
75% możliwej do uzyskania punktacji skutkuje odmową. Punktacja „Gwarka” jest jedną
z najwyższych i wynosi 94%.
Uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego odbyło się 11 grudnia w Sali
Głównej Szpitala „Gwarek” przy ul. Uzdrowiskowej 51. Wśród zaproszonych gości obecni
byli m.in. Jerzy Hennig – dyrektor Centrum
Monitorowania Jakości, dyrektorzy zaprzy-

jaźnionych szpitali, personel „Gwarka”, kierownictwo organu założycielskiego czyli
Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, przedstawiciele instytucji
rządowych i innych jednostek współpracujących z Gwarkiem, Dyrektor WORR, Wicestarosta Pszczyński, Przewodniczący Rady
Gminy, Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Sekretarz Gminy, Zastępca Komendanta PPSP w Pszczynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, Prezes
i Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
Pani Dyrektor Stanisława Szary nie kryjąc zadowolenia i wzruszenia wielokrotnie
podkreśliła, że akredytacja to praca całego
zespołu, przede wszystkim ordynatorów
oddziałów, lekarzy, pielęgniarek i administracji. Podkreśliła również, że rozwój placówki,

jej dzisiejsza pozycja i jakość udzielanych
świadczeń nie były by możliwe bez ogromnego zaangażowania, wiedzy, doświadczenia i entuzjazmu pracowników. Nie byłoby
możliwe również bez zrozumienia, wsparcia
i przyjaznego podejścia ze strony władz Konfederacji Związkowych Zawodowych Górnictwa. W trakcie gali zaproszeni goście obejrzeli prezentację, a poprzez pryzmat wspomnień i podziękowań poznali „od kuchni”
placówkę i jej funkcjonowanie. Na zakończenie wysłuchali koncertu w wykonaniu
Zespołu Folklorystycznego „Goczałkowice”
pod kierunkiem Grzegorza Paszka.
Uroczystość wręczenia Certyfikatu przejdzie do historii także jako dzień, w którym
jednocześnie wielu zasłużonych pracowników otrzymało dyplomy i wyróżnienia z okazji Jubileuszu 20-lecia Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce.
Nie jest łatwo zdobyć akredytację, a jeszcze trudniej utrzymać wysoką jakość usług.
W „Gwarku” to się udaje. Uzyskując Certyfikat Akredytacyjny „Gwarek” dołączył
do elitarnego grona zakładów lecznictwa
w Polsce; Certyfikat posiada obecnie 136
placówek, z tego 20 w województwie śląskim. „Gwarek” jest pierwszym w powiecie
pszczyńskim.
Maria Ożarowska

DOTACJA NA DALSZE BADANIA

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach z dnia 4 grudnia
br. Gmina Goczałkowice-Zdrój
uzyskała dofinansowanie
w kwocie 128 tys. na realizację
zadania pn. „Badania jakości
powietrza atmosferycznego
dla potrzeb oceny właściwości
leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój”.

Z

adanie obejmuje przeprowadzenie badań powietrza
w strefie A ochrony uzdrowiskowej oraz wnikliwą analizę
meteorologiczną, polegającą
na porównaniu warunków meteorologicznych w okresie pomia-

rowym z typowymi warunkami
klimatycznymi tego obszaru.
Wymienione zadanie będzie
stanowić kontynuację programu
badawczego realizowanego
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w okresie od września 2012 r. do września 2013 r.,
na terenie strefy A ochrony uzdrowiskowej w Goczałkowicach-Zdroju, prowadzonego przez
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp.
z o.o.
Zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości powietrza,
ocena dotrzymania wymogów
jakości powietrza w strefie uzdrowiskowej wymaga wyznaczenia
średniej rocznej wartości stężeń
PM10 oraz liczby dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń dobowych. Zatem podstawą
oceny winny być roczne ciągi
pomiarowe. Program badawczy
prowadzony firmę EKOMETRIA
sp. z o.o. obejmował dwa lata
kalendarzowe, lecz nie pokrywał

się z żadnym z nich. Dodatkowo
trzeba nadmienić, że pomiary
obejmujące okres 1 roku mogą
być obarczone błędem wynikającym z nietypowej aury i wyjątkowo niekorzystnych warunków
pogodowych. To wszystko może
spowodować trudności w interpretacji norm określonych dla
pyłu zawieszonego PM10, uniemożliwić porównania z wynikami ocen jakości powietrza
wykonywanej w ramach PMŚ,
a w rezultacie stwarzać problemy
we właściwym udokumentowaniu spełnienia warunków klimatycznych w gminie uzdrowiskowej. Wydłużenie okresu badań
jakości powietrza o następny rok
pozwoli na uzyskanie dokładniejszych informacji na temat jakości
powietrza na terenie uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój oraz źródeł
zanieczyszczeń wpływających
na stan powietrza w tym rejonie.
Starania o dotację podjęto
we wrześniu br. mając na uwadze decyzję Ministra Zdrowia

przedłużającą Goczałkowicom-Zdroju status gminy uzdrowiskowej do końca 2016r. i dalszą przyszłość. Analizując dotychczasowe
działania uznano za wskazane
kontynuację pomiarów w celu
weryfikacji ustawo określonych
norm jakości powietrza, a także
stwierdzenia czy występujące
obecnie poziomy zanieczyszczeń
są związane z niekorzystną sytuacją meteorologiczną panująca
na przełomie roku 2012-2013,
czy też wynika to z nałożenia się
innych niekorzystnych zjawisk.
Celem przyszłorocznych badań
jest pogłębienie analizy danych
o emisji pyłów, jakości powietrza
i składzie chemicznym pyłu, istotnych z punktu widzenia zagrożeń
aerosanitarnych w występujących w uzdrowisku, a także identyfikacja źródeł mających decydujący wpływ na jakość powietrza oraz określenie tła regionalnego, na którego kształtowanie
gmina nie ma wpływu.
Maria Ożarowska
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wywiad z PANIĄ stanisławą
szary- dyrektorem "gwarka"

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny
Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Gwarek” w Goczałkowicach-Zdroju z rąk dyrektora Centrum Monitorowanie Jakości w
Krakowie - Jerzego Henninga
otrzymał przyznany przez
Ministra Zdrowia CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY. Uroczysta gala wręczenia certyfikatu
odbyła się 11 grudnia w siedzibie szpitala. O tym wyjątkowym
wyróżnieniu z dyrektorem placówki – dr n. med. Stanisławą
Szary rozmawia Ewelina Sowa.
1. Akredytacja jest wyznacznikiem
jakości świadczenia usług zdrowotnych, który wyróżnia nieliczne
placówki medyczne w naszym
kraju. Co zainspirowało Panią
do wzięcia udziału w przeglądzie
akredytacyjnym?
Nasze działania na rzecz rozwoju jakości rozpoczęły się w 2007 r.
od procesu wdrożenia systemu jakości ISO, uwieńczonego certyfikatem wg. normy 9001-2009. Od tego
czasu ciągle się doskonalimy i rozwijamy, dlatego kolejnym wyzwaniem w dziedzinie rozwoju jakości
był Program Akredytacji Szpitali
na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009 nr 52 poz.
418) oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę
o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach
w ochronie zdrowia. (Dz. U. 2009
nr 76 poz. 641) który, w odróżnieniu od uniwersalnego systemu ISO,
jest programem dedykowanym
wyłącznie sektorowi medycznemu.
W środowisku medycznym
marka Akredytacji znana jest
od wielu lat. System Akredytacji
funkcjonuje w Polsce już od 1998 r.,
stopniowo wchodząc do polskich
szpitali i POZ – ów. Obecnie jest
to najbardziej rozpoznawana
i ceniona marka jakości w sektorze usług medycznych w Polsce.
Posiadanie certyfikatu Akredytacji, przyznawanego przez Ministra
Zdrowia jest ogromnym wyróżnieniem dla szpitala nie tylko w Polsce, ale również na świecie, ponieważ polskie standardy akredytacyjne wzorowane były na doświadczeniach takich krajów, jak USA,
Kanada i Wielka Brytania. Można
powiedzieć, że jest to znak Jakości

rozpoznawany na całym świecie.
Jako Dyrektor zarządzający
placówką niepubliczną zdawałam
sobie sprawę, że aby utrzymać się
na rynku ochrony zdrowia w Polsce, nie wystarczy zatrudnić wysokokwalifikowaną kadrę medyczną,
zakupić specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz zapewnić komfortową infrastrukturę w postaci
wyremontowanych budynków
szpitalnych. Takie bowiem kryteria
musiały być spełnione przy ubieganiu się o kontrakt z NFZ. Dzisiaj szpitale, żeby sprostać konkurencji nie tylko w Polsce, ale także
w krajach Unii Europejskiej muszą
zadbać o odpowiednią jakość usług
medycznych, opartą na międzynarodowych standardach i doświadczeniu specjalistów. Działania
takie wymusza na polskich szpitalach m.in. prawo unijne, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie stosowania
praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej, która obowiązuje w Polsce od 25 października
tego roku. Akredytacja jest właśnie takim zintegrowanym systemem, który ukierunkowuje szpitale w osiąganiu jakości na wysokim międzynarodowym poziomie.
2. Jak wyglądał proces rekrutacyjny i jakie warunki należało
spełnić, aby dołączyć do elitarnego
grona szpitali akredytowanych?
Każdy szpital może przystąpić
do procesu akredytacji. Termin
wizyty akredytacyjnej należy ustalić co najmniej kilka miesięcy wcześniej z Centrum Monitorowania
Jakości w Krakowie (CMJ), które
współpracuje z WHO i prowadzi
akredytację w ochronie zdrowia
pod auspicjami Ministra Zdrowia.
Zanim jednak zostanie ustalony
termin wizyty audytorów z CMJ,
szpital powinien dokonać samooceny poziomu spełnienia 221 standardów akredytacyjnych zawartych w 15 działach zatwierdzonych
przez Ministra Zdrowia i opublikowanych w rozporządzeniu z dnia
06.11.2008r.
W ustalonym terminie przeglądu akredytacyjnego wizytatorzy
z CMJ porównują poziom spełnienia standardów akredytacyjnych
przez ocenę stwierdzonej praktyki i stanu jednostki z wzorcami,
jakie stanowią standardy akredytacyjne. Na tej podstawie opracowują raport z wizyty i przedsta-

wiają go powołanej przez Ministra
Zdrowia Radzie Akredytacyjnej,
składającej się z przedstawicieli
zawodów medycznych. Wizytatorzy z CMJ to doświadczeni pracownicy ochrony zdrowia, czynni
zawodowo lekarze, pielęgniarki,
farmaceuci, rehabilitanci itd.
rekrutujący się z różnych szpitali
w Polsce. Na podstawie raportu
wizytatorów Rada Akredytacyjna
podejmuje uchwałę o rekomendowaniu bądź nie rekomendowaniu
Ministrowi Zdrowia udzielenia
akredytacji dla szpitala. Minister
Zdrowia uwzględniając rekomendacje Rady Akredytacyjnej może
przyznać akredytację na okres
trzech lat lub odmówić przyznania
akredytacji.
Muszę stwierdzić, że wprowadzenie zasad Akredytacji w szpitalu nie jest procesem prostym
i łatwym. Wdrażanie standardów
akredytacyjnych trwało w naszym
Zakładzie ponad rok. Niestety,
wysoka jakość wymaga nie tylko
wielkiej wiedzy i determinacji
ze strony pracowników, ale także
wystarczająco długiego czasu,
żeby nowe zmiany wyrugowały
nieprawidłowe nawyki i na trwale
zaszczepiły nowy sposób myślenia. A na to potrzeba czasu i wielu
szkoleń. Wysoka Jakość bowiem,
to przede wszystkim zmiany
na poziomie mentalnym.
3. Czego spodziewa się Pani
po akredytacji? Jakie korzyści dla
szpitala i jego pacjentów uda się
dzięki niej osiągnąć?
Akredytacja to przede wszystkim wysoka jakość usług medycznych porównywana do światowych standardów w tym zakresie. Z jej otrzymaniem wiąże się

