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

Inwestycje zaplanowane na ten rok:

Przebudowa ulic Żeromskiego i Korfantego

Trwają prace z realizacją tej inwestycji
Zakres przebudowy obejmuje:

- przebudowę ulicy Żeromskiego na długości 582 mb wraz z poszerze-
niem jezdni do szerokości 6,00 m, przebudowę chodnika na całej długości 
jezdni o szerokości 1,5 – 2 m oraz wykonanie nowych elementów odwod-
nienia, wymianę krawężników na nowe krawężniki kamienne oraz wyko-
nanie nowych wjazdów indywidualnych do granic posesji.Nawierzchnia 
jezdni zostanie wykonana z asfaltobetonu, zaś chodnik z kostki beto-
nowej. Ponadto zakres obejmuje wykonanie nowej nawierzchni wraz 
z wymianą krawężników bocznych odnóg ul. Żeromskiego o długości 
70,94 m i długości 70,33 m.
- przebudowę ul. Korfantego na całej długości tj 625 metrów. W szcze-
gólności zostanie wykonana wymiana krawężników betonowych oraz 
wykonanie nowych elementów odwodnienia oraz wykonanie nowej 
nawierzchni z asfaltobetonu.

Zadanie realizuje firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł Sz. Zieleźnik 
z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 2 707 809, 53 zł.

Planowany termin zakończenia remontu – 17.08.2018r.

Remont budynku Górnik położonego 
w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowisko-

wej na Centrum Usług Społecznościowych
W najbliższym czasie na stronie urzędu Gminy w biuletynie informa-

cji publicznej ukaże się zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu 
stanowiącego wyposażenie Centrum Usług Społecznych. Jest to kolejny 
etap realizacji projektu dofinansowanego ze środków RPO Wojewódz-
twa Śląskiego.

Nadal trwa remont budynku, który wykonuje konsorcjum firm: Instal 
Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku oraz Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 1 239 
297, 50 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełni Firma usług projektowych i budow-
lanych „Filar” Elżbieta Wójtowicz Marek Wójtowicz z Krakowa.

Inwestycja jest częścią projektu, na którego realizację podpisaliśmy 
umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskego pod tytułem 
„Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju przy 
ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”. Zadanie jest 
wykonywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego), osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura 
społeczna i zdrowotna działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjal-
nego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecz-
nych oraz poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 
– ZIT. Kwota dofinansowania wynosi 844,839,24. Pozyskane środki 
przeznaczone zostaną na kompleksowy remont budynku Górnik (GOK) 
na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznościowych oraz czę-
ściowe jego doposażenie. Termin zakończenia realizacji całego projektu 
zaplanowany jest na grudzień 2018 roku.

Drugi projekt, który jest ściśle powiązany z tym opisanym powyżej, 
na którego realizację również podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego nosi tytuł „Integracja- Toleranacja” 
Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu w ramach osi prioryte-
towej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1.Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny. Projekt ten został 
oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. 
Podpisana umowa opiewa na kwotę 758, 098,50. Projekt realizowany 
będzie przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 
w okresie od września 2018 roku do końca sierpnia 2020 roku. Zakłada 
powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży i Klubu seniora 
oraz organizację i prowadzenie usług społecznych dla społeczności 

lokalnej (usługi opiekuńcze i asystenckie).

Budowa stacji transformatorowej dla zasilania w ener-
gię elektryczną szkoły, basenu oraz boiska sportowego.

W dniu 16 maja rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację tego zadania 
i będzie je wykonywała firma Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Kazi-
mierz Zawada z Pszczyny za kwotę ofertową 176 997 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
budowa kontenerowej stacji transformatorowej, budowa sieci kablo-

wej średniego napięcia SN20kV, przebudowa sieci kablowej niskiego 
napięcia 0,4kV i ochronę przed porażeniem, włączenie sieci SN20kV 
do istniejącego układu, moc rdzenia 5VA, FS5, przekładniki napięciowe, 
zabudowa tablicy pomiarowej, uruchomianie stacji transformatorowej 
którą będzie zasilana: szkoła, basen, boisko orlik.

Termin zakończenia realizacji przewidziano na 30 sierpnia 2018r.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości
Otrzymaliśmy środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 43