wiele dodatkowych korzyści dla
pacjentów, personelu i samego
szpitala. Bardzo istotne jest poszanowanie praw pacjenta, jego bezpieczeństwa, poprawa organizacji
pracy szpitala związana z pobytem pacjenta, lepsza komunikacja
pacjenta z personelem medycznym oraz usprawnienie przepływu
informacji.
Całość wpływa na zwiększenie
zadowolenia i satysfakcji pacjentów z leczenia i pobytu oraz przyczynia się do realizacji naszej misji
„Sprawność pomimo wieku i choroby”. Należy podkreślić, że akredytacja to nie tylko korzyści dla
pacjentów, ale również liczne
korzyści dla personelu, które przyczyniają się do zwiększenia jego
bezpieczeństwa pracy, stymulują
zespół do ciągłej aktualizacji wiedzy medycznej i rozwoju zawodowego, a także podnoszą jego poczucie satysfakcji. Dla szpitala jako
organizacji akredytacja to głównie prestiż oraz gwarancja wysokiej jakości usług, a co za tym idzie,
zwiększanie notowań przy zawieraniu kontraktów z NFZ.
4. Otrzymanie akredytacji,
to w dużej mierze Pani osobisty
sukces jako dyrektora sanatorium.
Z realizacji jakiego przedsięwzięcia na terenie Zespołu Sanatoryjnego „Gwarek” jest Pani najbardziej dumna?
Sama nie zrobiłabym wiele,
bo do pracy i sukcesu potrzebny jest
zespół zaangażowanych, mądrych
ludzi, którym chce się chcieć i którzy czerpią satysfakcję z osiąganych efektów swojej pracy. Najbardziej jestem dumna z mojego
DOKOŃCZENIE NA STR. 18 
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wywiad - ciąg dalszy...
zespołu, który z ogromną determinacją i zaangażowaniem pracował przez trudny okres przygotowań do wizyty akredytacyjnej.
Każdy miał przydzielony zakres
standardów i procedur do opracowania i wdrożenia. Każdy miał
także swoją misję do wypełnienia, która wpisała się w całokształt wypracowanej Jakości.
Dlatego mogę z przekonaniem
powiedzieć, że Jakość jest sukcesem pracy zespołowej wszystkich
pracowników Gwarka i bardzo im
za to dziękuję.

Także wysoka ocena wizytatorów z krakowskiego CMJ jest dla
mnie powodem do dumy i największą nagrodą za trud, jaki włożyliśmy poświęcając swój czas bez
zaniedbywania pacjentów i swoich obowiązków. Uzyskana bardzo wysoką ocena – 94 punktów
na 100 możliwych plasuje nasz
Zakład w czołówce najlepszych
szpitali w Polsce.

5. Jakie są dalsze plany i przedsięwzięcia podnoszące statut
Gwarka? Co w tej chwili jest Pani

wiadomości goczałkowickie

największym marzeniem?
Marzę o urlopie. Myślę, że pracownikom należy się także chwila
wytchnienia. Zależy mi aby, odzyskali siły i poczuli, że pracują
w wyjątkowym miejscu, a teraz
jeszcze po przebudowie wejścia
głównego także, w pięknym. Zgodnie z przesłaniem akredytacji,
zadowolony pracownik emanuje
zadowoleniem na swoich pacjentów, dlatego nadal będę wspierała
mój wyjątkowy zespół pracowników, aby nieśli pomoc na najwyższym poziomie naszym pacjentom

i gościom.
Czekają na nas dalsze ważne
zadania takie, jak utrzymaniei rozwijanie poziomu jakości
świadczonych usług, w tym także
komercyjnych. Ponadto chciałabym uzyskać podobny znak jakości dla Sanatorium, które nie jest
objęte programem akredytacji
Ministra Zdrowia. Taką możliwość daje międzynarodowy certyfikat Euro Spa-Med, który jest
dedykowany wyłącznie dla Sanatoriów. Dlatego od stycznia biorę
się do pracy.

ROCZNICA 125-LECIA
ZAŁOŻENIA ZAKONU
SIÓSTR SALWATORIANEK
W goczałkowickim kościele
parafialnym pod wezwaniem
św. Jerzego, 7 grudnia 2013 r.
odbyła się uroczystość z okazji 125 rocznicy powołania
Zakonu Sióstr Salwatorianek.
Jubileuszową mszę św. odprawił ks. infułat Rudolf Brom
z Katowic. Homilię wygłosił
ks. Prowincjał Piotr Filas SDS.
W dziękczynnej eucharystii,
oprócz sióstr z goczałkowickiej wspólnoty wzięli udział
zaproszeni goście oraz władze
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

H

istoria założenia zgromadzenia Sióstr Boskiego
Zbawiciela rozpoczyna
się w 1881 r. W 27 lat po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, w kaplicy klasztoru sióstr
św. Brygidy w Rzymie, kapłani:
ks. Luthen oraz ks. Leonardi złożyli na ręce ojca Franciszka Jordana śluby zakonne. W tym dniu
spełniło się życiowe marzenie
zakonnika o założeniu Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (z łac.
„salvator” znaczy – Zbawiciel).
Już 7 lat później 8 grudnia 1888 r.
staraniem bł. Marii od Apostołów,
w Tivioli (obok Rzymu) powołano do życia żeńską wspólnotę.
Jak piszą siostry „od samego
początku była ono i jest międzynarodowa, misyjna i powszechna
w działaniu – wszystkie prace,
które prowadzą do chwały Bożej
i zbawienia dusz, wypływają

z miłości do Boga i ludzi”.
Właśnie ów misyjny charakter zakonu oraz napływ kandydatek z różnych zakątków Europy,
sprawiły, że 21 listopada 1929 r.
pierwsze 4 zakonnice przybyły
do Polski. Osiadły w Trzebinie,
gdzie rozpoczęły pracę w domu
rekolekcyjnym ojców Salwatorianów.
Nowo p r z y by ł e s i o s t r y
od samego początku nosiły się
z zamiarem utworzenia wspólnoty zakonnej na ziemi ojczystej.
Ich wybór za pośrednictwem Gertrudy Zbolały padł na Goczałkowice, gdzie 15 grudnia 1935 r.
poświęcono, utworzony w siedzibie dawnego hotelu klasztor wraz
z przyległą kaplicą pod wezwaniem Matki Bożej Zbawiciela
(ojciec Jordan uważał Maryję
za największą patronkę swego
dzieła), z olejnym obrazem autorstwa Antoniego Kolocha.
Pierwszą przełożoną polskiego Domu Zakonnego została
w 1936 roku s. Sabina Szymborowska.
Z chwilą osiedlenia się
w Goczałkowicach zgromadzenie zainicjowało różne prace
na rzecz miejscowego społeczeństwa. W lecie część pomieszczeń
ich domu wynajmowano osobom leczącym się. W zimie zaś
urządzano w nich rekolekcje
zamknięte. Zakonnice organizowały także kursy robótek ręcznych dla dziewczyn, kursy biblioteczne, a także – na zlecenie

Kurii Diecezjalnej w Katowicach
– kursy mariańskie.
W pierwszych miesiącach letnich po zakończeniu II wojny
ś w i a towej zo rg a n i zowa n o
tu punkt wypoczynkowy,, Caritas’’, stołówkę dla osób zajmujących się naprawą i odbudową
budynków sanatoryjnych, a także
kolonie i półkolonie dla dzieci
i matek z rodzin wielodzietnych.
W ramach działalności wspólnoty wiele miejsca zajmowała
opieka nad chorymi. Polskie
salwatorianki zamieszkujące
Goczałkowice pracowały w sanatorium dziecięcym, w lokalnym
szpitalu i sanatorium reumatologicznym oraz w pobliskiej Pszczynie.
Goczałkowicki Zakon Sióstr
Salwatorianek jest domem prowincjonalnym (znajduje się w nim
postulat oraz ośrodek powołań),
największym w kraju (przebywa
w nim ok. 30 sióstr), któremu
obecnie przewodniczy – S. Marta
Majerczyk SDS – Przełożona Prowincjonalna. Tutejsze zakonnice
prowadzą liczne apostolaty.
Zajmują się nauką religii
w szkole podstawowej, gimnazjum oraz przedszkolach, przygotowują dzieci do przyjęcia
sakramentu Pierwszej Komunii
Św., a w ramach referatu powołaniowego pracują również z młodzieżą. Udzielają się w sekretariacie domu rekolekcyjnego
o. Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach, przy goczałkowic-

Ks. Franciszek od Krzyża Jordan.

kiej parafii (charytatywna praca
wśródchorychisamotnych,dbanie
o czystość bielizny kościelnej oraz
w szpitalnym zakrystii). Przyjmują grupy rekolekcyjne. Pracują
jako organistki i zakrystianki.
Opiekują się kuchnią i ogrodem.
Wraz z rozbudową i remontem klasztoru w 1982 r. zaczął
w nim działać niewielki żłobek
dla dzieci, dziś funkcjonujący pod
nazwą Klubu Dziecięcego „Cherubinek”.
Łącznie na terenie całego
kraju znajduje się 14 wspólnot, które znajdziemy m.in. w:
Bagnie, Warszawie, Częstochowie, Gaszowicach, Katowicach,
Krakowie, Międzywodziu Olsztynie, Łodzi, Zielonej Górze, Zawoi,
Żywcu i Medenice na Ukrainie.
Każdy z tych ośrodków to miejsce szczególne, w którym służy się
drugiemu człowiekowi na boską
chwałę.
Ewelina Sowa
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POŚWIĘCENIE KAPLICZKI

W poniedziałek, 11 listopada,
w dniu szczególnym dla Polski
i Polaków w Goczałkowicach-Zdroju miała miejsce wyjatkowa uroczystość poświęcenia
kapliczki wzniesionej ku czci
patrona myśliwych, leśnikow
i jeźdźców.

U

sytuowanie tego obiektu
nie jest przypadkowe;
na skraju lasu, pośród drzew,
w sąsiedztwie stawów, na terenie dawnej Puszczy Pszczyńskiej.
Kapliczka została wykonana z pnia
drzewa i jest zwieńczona daszkiem,
na szczycie którego ustawiono
krzyż. Wewnątrz wydrążonego
pnia umieszczono rzeźbę przedstwiającąca Św. Huberta ze stojącym obok jeleniem, z promieniejącym krzyżem w wieńcu.
Obok kapliczki umieszczono
wielki głaz z tablicą upamiętniającą
goczałkowickich myśliwych, ich
duchowego opiekuna oraz wszystkich tych, co kochają przyrodę.
Pomysłodawcą i fundatorem kapliczki jest mieszkaniec
Goczałkowic Pan Piotr Jacek –
Łowczy Rejonowy w Pszczynie.
Pan Jacek przez ponad pół wieku
jest związany z łowiectwem. Jest
wielkim miłośnikiem przyrody,
ma ogromną wiedzę na temat
zwierzyny leśnej i jej zwyczajów.
Pełni wiele ważnych funkcji w okrę-

gowych i krajowych strukturach
Polskiego Związku Łowieckiego.
Zamiłowanie do przyrody zaszczepił w nim dziadek. Z niezwykłym
szacunkiem wspomina myśliwych
pochodzących z Goczałkowic,
w szczególności swojego łowieckiego nauczyciela śp. Waldemara
Włodarskiego.
Chłodna i pochmurna aura,
zwykle niestraszna myśliwym
i ludziom lasu, tego dnia nie przeszkadzała nikomu. Uroczystość
poświęcenia kapliczki postawionej w leśnej scenerii zgromadziła
wielu uczestników m.in. członków pszczyńskich kół łowieckich,
ich rodziny, goczałkowickich rad-

nych, mieszkańców gminy, kuracjuszy, młodzież gimnazjalną,
zaproszonych gości, a wśród nich
Honorowych Obywateli Goczałkowic-Zdroju, krewnych myśliwych,
których nazwiska uwieczniono
na tablicy pamiątkowej, Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej
w Warszawie Jana Suchorończaka,
Łowczego Okręgowego w Katowicach Jerzego Żagiela, Przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego Eugeniusza Pająka (także
myśliwy), Przewodniczącego rady
Gminy Adama Maćkowskiego.
Aktu poświecenia dokonał ks. proboszcz Lesław Przepłata.
W trakcie poniedziałkowej

uroczytości nie zabrakło myśliwskich akcentów: sztandary Kół
łowieckich „ŻUBR”, „CYRANKA”,
„BAŻANT” oraz „BAŻANIEC”
z Czechowic Dziedzic, Zespół
Sygnalistów pod kierunkiem Pana
Witolda Brągiela, stroje myśliwskie, mundury galowe…. Wielką
niespodziankę uczestnikom uroczystości sprawił Zespół Folklorystyczny „GOCZAŁKOWICE” pod
kierunkiem Grzegorza Paszka,
który przygotował na tę okazję
specjalny repertuar. Wiceprezes
Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie Jan Suchorończak oraz
Łowczy Okręgowy Jerzy Żagiel
nie kryli zaskoczenia i uznaniem
odnieśli się do występu.
W budowę kapliczki i jej postawienie zaangażowanych było
wiele osób, m.in. Pan Antoni
Łaska – budowniczy kapliczki, Pan
Andrzej Wyrobek – twórca figurki
Św. Huberta, Pan Kazimierz Pastor
z firmy ROLBUD, Panowie Ryszard,
Grzegorz i Łukasz Brudek z firmy
„Zakładanie i Pielęgnacja Ogrodów”, Państwo Janusz i Krzysztof
Żogała z firmy „Jak szkło”.
Na zakończenie uroczystości były specjalne podziękowania
i życzenia od Wójta Gminy dla fundatora kapliczki, który ze wzruszeniem powiedział, że oddaje i powierza ten obiekt Mieszkańcom.
Maria Ożarowska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 roku, po 123 latach
zaborów Polska na skutek
zawirowań historycznych
I wojny światowej i związanych
z nimi upadku trzech wielkich
mocarstw odzyskała niepodległość.

D

ecyzją demokratycznych
władz II RP z 1937 r. wydarzenie to upamiętniane jest
11 listopada. Od tego czasu, raz
w roku, na terenie całego kraju
w dniu narodowego święta organizowane są uroczyste obchody
upamiętniające powrót polski
na polityczną mapę europy.
W Goczałkowicach –Zdroju,
w hołdzie złożonym ojczyźnie
i poległym, którzy oddali życie
za jej suwerenność, w piątkowy
wieczór 8 listopada Gminny Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców
gminy oraz kuracjuszy z miejscowego uzdrowiska na patriotyczny

koncert w wykonaniu amatorskiej
grupy teatralnej „Kórtyna” działającej przy POPP w Pszczynie.
Zaprezentowany przez młodych
artystów program oparty został
na poezji Z. Herberta, Cz. Miłosza
oraz literackich wspomnieniach
zebranych i opracowanych przez

Annę Masny. Całość dopełnił koncert pieśni patriotycznych, pianisty – Wacława Srogiego.
Trzy dni później, w poniedziałek 11 listopada o godz.
7.00 w kościele parafialnym pod
wezwaniem św. Jerzego w intencji „ojczyzny” odprawiono mszę

św. O godz. 12.00 pod pomnikiem „Ku czci poległych za wolność ojczyzny” oraz tablicy upamiętniającej udział goczałkowiczan w powstaniach śląskich Wójt
Gminy – Gabriela Placha, Przewodniczący Rady Gminy – Adam
Maćkowski w asyście członków
Ochotniczej Straży Pożarnej
i mieszkańców złożyli wieńce i znicze oddając hołd minionym pokoleniom i wydarzeniom, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.
Na zakończenie uroczystości Przewodniczący OSP – Jerzy
Sodzawiczny wraz z Panią Wójt
wręczyli druhom: Bogusławowi
Wierzchowskiemu oraz Jakubowi
Nachajskiemu odznaczenia „wzorowego strażaka”, a Adamowi
Płasce „złoty medal za zasługi
dla pożarnictwa”, które otrzymali
za swą działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.
Ewelina Sowa
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PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI
OBECNA W PRZEDSZKOLU NR 1

Koncepcja pedagogiczna
Marii Montessori przeżywa
w świecie swój renesans.
Zainteresowanie tą pedagogika nie ominęło również Polski.

Kim była M. Montessori?
Ur. 31 sierpnia 1870, zm.
6 maja 1952– włoska lekarka,
twórczyni systemu wychowania
dzieci zw. metodą Montessori.
Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się tłumieniu aktywności dzieci. Uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest
wspieranie spontaniczności
i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego,
kulturowego i społecznego.
Odkryła także zjawisko polaryzacji uwagi u dzieci. Przez ponad
50 lat pracowała z dziećmi.
Dlaczego zdecydowaliśmy
się na w prowadzenie tych elementów do naszej pracy pedagogicznej?
Ponieważ pedagogika M.
Montessori daje dzieciom szansę
wszechstronnego rozwoju:
fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera
jego spontaniczną i twórczą
aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu
wiedzy, umiejętności szkolnych
i współdziałania..
Główne założenia Montessori: uczenie poprzez działanie,
tworzenie takiego otoczenia,
by dziecko było skupione, prowa-

Liczeni i ćwiczenie chwytu pensetkowego.

Brązowe schodki wg. M. Montessori.

dzenie tzw. „lekcji ciszy”, dbanie
o porządek przez dzieci, przestrzeganie reguł społecznych.
Decydującym warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka jest
odpowiednie środowisko, które
ma wspomagać prawidłowy rozwój jego osobowości poprzez
czynienie go zadowolonym
i szczęśliwym. Dzięki takiemu
samopoczuciu dziecko szybciej i chętniej zdobywa wiedzę.
Zachęcamy, by dziecko samodzielnie dochodziło do wiedzy
poprzez dostarczenie mu odpowiedniego materiału dydaktycznego. Jest przygotowany zgodnie z określonymi regułami m.in.
kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań oraz czerpanie radości z sukcesu; dzięki
temu dziecko nabiera zaufania
we własne siły i pragnie podej-

mować nowe, trudniejsze zadania. Staramy się, by materiał
rozwojowy wg zasad M. Montessori (a jest on specyficzny)
był w naszym przedszkolu coraz
bogatszy. Na razie jest jeszcze
dość ubogi, ale stopniowo wzbogacamy naszą placówkę, również dzięki wsparciu rodziców.
Nauczyciele sami także tworzą
takie materiały i pomoce.
Materiał występuje
w pojedynczych egzemplarzach,
co uczy dziecko respektowania
potrzeb innych, cierpliwości,
ustępowania koleżankom i kolegom.
Materiał ten podzielony jest
na Pomoce do praktycznych
ćwiczeń dnia codziennego
(ramki do zapinania, serwetki
do składania, zestaw do przelewania wody (który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem),
przedmioty do pielęgnacji kwiatów, małe miotełki, ściereczki),
odpowiadają one naturalnemu pędowi dziecka. Pozwalają na koordynację ruchów
oraz doskonalenie ich po przez
powtarzanie ćwiczeń.
Pomoce do kształcenia
zmysłów (czerwone beleczki,
brązowe schody, różowa wieża,
kolorowe walce, trójkąty konstrukcyjne, barwne tabliczki,
tabliczki szorstko-gładkie,
dzwonki, puszki szmerowe,
tabliczki termiczne i baryczne,
pojemniki smakowe i węchowe),
Pomoce do edukacji matematycznej (czerwono-niebieskie beleczki, cyfry szorstkie
i gładkie, wrzecionka do prze-

liczenia, kolorowe perły, złoty
materiał, czerwone kółeczka,
liczydła,
Pomoce do edukacji językowej (metalowe ramki z wkładami, litery szorstkie, ruchomy
alfabet, przedmioty z podpisami, małe książeczki, ruloniki
z poleceniami, symbole językowe, karty trójstopniowe. M.
Montessori uważała, że wrażliwość na pisanie i czytanie pojawia się miedzy trzecim a szóstym
rokiem życia dziecka.
Pomoce do wychowania
kosmicznego (globusy, puzzle części świata, kontynentów,
komoda biologiczna), w sali
przedszkolnej wyodrębnione
jest miejsce gdzie znajdują się
materiały montessoriańskie, ale
również wszystko to, co nauczycielom i dzieciom udało się
zebrać podczas wycieczek czy
spacerów np. kamienie, ziemia,
kwiaty, liście, szyszki oraz symbole danej pory roku.
Po m o c e d o w yc h ow a nia religijnego (krzyż, biblia,
obrazki, świeca, książeczka
o tematyce religijnej). Autorka
uważała, że wychowanie religijne jest równie ważne i pomaga
budować pełną osobowość.
Ogromne znaczenie nabiera
wychowanie religijne w przedszkolu, ponieważ jest ono odpowiedzią na potrzebę miłości i bezpieczeństwa. Dziecko między
trzecim a szóstym rokiem życia
jest bardzo wrażliwe na symbole miłości i opieki. Wychowanie to nie tylko kształtuje system
wartości, wrażliwość, ale i uczy
tolerancji dla osób wyznających
inną wiarę.
W miarę możliwości, jak już
wspomniałam, uzupełniamy
nasze pomoce i staramy się,
by ciągle coś ciekawego dzieciom zaoferować.
Naszym nadrzędnym celem
jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,
zachowania radości naturalnie
wpisanej w dzieciństwo.
Wykorzystano
materiały z książki
„Zrozumieć Montessori” M. Miksza
materiały z konferencji

Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 1
M. Rak
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ANDRZEJKOWA ZABAWA
„W naszym zamku
pełnym czarów
dziś otrzymasz morze darów
zajrzyj, powróż sobie z nami
przedszkolnymi czarodziejkami”.

W

dniach 28 i 29.11.2013
roku w naszym przedszkolu odbywały się spotkania andrzejkowe dla dzieci.
Miały one na celu kultywowanie
tradycji i obrzędów, związanych
z ludowym zwyczajem, dlatego
w programie imprez nie mogło
zabraknąć historii andrzejek i
wróżb, które są nieodłącznym ich
elementem.

Nauczycielki starały się w
przystępny sposób przybliżyć dzieciom dawne zwyczaje
andrzejkowe, opisując sposób
w jaki panny chciały dowiedzieć
się o swoim losie. Przedszkolaki
poznały i interpretowały przysłowia związanie z „Dniem Świętego Andrzeja”. Piękne dekoracje i muzyka stwarzały atmosferę
do wspólnych wróżb, czarów i
innych atrakcji, a sale przedszkolne zamieniły się w komnaty
do zabaw i wróżb.
Podczas spotkania pracownicy przedszkola starali się

wytworzyć miłą, pełną zaufania do nauczycieli, ale zarazem
tajemniczą atmosferę z mnóstwem niespodzianek. Każde
dziecko otrzymało „grosik na
szczęcie”, które jako dar po wypowiedzeniu zaklęcia wrzucało
do miski z wodą. Dużym przeżyciem dla przedszkolaków był
teatr cieni, podczas którego, nasi
podopieczni mieli okazję zobaczyć i usłyszeć głosy magicznych
postaci, zapraszających dzielne
dzieci do wspólnego wróżenia.
Odważni mogli już bezpośrednio spotkać tajemnicze postacie:
wróżkę, cygankę, czarownice i
zakręcić butelką, wybrać kubeczek czy ulubione zwierzątko.
Natomiast wszyscy dowiedzieli
się „Kim będą w przyszłości”,
pociągając za sznurek z magicznej skrzynki i wyciągając przedmiot będący symbolem danego
zawodu. Dzieci chętnie brały też
udział w wróżbie z butów, podczas której dowiedzieliśmy się,
kto w najbliższym czasie pojedzie na daleką wycieczkę. Był
również czas na szaloną zabawę:
taniec z balonami, kapeluszem,
szereg zabaw ruchowych przy
muzyce „Woskowe figury”, „Tań-

czymy labada”, „Czary, mary”
itp. Podczas naszego spotkania
nie mogło zabraknąć najbardziej znanej wróżby, czyli lania
wosku przez dziurkę od klucza.
Po odgadnięciu zagadek i wniesieniu potrzebnych rekwizytów
klucze, które otrzymały przedszkolaki otworzyły przed nimi
tajemnice przyszłości.
W trakcie trwania naszego
spotkania, w chwilach wytchnienia dzieci słuchały poezji - wierszy D. Gellner „Wieczór Andrzej-

kowy” i B. Formy „Andrzejkowe wróżby”. Na zakończenie
wspólnej zabawy każdy uczestnik otrzymał gałązkę wiśni, aby
włożyć ją do wody i czekać czy
zakwitnie do „Bożego Narodzenia”.
Przedszkolaki bawiły się
doskonale, a tańce, śpiewy, konkursy i oczywiście wróżby, przysporzyły im wiele radości.
Nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2
Edyta Smejkal

"ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI"
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listopada, przypada
„Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.
To jeden z takich dni w roku,
w którym wszyscy są dla siebie
mili, pomocni i uśmiechnięci.
Główną ideą obchodów „Dnia
Życzliwości” jest uzmysłowienie
i przypomnienie ludziom o tym,
iż tylko wzajemna życzliwość
może stać się podstawą do zbudowania pomyślnych relacji międzyludzkich na całym świecie.
Taki dzień, jak ten, przypomina
wszystkim, że warto jest zatrzymać się na chwilę, zastanowić nad
własnym życiem, uczynić drobny
gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez ciepły
uśmiech, miłe słowo, uprzejmość
czy przyjazne nastawienie.
Co należy zrobić, aby uczcić
to święto? Bardzo niewielewystarczy uśmiechnąć się i okazać sympatię drugiemu człowiekowi.
Przedszkolaki, w tym dniu,
również obchodziły Dzień Życzliwości. Dzieci zastanawiały

się, co to jest życzliwość, dlaczego warto być życzliwym, jak
okazywać ją bliskim, kolegom,
na co dzień.
Dzień obfitował w przeróżne
atrakcje. Przedszkolaki wybrały
się w podróż do „Krainy Życzliwości”, gdzie biletem wstępu był
uśmiech. Podczas zabaw, dzieci
przedstawiały za pomocą min
i gestów emocje towarzyszące
nam każdego dnia w różnych
sytuacjach, m.in. radość, smutek,
złość, strach, ucząc się tym samym
odróżniać dobro od zła. Tworzyły
„drzewko życzliwości” czy wreszcie snuły pajęczynę składającą się
z życzliwych słów. Na zakończenie zostały obdarowane lizakami
w kształcie serduszek.
Celem przeprowadzonych
zajęć i zabaw było zachęcenie
dzieci do okazywania innym
dobroci, koleżeństwa i uprzejmości, a także kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i dorosłych. W tym dniu zwracano
szczególną uwagę na stosowanie
„magicznych słów” tj. przepra-

szam, proszę, dziękuję.
Światowy „Dzień Życzliwości i Pozdrowień” to również
apel do tych, którzy na co dzień
są życzliwi i uczynni, aby zarażali
tym dobrem innych. Pozytywna
energia, którą wypuścimy w świat
do ludzi – wróci do nas ze zdwojoną mocą.
Z okazji tego dnia życzymy

wszystkim naszym przedszkolakom oraz ich rodzicom, jak
również wszystkim, z którymi
przychodzi nam spotykać się
na co dzień, jak najwięcej powodów do radości, uśmiechu, życzliwości.
Małgorzata Władarz
Nauczyciel Przedszkola Nr 2
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GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU
,

FERIE ZIMOWE 2014
20 - 21. 01.2014 WARSZTATY KREATYWNE,
( dla dzieci i młodzieży, GOK, godz.10.30 - 12.30);
22.01.2014 WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO W GLIWICACH,
MUSICAL “KOT W BUTACH”,
( wyjazd rodzinny, godz. 8.30, koszt - 25 zł);
22.01.2014 ZUMBA,
( dla młodzieży, GOK, godz. 10.30. - 11.30);
23.01.2014 WYJAZD DO KINA,
( godz.10.00 - 15 zł od osoby);
24.01.2014 BAL KARNAWAŁOWY,
( dla dzieci w wieku przedszkolnym,GOK, godz. 10.00-12.00);
28.01.2014 WYJAZD DO TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU,
SPEKTAKL: “O DZIEWCZYNCE KATARZYNCE CZERWONYM KAPTURKIEM ZWANEJ”
( wyjazd rodzinny, godz. 8.30, koszt - 20 zł);
29.01.2014 ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY,
( dla dzieci i młodzieży, GOK, zapisy od godz. 9.30, turniej, godz.10.00);
30.01.2014 WYJAZD DO KINA,
( godz.10.00 - 15 zł od osoby);
30.01.2014 ZUMBA,
( dla młodzieży, GOK, godz.10.30 - 11.30);
31.01.2014 KONKURS NA RZEŹBĘ ZE ŚNIEGU LUB ZIMOWY RYSUNEK,
( GOK, 10.00 - 12.00).

NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA ,IMPREZY I WYJAZDY
PRZYJMUJEMY ZAPISY
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY, UZDROWISKOWA 61
INFORMACJA GOK TEL. 322107088
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Kultura

Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju
ZAPRASZA

6 STYCZNIA 2014
(Święto Trzech Króli - Poniedziałek )

godz.17.00
“Zaśpiewajmy kolędę”
koncert świąteczny
w wykonaniu zespołu

UNIVERS
Kościół Parafialny pod wezwaniem
Św. Jerzego w Goczałkowicach

23

Wesołych Świąt
Najserdeczniejsze życzenia,
niezapomnianych,
pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności,
w nadchodzącym roku
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
składają
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goczałkowicach Zdroju.

Goczałkowice - Zdrój, grudzień 2013 roku
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY GOCZAŁKOWICE
ORKIESTRA GOCZAŁKOWICKA
KOŁO REGIONALNE SP 1

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
NA

KONCERT KOLĘDOWY
5 STYCZNIA 2014 ROKU
GODZ. 15.00

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ŚW. JERZEGO W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU

„Przyjdź Panie Jezu,
na Ciebie czekamy”
„Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością
i spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
K. I. Gałczyński

Z

okazji zbliżających
się Świąt Bożego
Narodzenia
życzymy Państwu radosnych chwil blasku bożonarodzeniowej choinki.
Niech szczęście, radość
i spokój świąteczny zagości w Waszych Rodzinach i pozostanie w nich
cały nadchodzący rok.
Zarząd Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju

 z życia gminy 

24

wiadomości goczałkowickie

GOCZAŁKOWICKI GMINNY
OŚRODEK KULTURY W PIGUŁCE

W ubiegłym roku, obchodziliśmy rocznicę 20 – lecia reaktywowania Goczałkowic-Zdroju
jako samodzielnej gminy.
Mało kto wie, że niemalże
równocześnie na jej terenie
został założony Gminny Ośrodek Kultury (według ustawy
prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu
terytorialnego o charakterze
obowiązkowym).

H

istoria jego działalności
liczy sobie kilkanaście
lat, a wielu mieszkańców,
zwłaszcza napływowych często
nie zdaje sobie sprawy z funkcjonowania placówki, jej lokalizacji
i zakresu działalności. Brak tej
wiedzy może rodzić przeświadczenie, że na terenie naszej
gminy brak dostępu do ciekawej
i zróżnicowanej oferty kulturalnej, dlatego w tym krótkim artykule postanowiliśmy nieco przybliżyć Państwu zakres i charakter
naszej pracy.

Zacznijmy od początku. Jeszcze kilka lat temu, osoba poszukująca Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
zostałaby skierowana do Urzędy
Gminy, a dokładniej na II jego
piętro. To tam mieściła się siedziba GOK-u (warto podkreślić,
że byliśmy przez lata jedyną
instytucją kultury w Powiecie
Pszczyńskim, która nie posiadała własnej siedziby). Wszystko
zmieniło się w listopadzie 2009 r.
Decyzją ówczesnych władz gminy
otrzymaliśmy w administrację
budynek dawnej Spółki Brackiej, zwany potocznie „Górnik”,
który kilka miesięcy wcześniej
opuściła Szkoła Podstawowa nr
2. Wraz z przeprowadzką rozpoczęliśmy długi i żmudny proces
adaptacji obiektu na potrzeby
funkcjonowania naszej placówki. Kurz i gruz mieszały się
z drugim śniadaniem.
Dzięki nakładom finansowym
pochodzącym, z kasy gminnej,
własnego budżetu i środków
unijnych udało się nam stworzyć

Występ Zespołu Folklorystycznego - DOŻYNKI 2012.

Dni Goczałkowic 2010 - koncert Roberta Janowskiego.

funkcjonalny i estetyczny ośrodek kultury, w skład którego
wchodzą dwie sale warsztatowe
(plastyczna i muzyczna), profesjonalna sala multimedialno-wystawiennicza (zaopatrzona
w systemy do podwieszania
obrazów, ekran, nagłośnienie
oraz rzutnik) biuro oraz większa sala koncertowo-taneczna
– powstała w miejscu dawnego
tarasu widokowego (na czas
remontu sali Urzędu Gminy
odbywają na niej również posiedzenia Rady Gminy – tak na marginesie, gdyby ktoś nie wiedział,
a chciał wziąć w nich udział).
Nowa, świeżutka siedziba
stała się rzeczywistością. Wraz
z Gminną Biblioteką Publiczną,
zlokalizowaną na parterze (tak,
to właśnie nad biblioteką znajduje się GOK) powstało niefor malne centr um kultur y
goczałkowickiej gminy (według
ustawy organizator ma obowiązek zapewnić instytucji kultury
środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności
kulturalnej oraz do utrzymania
obiektu, w którym ta działalność
jest prowadzona). Czym zatem
się zajmujemy i co dzieje się
za zamkniętymi drzwiami?
Statutowo GOK jest organizacją, której główny cel to organizacja życia kulturalnego na terenie gminy. Jak to z kulturą jednak
bywa (samych definicji opisujących ten termin jest kilkadziesiąt), pod tym wieloznacznym
„hasłem” kryć się może bardzo wiele. Potocznie mówiąc,
wszystko i nic.
A więc (podobno nie zaczyna
się zdania od „a więc”, ale kto tam
kulturę będzie rozliczał ze słowa
pisanego) nasza praca, to szereg
działań, mających za zadanie
przygotowanie ciekawej oferty
(kulturalnej, rozrywkowej, edukacyjnej), skierowanej do różnych grup wiekowych i środowiskowych, na spędzenie wolnego
czasu oraz doskonalenie umiejętności z zakresu m.in. muzyki,
plastyki, tańca (ale o tym trochę
później). Do największych (pod
względem logistycznym i organizacyjnym) przedsięwzięć Gminnego Ośrodka Kultury należą
doroczne imprezy plenerowe,
na których (staramy się sprawić), aby każdy znalazł coś dla
siebie.

I tak, na pierwsze miejsce
wysuwają się Dni Goczałkowic
– doroczne, dwudniowe święto
naszej gminy, któremu towarzyszą występy artystyczne, (lokalnych muzyków, dzieci i młodzieży miejscowych placówek
oświatowych, jak i gwiazd większego formatu), imprezy sportowe, place zabaw, stoiska promocyjne itp. (zakładamy, oby nie
błędnie, że większość mieszkańców gminy z większym, bądź też
mniejszym entuzjazmem, choć
raz w nich uczestniczyła).
Tuż za nimi plasują się dożynki
– tradycyjne święto rolników,
któremu towarzyszy uroczysta
msza św. (często plenerowa),
korowód maszyn rolniczych,
wystawa płodów oraz zabawa
taneczna. Co ciekawe, pomimo
swego ludowego charakteru,
impreza ta cieszy się każdorazowo dużą popularnością wśród
osób w różnym przedziale wiekowym (może to zasługa chleba
ze smalcem i śląskiego kołacza,
którym częstujemy w trakcie uroczystości).
Kolejną pozycję w tym zestawieniu zajmuje organizowana
od trzech lat Majówka – według
definicji – rodzinny festyn dla
dużych i małych, zlokalizowany
bezpośrednio w cieniu naszej
siedziby, na którym staramy się
odkrywać lokalne talenty.
W tym roku, do tego jakże
zacnego grona dołączyły kolejne
dwa, autorskie przedsięwzięcia
GOK-u. Pierwsze, to zorganizowany w maju (przy współpracy
z miejscowym uzdrowiskiem)
Festiwal Piosenki Jacka Lecha –
popularnego w latach 60-tych
i 70-tych XX w. polskiego wokalisty (starsi mieszkańcy gminy być
może pamiętają jego występy
na werandzie kawiarni uzdrowiskowej). Drugie, to dwudniowa,
lipcowa impreza nosząca niebanalną nazwę – Festiwal Róż,
której meritum związane jest
z bogatą tradycją uprawy kwiatów i roślin na terenie Goczałkowic. W skład jej kompozycji weszła wystawa, kwiatów,
pokazy i warsztaty florystyczne,
koncert chórów z okolicznych miejscowości oraz występ
gwiazdy większego wymiaru.
Do udziału w tegorocznej, I edyDOKOŃCZENIE NA STR. 25 
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cji zaprosiliśmy Alicję Majewską
oraz Włodzimierza Korcza.
Chodźmy dalej. Do przedsięwzięć GOK-u, ale już o nieco
mniejszym zasięgu społecznym,
należy Gminny Dzień Seniora,
organizowany w celu uhonorowaniu osób, które skończyły
75 rok życia oraz Babski Comber – zwyczajowa zabawa karnawałowa (jej początków należy
doszukiwać w dawnej kulturze
wsi polskiej) na którą organizatorzy (to znaczy my) zapraszają wyłącznie!!! same panie.
Ponadto, od lat nasza instytucja czynnie wspiera fundację
Jurka Owsiaka. Każdorazowo,
w ramach kolejnych finałów
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, na terenie Goczałkowic odbywa się kwesta pieniędzy do puszek oraz koncert,
połączony z licytacją przeznaczonych na ten cel darów. Nie
zapominamy także o właściwym
uhonorowaniu przeróżnych
świąt, które kryją się pod wieloma datami zamieszczonymi
w kalendarzu. Mam tu na myśli
koncerty z okazji m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Dziecka, świąt
Bożego Narodzenia itp. (ten
ostatni zawsze organizowany
jest w murach goczałkowickiego
kościoła parafialnego).
Warto jednak pamiętać,
że trzon aktywności GOK-u stanowią stałe warsztaty stacjonarne. Wraz z przeprowadzką
do nowej siedziby (o czym była
mowa wcześniej) i pozyskaniem
większych powierzchni lokalowych udało nam się rozbudować
ich dotychczasową ofertę i wprowadzić dodatkowe propozycje
dla chcących rozwijać swoje
pasje i talenty. W poszerzonym
programie pojawiły się dobrze
wszystkim znane warsztaty: plastyczne, taneczne (tym razem
rozbudowane o dodatkową propozycję dla dzieci w wieku 2,5-4
lata, którą jest tzw. „Plastyka dla
smyka” oraz „Pląsy i tany dla
dziecka i mamy”) i muzyczne,
nauki gry na keyboardzie i gitarze. Osoby dojrzałe zapraszamy
w każdy poniedziałek na Taniec
dla Seniorów. Na młodzież i dorosłych czekają środowe ćwiczenia
jogi oraz spotkania Kreatywnej Pracowni oraz sobotni kurs
Rysunku i Malarstwa. Ponadto
bezpłatnie zapraszamy dzieciaki
na poniedziałkowe warsztaty
teatralne oraz wtorkowe zajęcia szachowe. Przy współpracy

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
udało nam się utworzyć grupę
osób zbierających się na spotkaniach Klubu Środowiskowego.
Działalność Gminnego
Ośrodka Kultur y to także
wyjazdy kulturoznawcze. Raz
w roku organizujemy kilkudniową wycieczką, w ramach
której odwiedzamy ciekawe
i godne polecenia miejsca w kraju
i za granicą. Dotychczas udało się
nam zobaczyć m.in.: Pragę, Wiedeń, Warszawę, Trójmiasto, Sandomierz, Kazimierz nad Wisłą
itp. W trakcie wakacji zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na jednodniowe wyprawy
turystycznym szlakiem południowej Polski. Odwiedzamy
kina i teatry. Aranżujemy okazjonalne warsztaty i półkolonie
– wszystko po to, aby stworzyć
atrakcyjną propozycję stacjonarnego wypoczynku.
Nasza instytucja otwarta jest
na współpracę z różnorodnymi
instytucjami, aktywnie działającymi na rzecz rozwoju i promocji kultury. To u nas odbywają
się próby Zespołu Folklorystycznego, parafialnego chóru Semper Communio i Goczałkowickiej
Orkiestry Dętej.
Współdziałamy z Lokalną
Grupą Działania „Ziemia
Pszczyńska” i Lokalną Grupą
Rybacką „Żabi Kraj”, pozyskując za ich pośrednictwem środki
na rozwój naszej działalności.
Dzięki unijnej dotacji udało
się nam otworzyć w tym roku
Punkt Informacji Turystycznej
(wbrew powszechnym przekonaniom mamy do pokazania
wiele miejsc atrakcyjnych pod
względem turystycznym) obsługujący głównie osoby przebywające na leczeniu w goczałkowickim uzdrowisku oraz internetowy portal informacyjny (www.
info.goczalkowicezdroj.pl).
Nie jest to jedyna forma kulturalnej aktywności GOK-u na rzecz
miejscowego zdroju. Cyklicznie
zapraszamy kuracjuszy na wieczory filmowe (odbywające się
w sali multimedialnej), organizowane wystawy (co pewien
czas mamy okazję aranżować
wernisaże prac profesjonalnych
i amatorskich artystów) oraz
wyjazdy do pobliskiego Muzeum
Zamkowego w Pszczynie.
Należałoby, powoli postawić kropkę nad „i”, ale zanim
to nastąpi warto napisać parę
zdań o naszych konkursach dla

BABSKI COMBER 2012

Uczestnicy Pleneru Plastycznego w Górkach Wielkich - 2011.

najmłodszych, zarówno tych plastycznych, jak i recytatorskich.
Do pierwszej kategorii należy
zaliczyć: „Portret Mojej Mamy”,
„Święta Bożego Narodzenia
w moim domu, gminie regionie” oraz tzw. Niezapominajkę
(konkurs współorganizowany
przez Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS, którego znaczenie związane jest z ocaleniem
od zapomnienia ważnych dla nas
chwil, miejsc i ludzi). W drugiej,
znajdzie się niezwykle popularny w Powiecie Pszczyńskim konkurs gwarowy „Pogodejmy po naszymu”, skierowany
do uczniów klas II i II Szkół Podstawowych oraz konkurs recytatorski „Jesteśmy jedną rodziną”.
Na zakończenie jeszcze kilka
słów o gazecie. To w Gminnym Ośrodku Kultury znajduje
się redakcja naszego czasopisma samorządowego. To u nas
odbywa się jego skład, obróbka
graficzna i korekta (z góry prze-

praszamy za wszelkie błędy i niedociągnięcia).
To chyba wszystko. Trudno
powiedzieć, dużo to, czy mało?
Jedno jest pewne. Niejedna
osoba stwierdzi, że w naszej
ofercie kulturalnej wielu rzeczy
może brakować. Rozumiemy
to doskonale i ubolewamy nad
tym faktem. Jednak dostępne
środki nie pozwalają (pomimo
licznych pomysłów i ambicji) na nic więcej. Budżet nie
jest z gumy, a wszyscy wiemy,
że wydatki dzielą się na te ważne
i ważniejsze. Dziury w drogach
trzeba załatać, latarnie naprawić. Kultura nie jest i nigdy nie
była priorytetem (da się bez niej
przecież żyć). Zależy nam jednak
na tym, aby wiedzieli Państwo
na czym polega nasza działalność, że wkładamy w nią wiele
pracy (nierzadko tej fizycznej)
i bardzo dużo serca.
Ewelina Sowa
Gminny Ośrodek Kultury

 z życia gminy 

26

wiadomości goczałkowickie

Spotkanie autorskie

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach – Zdroju 9 grudnia br.
goczałkowickie przedszkola nr
1 i nr 2 odwiedziła Pani Renata
Piątkowska, autorka książek
dla dzieci, laureatka 19. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego
„Koziołek Matołek”.

A

utorce towarzyszyła lektorka Pani Elżbieta Malwina
Kożurno, która pięknie czytała fragmenty książek napisanych
przez naszego Gościa.

Podczas spotkania dzieci
dowiedziały się, ile osób zaangażowanych jest w procesie tworzenia książki – od pomysłu autora
do chwili jej zakupu w księgarni
lub wypożyczenia w bibliotece.
Pani Renata opowiadała również przedszkolakom, skąd czerpie pomysły na nowe książki;
okazało się, że są nimi sytuacje

z życia codziennego, które w ciekawy sposób opisuje w swoich
książkach. Pisarka przypomniała
młodym czytelnikom jak ważne
jest czytanie książek podkreślając ich znaczenie w rozwoju
wyobraźni, wzbogacaniu słow-

nictwa i osobowości, a także
uczeniu empatii oraz wskazywaniu na konsekwencję różnych
wyborów i sytuacji. Literatura
przecież, podpowiada nam, jak
można radzić sobie z codziennymi problemami…

Na zakończenie spotkania
autorka chętnie odpowiadała
na pytania dzieci oraz z wielką
przyjemnością wpisywała autografy oraz dedykacje dla swoich
małych czytelników.
Wszystkich małych czytelników oraz ich rodziców serdecznie zapraszamy do wypożyczania
książek Pani Renaty Piątkowskiej
oraz wielu innych pozycji z bogatego działu dziecięco – młodzieżowego naszej goczałkowickiej
biblioteki.
Przypominany, że Gminna
Biblioteka Publiczna, w Goczałkowicach – Zdroju znajduje się
na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury („Górnik”) przy ul Uzdrowiskowa 61,
tel. 32 2107739.
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek 7 – 18,
wtorek 7 – 17, piątek 7 – 15.
www.bibliotekagoczalkowice.pl

Mikołaj w GOK-u

G

minny Ośrodek Kultury, w poniedziałek, 8 grudnia zaprosił najmłodszych na wyjątkowe przedstawienie teatralne „Cudowna
Podróż” w wykonaniu Teatru Trip, które odbyło się w siedzibie

instytucji. Spotkanie, zorganizowane z okazji mikołajek uświetnił sam
święty, który wręczył wszystkim dzieciom drobne upominki.

GOK
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TRZEJ KRÓLOWIE – KIM
BYLI MĘDRCY ZE WSCHODU?

Ewangelia św. Mateusza przytacza historię, która miała
wydarzyć się za panowania króla Heroda. Do Betlejem w niedługim czasie
po narodzeniu Jezusa, przybyli mędrcy ze wschodu, którzy odnaleźli dziecię w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary – „Tuż przed przyjściem Chrystusa na świat
Mędrcy ze Wschodu ujrzeli
wśród gwiazd znak zapowiadający narodziny króla
żydowskiego. Natychmiast
wyruszyli w drogę, aby złożyć Mu hołd”.

T

o tyle, jeśli chodzi o biblijną
przypowieść. Ewangelista
milczy na temat liczby
przybyszy, ich imion i pochodzenia (pozostała trójka ewangelistów w ogóle nie wspomina
o tej niezwykłej wizycie). Lakoniczność tej opowieści bardzo
szybko zrodziła wiele przypuszczeń i legend, które z czasem
na trwałe wpisały się w chrześcijańską tradycję.
Św. Mateusz pisze o nich
"magoi", co w greckim języku
jest bardzo ogólną nazwą
i może oznaczać raczej astrologa lub uczonego, a nie
mędrca. Dopiero w średniowieczu zaczęto nazywać ich królami. Tezę taką wysunął Cezary
Areles, kaznodzieja i arcybi-

Pokłon Trzech Króli.

skup z VI w. W czasach Jezusa
kapłani (lub też magowie) bardzo często byli również książętami (od księcia do króla droga
pozostaje bardzo krótka).
Liczba trzy (niczym nie uzasadniona) odnosi się zapewne
do ilości ofiarowanych Dzieciątku darów: złota, kadzidła i mirry (na malowidłach,
w rzymskich katakumbach
przedstawia się ich dwóch, czterech, a nawet sześciu. U Ormian
i Syryjczyków występuje nawet

12).
Imiona – Kacper, Melchior
i Baltazar, pojawiły się w X w.
Ich wybór związany był najprawdopodobniej ze wczesnośredniowecznym kultem
Trzech Króli z katedry w Kolonii, w której miały znajdować
się relikwie biblijnych mędrców. Niemcy swą cześć okazywali im za pomocą umieszczania na domach napisu C.M.B.,
oznaczającego – Christus mansiobem benedicat” – „Niech

Chrystus błogosławi ten dom”.
Z upływem czasu litera „C”
została zamieniona na „K”,
a wreszcie pod inicjały „K, M,
B” podłożono konkretne (choć
wymyślone) imiona przybyszów ze wschodu.
Ciężko także określić z jakich
krajów przybyli. Wschodem,
w tamt ym okresie dziejów
nazywano cały obszar położony
za Jordanem: Arabię, Mezopotamię i Persję. Dopiero czas
wielkich odkryć geograficznych
sprawił, że coraz powszechniejszy stał się pogląd, przypisujący
ich pochodzenie, z trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki
(Amer yka nie była jeszcze
znana).
W ten to oto sposób powstało
nowożytne wyobrażenie (jakże
często uwieczniane przez malarzy różnych epok) o wędrówce
i p o k ł o n i e Tr z e c h K r ó l i .
W naszej pamięci wyryty jest
obraz trzech mężczyzn: czarnoskórego Kacpra, ofiarującego kadzidło (symbol boskości), Melchiora – dającego złoto
(na znak władzy królewskiej)
Europejczyka oraz Baltazara,
jako azjatyckiego władcę, darującego kadzidło (zapowiedź
męczeńskiej śmierci), którzy
podążają do stajenki w orszaku
wielbłądów, wiedzeni światłem
betlejemskiej gwiazdy.
Ewelina Sowa

FERIE 2014
Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach – Zdroju zaprasza na:
WARSZTATY LALKARSKIE 23.01.2013 r. godz. 10.00
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „GRYMASY KRÓLEWNY KASI” –
Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska 27.01.2014r. godz. 17.00
Szczegółowe informacje:
Gminna Biblioteka Publiczna ul. Uzdrowiskowa 61,
(budynek „Górnik”) tel. 32 210 77 39,
na plakatach oraz stronie internetowej www.bibliotekagoczalkowice.pl.
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Z DZIEJÓW GOCZAŁKOWICKIEGO
UZDROWISKA – cz. I

W latach 2009/2010 w lokalnym
czasopiśmie samorządowym
„Wiadomości Goczałkowickie”
ukazał się cykl kilkunastu artykułów opowiadających o historii naszej gminy. Od tej pory
minęło sporo czasu, dlatego
postanowiliśmy po raz kolejny
przypomnieć mieszkańcom
o minionych dziejach Goczałkowic. Temat pierwszej publikacja jaką chcemy Państwu przypomnieć wiąże się bezpośrednio z wznowieniem eksploatacji pokładów węgla na terenie
Goczałkowic. Rozpoczęta przez
PG Silesia działalność roznieciła
dyskusję nad przyszłością ostatniego uzdrowiska na Górnym
Śląsku. Groźba utraty naturalnych złóż leczniczych położyła
się cieniem na ponad stuletniej tradycji goczałkowickiego
kurortu. Kurortu, na którego
powstanie w przemysłowym
regionie Polski wpłynął jeden
niewielki zbieg okoliczności.

W

poł. XIX wieku Goczałkowice były zwykłą osadą
rolniczą, którą spośród
okolicznych miejscowości wyróżniała jedynie duża liczba stawów
hodowlanych. Kiedy w 1856 r. władze pruskie rozpoczęły na terenie
wsi odwierty w celu poszukiwania
pokładów soli nikt nie spodziewał
się, że kilka lat później zostaniemy
popularną miejscowością uzdrowiskową.
Jak podaje „Monografia Historyczna Goczałkowic-Zdroju”,
wydana pod redakcją prof. Wiesławy Korzeniowskiej, zatrudnieni do pracy robotnicy (w tym
mistrz wiertniczy, mistrz kowalski,
kilku czeladników i pomocników)
zamiast spodziewanych pokładów
soli odkryli bogate źródło solanki.
Już w trzy lata później „zdrój”
wraz z przyległym do niego terenem za cenę 8000 talarów z zamiarem stworzenia spółki akcyjnej
odkupiło 4 inwestorów: Wilhelm
Czech, Adolf Babel, Heinrich
Schiller oraz Józef Lustig. Pierwszy z założycieli był budowniczym
uzdrowiska, projektantem i autorem planu sytuacyjnego, przedstawiającego prace wiertnicze
w Goczałkowicach. Jego nazwisko nosiła jedna z sanatoryjnych
willi (przemianowana na „Willę
Marię”). W 1880 r. zaprojektował halę inhalacyjną, 9 lat później

kolejny pensjonat, a na przełomie lat 60-tych XIX w. w Pszczynie wykonała dokumentację techniczną budowy lub przebudowy
kilku miejskich kamienic. Zmarł
w Raciborzu.
Drugi, to urodzony w Rudach
Raciborskich lekarz, któr y
w 1846 r. (po uprzednim otrzymaniu tytułów specjalisty z zakresu
chirurgii i położnictwa) przeprowadził się do objętej epidemią
tyfusu Pszczyny. Zanim związał
się z Goczałkowicami, pracował
w sierocińcach w Rudołtowicach
i Ćwiklicach. Zasłynął jako pierwszy lekarz i piewca uzdrowiska
(rozsławiał właściwości lecznicze tutejszych złóż, jakość stosowanych zabiegów oraz komfort
pobytu). Radca sanitarny, założonego w 1867 roku Szpitala Zakonu
Joannitów w Pszczynie. W latach
1870-1891 pełnił obowiązki lekarza powiatowego. Został pochowany w Pszczynie, przy drewnianym kościele św. Jadwigi, który
spłonął w 1939 r.
Trzecim, okazał się pszczyński
kupiec żydowskiego pochodzenia,
właściciel sklepu spożywczego,
który zmarł i został pochowany
w Pszczynie (na tamtejszym cmentarzu zachowały się do dnia dzisiejszego macewy jego rodziców).
Ostatnim, okazał się rentier
i bankier rodem z Rybnika (również żydowskiego pochodzenia),
krewniak H. Schillera. W 1865 r.
udzielił on w/w inwestorom spółki
akcyjnej pożyczki (w wysokości 10
000 talarów) na rozbudowę nowo
powstałego kurortu i tym sposobem uwiecznił swoje nazwisko
w gronie założycieli goczałkowickiego uzdrowiska.
Ogromnym nakładem pracy
i środków finansowych w maju
1862 r. rozpoczął się pierwszy
sezon. Pierwszych 262 kuracjuszy w zbudowanych z wielkim
rozmachem obiektach sanatoryjnych mogli skorzystać z błogo-

sławieństw solanki, która leczyła
wszelkie dolegliwości reumatologiczne. Dzięki umiejętnej działalności promocyjnej (odnotowano m.in., że w 1863 r. pszczyńska drukarnia Augusta Krummera
opublikował pracę pt. „Goczalkowitz Und Seine jod-und bromhaltige Soolquelle” traktującą o właściwościach miejscowych źródeł)
z roku na rok liczba leczących się
w goczałkowickim uzdrowisku
pacjentów systematycznie rosła.
W 1872 r., w trwającym od 15
maja do 30 września sezonie przebywało tam ok. 800 osób, w 1895
– 1841 chorych, a 10 lat później
odnotowano przyjazd ponad 3109
kuracjuszy.
Początkowo leczono tu oprócz
wspomnianego reumatyzmu, choroby układy oddechowego, choroby kobiece, astmę, anemię, krzywicę itp. Z czasem, wraz z kolejnymi
badaniami nad składem chemicznym tutejszej solanki stwierdzono
w niej duże ilości chlorku sodu,
potasu, wapnia, magnezu, litu,
bromu, jodu i radioaktywności, dzięki której wprowadzono
nowy zabieg – emanatorium radu.
Ponadto solankę używano do sporządzania soli do kąpieli, ługu,
mydła, a także do produkcji napojów solankowych na bazie wód
mineralnych i mlecznych mieszanek (wszystkie specyfiki były rozpowszechniane przez apteki oraz
sklep Lotty Tichauera).
Wraz z wzrostem popularności
kurortu, rosła liczba powstających
budynków, przeznaczonych pod
działalność zdrojową. Do końca
lat 90-tych XIX wieku oddano
do użytku większość gmachów,
które do czasów II wojny światowej
(niektóre zachowały się po dzień
dzisiejszy) służyły potrzebom niezwykle popularnego jak na ówczesne czasy sanatorium. Pośród nich
znalazły się m.in.: Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, Pijalnia
Wód Leczniczych, Hotel Cesarski,

Pawilon Spółki Brackiej, Dziecięce
Sanatorium „Bethezda” (ufundowane przez żonę cesarza Wilhela II
– Augustę Wiktorię), Pawilon „Kurhotel”, Willa dr Laskera.
Do ich grona zalicza się również
niewielki kościółek, wybudowany
w samym centrum uzdrowiska pod
wezwaniem „Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych”. Z jego powstaniem, wiąże się piękna historia.
W trakcie dwóch pierwszych sezonów kuracyjnych z dolegliwości
reumatycznych został uleczony
kilkunastoletni syn dzierżawcy
folwarku z Goczałkowic Dolnych. Jako wotum dziękczynne,
jego matka ufundowała maleńki
obiekt sakralny. W ołtarzu głównym kościółka zawisł niezwykły
obraz z 1864 r., którego treść stanowią uzdrowienie, mające miejsce w Goczałkowicach-Zdroju
w latach 1862-1864, a tło, lokalna
panorama Beskidu Śląskiego, staw
„Maciek” oraz Wisła.
Oprócz możliwości korzystania
ze zdrowotnych błogosławieństw
lokalnych bogactw naturalnych
goczałkowickie uzdrowisko oferowało swym klientom okazję
do relaksu, wypoczynku oraz skorzystania z różnorodnych atrakcji
umilających im pobyt w miejscowym kurorcie.
Pośród oferowanych rozrywek
znaleźć można było codzienne
koncerty orkiestry zdrojowej, które
umilały spacery. W obrębie zdroju
znajdowała się bogato wyposażona biblioteka, czytelnia i sala
do gry w bilard. Na zainteresowanych czekała kręgielnia, plac do gry
w krykieta, tenisa i różnorodnych
gier zręcznościowych oraz możliwość wypożyczenia łódki.
„Złoty okres” rozwoju uzdrowiska w Goczałkowicach trwał
do wybuchu I wojny światowej.
Działania wojenne, zmiany na politycznej mapie Europy i zawirowania historyczne odcisnęły piętno
na niewielkim kurorcie, położonym na granicy pruskiego zaboru.
Wraz z trzema Powstaniami Śląskimi znalazł się w granicach niepodległej Polski i na nowo rozpoczął swą działalność. (ciąg dalszy
w następnym numerze.
Ewelina Sowa
Na podstawie:
„Monografii Historycznej Goczałkowic-Zdroju”
oraz „Goczałkowickiego
Słownika Biograficznego”.
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FINAŁ "Z tradycją i smakiem"

K

ucharzymy, Gotujymy,
Warzymy odbył się w dn.
27-11-2013 w Domu Przyjęć Markowy w Porębie. Organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Pszczyńska. Zamysłem
Organizatora, Pomysłodawcy
i Partnera było aby podczas
realizacji projektu kulinarnego udało się dotrzeć do jak
największej liczby, jak najstarszych, tradycyjnych i charakterystycznych potraw wg dawnych receptur. Z ogromnym
zaangażowaniem nasze Koło
Emerytów, Panie Łucja Fijoł,
Danuta Wróbel i Danuta Chudek oraz 21 Kół Gospodyń WiejSPORT

skich Powiatu Pszczyńskiego
przyrządziły dania gorące,
zupy, przystawki, desery, ciasta, nalewki i napoje, które
zostały zaprezentowane
na pięknie udekorowanych
stołach.
G w i a z d ą k u l i n a r n ą by ł
znany śląski kucharz P. Remigiusz Rączka, który przyrządził
dania, żur na kwasce z kapusty, karminadle górnośląskie
ze śledziem oraz ciaperkapusta.
Spotkanie było świetną okazją do przypomnienia i popularyzacji często zapomnianych
potraw regionalnych.
Małgorzata Paszek
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V Turniej Mikołajkowy

W

czwartek, 12 grudnia
na hali goczałkowickiego GOSiR-u odbył
się turniej piłki nożnej dziewcząt.
To już piąta edycja tego corocznego turnieju. Po raz pierwszy
w historii wzięło w nim udział aż
dziewięć ekip. Szkoły reprezentowały tereny Pszczyny, Goczałkowic, Czechowic oraz Bielska.
Zespoły zostały podzielone na 3
grupy po 3 drużyny, grając systemem każdy z każdym w grupie.
W pierwsze j rywalizowały ekipy
LO nr 3 w Pszczynie, Rekordu
Bielsko – Biała oraz LO z Czechowic. Najlepszą drużyną okazała się zespół Rekordu Bielsko,
na drugim miejscu uplasowały
się dziewczyny z czechowickiego
liceum. Tabelę zamknęło LO nr
3 z Pszczyny. W drugiej grupie
na pierwszym miejscu zamel-

dował się Zespół Szkół Silesia,
drugie miejsce zajęły dziewczyny z „Chrobrego”. Na ostatnim miejscu uplasował się zespół
z Gimnazjum Goczałkowice.
W ostatniej trzeciej grupie bezkonkurencyjne okazały się gimnazjalistki z Czechowic, drugie miejsce zajął zespół PZS nr
1 z Pszczyny. Tabelę trzeciej
grupy zamknął zespół PZS nr 2
z Pszczyny. Kolejna faza turnieju
to kontynuacja gry w trzech grupach. W pierwszej grupie batalię o zwycięstwo w turnieju stoczyli zwycięzcy poszczególnych
grup w fazie pierwszej. W drugiej grupie rywalizację toczyły
ekipy z drugich miejsc. Trzecia
to rywalizacja pomiędzy ekipami, które zajęły ostatnie miejsca w tabeli. W grupie pocieszenia wygrała ekipa PZS nr 2 z kom-

pletem dwóch zwycięstw. Drugie miejsce z jednym punktem
zajęły gimnazjalistki z Goczałkowic, trzecie także z jednopunktowym dorobkiem dziewczyny
z LO nr 3 z Pszczyny. W grupie,
której stawką były miejsca 4 – 6
wygrał zespół LO nr 1 im Bolesława Chrobrego z dorobkiem 4
punktów. Drugie miejsce zajęły
licealistki z Czechowic, ostatnie
miejsce w tej grupie padło łupem
PZS nr 1 z Pszczyny. W grupie
mistrzowskiej bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki
bielskiego Rekordu, które zgromadziły komplet 6 oczek. Drugie miejsce przypadło Zespołowi
Szkół Silesia, ostatnie miejsce
na pudle przypadło dziewczyną
z Gimnazjum nr 2 z Czechowic.
Bez wątpienia turniej przyniósł
wiele emocji, które przełożyły

się na jakość gry prezentowanej
na boisku. V edycja to najlepszy
poziom z dotychczasowych rozegranych zawodów, tym większe
brawa dla wszystkich dziewcząt,
które przyłożyły… nogę;) do tego
sukcesu. Oczywiście nazwa turnieju zobowiązuje, nie zabrakło
więc wizyty św Mikołaja, który
obdzielił wszystkie drużyny słodkościami.
Klasyfikacja końcowa turnieju
1. Rekord Bielsko – Biała
2. Zespół Szkół Silesia
3. Gimnazjum nr 2 Czechowice
– Dziedzice
4. LO im Bolesława Chrobrego
Pszczyna
5. LO im Marii Curie Skłodowskiej Czechowice
6. PZS nr 1 Pszczyna
7. PZS nr 2 Pszczyna
8. Gimnazjum Czechowice
9. LO nr 3 Pszczyna
Wyróżnione zawodniczki
Justyna Płachno (LO Czechowice), Agnieszka Szpyra (PZS
nr 2), Karolina Kajor (PZS nr
1), Agnieszka Świerczek (LO
Chrobry), Karolina Piesiur (LO
nr 3), Kamila Adamczyk (Silesia), Karolina Pustelnik (Gim
Goczałkowice), Justyna Surowiecka (Gim Czechowice), Karolina Kondoń (Rekord). Najlepszą bramkarką turnieju została
wybrana Agnieszka Szema (Gim
Goczałkowice).
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Dziewczyny z Goczałkowic
wcale nie odpoczywają
po dobrej rundzie...

D

ebiutanckajesień w II lidze,
okazała się dla żeńskiego
zespołu LKS–u Goczałkowice–Zdrój całkiem niezła. Drużyna prowadzona przez Marka
Jacka poczynała sobie całkiem
nieźle, ostatecznie plasując się
na dobrym czwartym miejscu.
W trakcie okresu roztrenowania dziewczyny z” Goczał” udały
się, jak co roku na turniej do czeskiego Holesova, gdzie w stawce
siedmiu drużyn zajęły pierwsze
miejsce, wygrywając wszystkie
sześć spotkań. W pokonanym
polu pozostawiły 6 drużyn czeskich zespołów (DSK Holesov
A i B, SK Sala, SK Breznice, Batov
1930, SK Brezuvky). Drużyna
Marka Jacka może się pochwalić świetnym bilansem bramkowym 15:1. Póki co dziewczyny
z Goczałkowic spotykają się
na treningach 2 razy w tygodniu, a potrenują do 16 grudnia.

Po nowym roku zespół wznowi
zajęcia na początku drugiej

połowy stycznia. Żeński zespół
z Goczałkowic rozegra zimą kilka

gier kontrolnych.
źródło: www.sps24.pl

Godziny otwarcia Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w okresie świątecznym:
24.12.2013r. (wtorek) 7.00 – 13.00
25.12.2013r. (środa) Nieczynne
26.12.2013r. (czwartek) 15.00 – 22.30
31.12.2013r. (wtorek) 7.00 – 13.00
01.01.2014r. (środa) Nieczynne
06.01.2014r. (poniedziałek) 7.00 – 22.30
(24/31.12.2013r. wejście ostatniego klienta do godziny 12.00!)
(od dnia 23.12.2013r. do 06.01.2014r. kryta pływalnia
w tygodniu będzie czynna od godziny 7.00!)

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 informuje,
iż w dniu 10.10.2013r. odbyły się pierwsze konsultacje z psychologiem II edycji doradztwa psychologicznego. W/w rozmowy
odbywały się w Urzędzie Gminy. Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystały trzy uczestniczki projektu. Kolejne konsultacje odbyć się mają
24.10.2013r. Głównym celem wspomnianych konsultacji jest zdiagnozowanie obecnej sytuacji uczestników oraz wsparcie ich dążeń do zmiany
sytuacji życiowej i zawodowej. Ponadto w miesiącu październiku 2013 r.
rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla jednej z uczestniczek z zakresu
języka obcego tj. niemieckiego, jeden uczestnik w dalszym ciągu kontynuuje udział w kursie,, Kierowca wózków jezdniowych”. Ponadto jedna
z uczestniczek również odbędzie szkolenie z zakresu j. niemieckiego.
W ramach dalszej realizacji projektu zaplanowano zorganizowanie dla
wszystkich uczestników,, Warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn”.

W

związku z kończącym się okresem realizacji projektu pn.,,
Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przedstawia Państwu sprawozdanie z realizacji projektu
w 2013 roku. W dniu 31.01.2013 r. tutejszy Ośrodek na okoliczność
rekrutacji przeprowadził w Sali Urzędu Gminy spotkanie, na które
zgłosiło się kilka osób zainteresowanych udziałem w projekcie podczas
którego poinformowano przybyłych, o zasadach udziału w naszym
przedsięwzięciu, który realizujemy niezmiennie od 2008 roku. Osoby
zainteresowane zapoznały się ponadto z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa. Podczas spotkania udzielano osobom uczestniczącym
informacji na wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu. W dalszym etapie rekrutacji, zaplanowano przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych u osób zgłaszających gotowość do udziału. Po ich
przeprowadzeniu, w miejscu zamieszkania potencjalnych uczestników i zgromadzeniu stosownej dokumentacji nastąpiło wyłonienie
osób zakwalifikowanych, pozostali natomiast zostali umieszczeni
na liście rezerwowej. W miesiącu kwietniu 2013 r. zostały zawarte kontrakty socjalne z siedmioma uczestnikami projektu, określające sposób
współdziałania między osobą a pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Na przełomie miesięcy: kwietnia
i maja 2013 r. zorganizowano indywidualne doradztwa: zawodowe
oraz psychologiczne dla siedmiu uczestników projektu. Doradztwo
psychologiczne odbyło się w dniach 24.04.2013 r. oraz 30.04.2013 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach- Zdroju. Głównym
celem tych konsultacji było zdiagnozowanie sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz zawodowej uczestników oraz ich potrzeb i możliwości
odnośnie swojej aktywizacji społecznej i zawodowej. Indywidualne
doradztwo zawodowe miało na celu identyfikację mocnych stron,
umiejętności, zdolności oraz słabych stron uczestników. Poprzez
uczestnictwo w konsultacjach uczestnicy potrafili zdefiniować własne zasoby i ograniczenia w kontekście pracy i oporu przed zmianą
sytuacji życiowej. Tematyka doradztwa psychologicznego składała się
z następujących zagadnień:
1. Budowanie poczucia własnej wartości: (wzmocnienie mocnych

Goczałkowice-Zdrój, dnia 15.10.2013 r.
Ponadto na zakończenie realizacji projektu przewidziano, tak jak w latach
ubiegłych zorganizowanie spotkanie na zakończenie, na którym podsumujemy dotychczasowy przebieg w/w przedsięwzięcia. Ponadto wszystkim uczestnikom projektu, na czas trwania projektu, tutejszy Ośrodek
Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie finansowe. Ponadto pracownik
socjalny współpracuje z uczestnikami w ramach pracy socjalnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój w godzinach 8.00- 15.00
Tel. kontaktowy: 32/736-24-21
Osoby do kontaktu:
Kierownik: mgr Joanna Kotas
Teresa Lazar, Kamila Babińska
Goczałkowice-Zdrój, dnia 11.12.2013 r.

stron w kontakcie z innymi ludźmi; zasady budowania pewności siebie, podwyższenia samooceny oraz analiza swoich mocnych i słabych
stron)
2. Wyznaczanie i osiąganie celów osobistych (planowanie- wyznaczanie sobie celów, bariery w wyznaczaniu sobie celów, zasady skutecznego osiągania celów)
3. Motywacja do zmiany (rola pozytywnego nastawienia jako elementarny czynnik motywacyjny, analiza własnych czynników oporu
wobec podejmowania aktywności zawodowej, wzmocnienie poczucia
wpływu na własne życie oraz własnej skuteczności w osiąganiu swoich celów- kształtowanie postawy,, wewnętrznego poczucia kontroli”
W daniach 30.04.2013 r. oraz 08.05.2013 r. dla uczestników zorganizowano wspomniane doradztwo zawodowe, również w Gminnym
Ośrodku Kultury. Doradztwo te miało pomóc uczestnikom w wyborze
szkolenia zawodowego adekwatnego do sytuacji na rynku pracy oraz
z uwzględnianiem zainteresowań naszych uczestników.
W miesiącu czerwcu 2013 roku w okresie od 06.06.2013 r.
do 21.06.2013 r. zorganizowano dla siedmiu uczestników szkolenie
z zakresu obsługi komputera. W trakcie uczestnictwa w szkoleniu
uczestnicy zostali zapoznani z podstawami obsługi komputera, Microsoft Office Word, podstawami arkusza kalkulacyjnego Microsoft
Office Excel, podstawami Power Point oraz korzystania z Internetu.
Do egzaminu końcowego, sprawdzającego nabyte umiejętności, przystąpiło pięciu uczestników, którzy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie w/w kursu. W miesiącu tym
ponadto zorganizowano również „Trening kompetencji i umiejętności
społecznych” w terminie od 24.06.2013 r. do 25.06.2013 w Ośrodku
Sportowo- Wypoczynkowym,, Leśny zakątek” w Jaroszowcu. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej pojechał z uczestnikami
warsztatów na miejsce, gdzie mógł być w stałym kontakcie z trenerem. W trakcie uczestnictwa w warsztatach, uczestnicy zostali zapoznani m.in. z następującymi zagadnieniami: budowanie poczucia własnej wartości, pozytywne emocjonalne nastawianie do siebie, dekaDOKOŃCZENIE NA STR. 32 
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA - CIĄG DALSZY...
log budowania pewności siebie, sposoby radzenia sobie z barierami,
bariery komunikacji czy jak radzić sobie ze stresem. Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w w/w zajęciach. W czasie wolnym uczestnicy warsztatów
mieli możliwość skorzystania z basenu, znajdującego się na terenie
kompleksu wypoczynkowego.
Ponadto w okresie od 22.06.2013 r. do 30.06.2013 r. dwie uczestniczki brały udział w szkoleniu zawodowym z zakresu dogoterpii.
W trakcie uczestnictwa w w/w kursie uczestniczki zostały zapoznane
z zagadnieniami z zakresu: podstaw pracy dogoterapeutycznej, predyspozycje psychofizyczne i charakterologiczne psa w dogoterpii, rozwój człowieka- przyczyny i rodzaje zaburzeń, zaburzenia rozwojowe
człowieka, Dogoterapia jako proces wspomagający rozwój człowieka,
efektywna współpraca z terapeutą, klientem i jego rodziną w trakcie
dogoterpii, budowanie wizerunku profesjonalisty, komunikacja interpersonalna, specyficzne elementy komunikacji werbalnej, specyfika
komunikacji niewerbalnej, odpowiedzialność prawna i etyczna dogoterapeuty, trudne sytuacje w dogoterpii oraz skuteczna walka ze stresem. Szkolenie to składało się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Każda z uczestniczek po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymała certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności oraz kwalifikacje.
Jedna z uczestniczek podjęła udział w szkoleniu z zakresu,, Kadr
i płac”. Szkolenie to organizowane było przez Ośródek Kształcenia
Zawodowego w Pszczynie. Termin realizacji wspomnianego kursu
przypadał na okres od 23.07.2013 r. do 27.08.2013 r. Celem szkolenia było praktyczne zapoznanie uczestniczki z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
z organizacją pracy i zakresem obowiązków służb specjalistycznych
wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.
Szkolenie to miła na celu zaznajomienie z prawidłową realizację obowiązków pracowniczych, zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając tym samym prawidłową działalność pracodawcy i praworządności
w zakresie przestrzegania prawa. Kurs w istotny sposób przyczynił
się do upowszechniania znajomości przepisów prawa pracy i prawa
ubezpieczeń społecznych i zobowiązań finansowych w zakresie zobowiązań podatkowych. Uczestniczka projektu miała zapewnioną pracę
na programach: Insert, Płatnik oraz Mała Księgowość. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie, w/w osoba otrzymała zaświadczenie
potwierdzające ukończenie szkolenia. Kurs ten obejmował zarówno
cześć praktyczną jak i teoretyczną. Jeden z uczestników w związku
z możliwością pozyskania pracy podjął szkolenie z zakresu,, Obsługi
wózków widłowych”, dzięki czemu otrzymał on nowe kwalifikacje.
Szkolenie to odbyło się dzięki uprzejmości Ośrodka Doskonalenia
Zawodowego w Czechowicach-Dziedzicach w okresie od 27.09.2013 r.
do 31.10.2013 r. Zajęcia te miały na celu zapoznanie beneficjenta
z teoretyczną oraz praktyczną obsługą wózka widłowego. Ten sam

UWAGA!!!

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres
od 1 października do 31 grudnia 2013 roku
należy uregulować do dnia 18 grudnia br.
Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio
w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój
lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

uczestnik korzystał również ze szkolenia z zakresu magazynier, które
odbyło się w okresie od 13.11.2013 r. do 27.11.2013. Uczestnik dzięki
uczestnictwu w/w zapoznał się z tematyką dotyczącą gospodarki
magazynowej, dokumentacji magazynowej, gospodarka zapasami,
sprawdzania i analizy, obsługa komputerowych programów magazynowych- subiekt GT. Uczestnik zdał pomyślnie egzamin końcowy
i otrzymał dodatkowe uprawnienia. Ponadto jedna z uczestniczek
projektu zakończyła szkolenie z zakresu języka niemieckiego- zajęcia
te miały charakter indywidualnych zajęć, co umożliwiło klientce nabycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia.
Klientka otrzymała certyfikat oraz zaświadczenie, potwierdzające
nabycie kwalifikacji, po uprzednim zdaniu egzaminu końcowego.
Ponadto w dalszym ciągu jedna z uczestniczek projektu uczestniczy
w indywidualnym kursie języka niemieckiego. Przewidywany termin zakończenia upływa w dniu 16.12.2013 r. Jedna z uczestniczek
projektu uczestniczy również w dodatkowym szkoleniu zawodowym
z zakresu języka migowego, który zakończy się 31.12.2013 r. Dodatkowo informujemy, iż w okresie od 28.11.2013 r. do 29.11.2013 r.
uczestnicy mieli możliwość skorzystania z warsztatów,, Równości
szans kobiet i mężczyzn”. Zajęcia te odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym Muflon w Ustroniu. Ośrodek Pomocy
Społecznej na czas trwania warsztatów zapewnił wyżywienie, nocleg, transport oraz zajęcia. W trakcie realizacji projektu systemowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju zapewnił
uczestnikom biorącym w nim udział, wsparcie finansowe w postaci
zasiłków celowych w ramach wkładu własnego Gminy. Uczestnicy
korzystali również z pracy socjalnej pracownika socjalnego w ramach
realizowanego projektu. Podjęto również działania mające na celu
jego promocję, od cyklicznego promowania projektu w prasie lokalnej
i informacjach na stronie internetowej ośrodka oraz Urzędu Gminy
po zakup gadżetów promocyjnych i świadczenie usługi informacyjnej
na temat projektu osobom zainteresowanym.
Podsumowując, wyrażamy nadzieję, że nabyte umiejętności oraz
wiedza, dadzą możliwość uczestnikom biorącym udział w projekcie,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój” aktywne wejście na rynek pracy, jak również pozwolą
wzmocnić uczestnikom wiarę we własne siły, nabrać pewności siebie,
a przede wszystkim podnieść poziom świadomości z korzyści płynących z aktywizacji zawodowej i ciągłego dokształcania się. Jednocześnie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w dalszym
ciągu realizował projekt,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój” w roku następnym. Zapraszamy
zatem wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie.
Wszelkie informacje na ten temat odnaleźć można na stronie internetowej tutejszego Ośrodka, pod adresem www.ops.goczalkowicezdroj.
pl, do której zwiedzania zachęcamy już dziś. Serdecznie zapraszamy!
WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
informuje:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje się do publicznej
wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna
13, na okres 21dni tj.
Od 20 grudnia 2013r. do 10 stycznia 2014r.
wykazów nieruchomości, położonych w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej
i w rejonie ul. Jeziornej przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykazy te stanowią załączniki nr 1 do nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/145/2013 z dnia 3
grudnia 2013r.
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Zimowe utrzymanie dróg

F

i r m a Z a k ł a d O g ó l n o b u d ow l a ny
i Czyszczeniowy Marcin Chudek
z Goczałkowic-Zdroju wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie
Goczałkowic-Zdroju.
Firma będzie odśnieżać zarówno drogi
gminne jak i powiatowe.

Zakres usługi obejmuje:
1. odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz zasp
2. zapobieganie oraz likwidowanie śliskości
i oblodzenia nawierzchni drogowej – posypywanie materiałami uszorstniającymi
i chemicznymi (rozmrażającymi) wszystkich dróg gminnych, powiatowych, parkingów oraz częściowo chodników zm.),
3. pozimowe sprzątanie dróg, ulic, parkingów, chodników z materiałów użytych
do zwalczania śliskości zimowej. Szczegó-

łowe informacje na temat zakresu zimowego utrzymania dróg udziela Kierownik
AZK Piotr Niemiec.
Umowa obowiązuje od listopada 2013r.
do 15 kwietnia 2014r. Na to zadanie zaplanowano kwotę 202 tys. zł, w tym 150 tys.
z budżetu gminy. Pozostałą część stanowi
dotacja z powiatu, w ramach zawartego

porozumienia. W/w kwota obejmuje również koszty transportu i utylizacji odpadów
zebranych w trakcie wiosennego sprzątania
dróg oraz koszty utrzymania całodobowego
pogotowia dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.
Numer telefonu pogotowia – 603779
645.
Płatności będą dokonywane w oparciu
o faktury wystawiane w okresach miesięcznych, na podstawie zatwierdzonego dziennika prowadzenia akcji zimowej, z rozbiciem na drogi gminne i powiatowe. Łączna
długość dróg do utrzymania wynosi prawie
48 km.
Umowa z firmą pana Marcina Chudka
nie obejmuje zimowego utrzymania alejek
parkowych, które powierzono firmie wyłonionej w oddzielnym przetargu.
Maria Ożarowska

INFORMACJA

Informujemy, iż od 1 września do 30 listopada 2014 roku uruchomione zostaną dodatkowe punkty
odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkty będą czynne w każdą sobotę w następujących miejscach:
– Aleja I, II (przy tablicy ogłoszeń) w godzinach od 9.00 do 11.00
– ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w godzinach od 11.30 do 13.30
– ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) w godzinach od 14.00 do 16.00

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z uwagami mieszkańców od stycznia 2014 roku ulegną zmianie godziny
otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Głównej (parking przy kościele).
PSZOK będzie czynny w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.

Zimowe utrzymanie alejek
parkowych

W

miesiącu grudniu br. zimowe
utrzymanie alejek parkowych wykonywać będzie firma
LIGUSTR w ramach całorocznego utrzymania Parku Zdrojowego.
W okresie od stycznia do marca zostanie
zlecone firmie MENTRANS Mencnarowski Franciszek z Iłownicy, która została
wybrana w przetargu zorganizowanym
przez Administrację Zasobów Komunalnych. Przetarg ten organizowano po raz
trzeci. Poprzednie dwa unieważniono
z mocy ustawy. W trzecim przetargu wzięły
udział 2 firmy. Korzystniejszą ofertę przedstawiła wymieniona firma, która zaofero-

targ rozstrzygnięto w dniu 2 grudnia br.
Zakres usługi obejmuje:
1. usuwanie śniegu, błota pośniegowego,
zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej i oblodzenia nawierzchni
alejek parkowych i mostków poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi
2. pozimowe sprzątanie alejek parkowych
i mostków z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej.

wała wykonanie usługi za kwotę 15.600zl.
Oferty oceniała Komisja Przetargowa
powołana przez Kierownika AZK. Prze-

Łącznie do utrzymania jest ok. 2,7 km
alejek o szer. ok. 3 m.
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 biura koła
mieści się w budynku "Górnik",
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II piętro.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 13.35 - 19.35
Wtorek: 13.35 - 19.35
Środa: 13.35 - 19.35
Czwartek:
13.35 - 14.35; 15.25-20.25
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32/736 24 21, fax. 32/736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 -15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
Godziny urzędowania: poniedziałek; czwartek; środa 7.00 -18.00, wtorek; 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
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” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
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.
POCZTA tel. 32/4491145.
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 663 110 301.
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 11.00-15.00.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: awarie - tel. 991; obsługa klienta: 32 3030303
lub AZK tel. 32/2127021 (w godzinach pracy).
USZKODZENIA NAWIERZCHNI DRÓG, POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC
AZK pokój nr 209 i 205 lub pod numerem tel. 32 2127021.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI
z nieruchomości 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.
z nieruchomości niezamieszkałych , przedsiębiorcy:
zgodnie z rejestrem działalności regulowanej dostępnym na stronie internetowej
www.odpady.goczalkowicezdroj.pl oraz podpisaną umową na wywóz odpadów.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ ECO-CLEAN Marzena Chudek,
ul. Bór I/1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ w godz. 7.00-15.00, tel. 32/2127021, 32 7387038, 32 2107185;
po godz. 15.00 - tel. 603914383; w soboty, niedziele i święta tel. 605288662, 603914383.
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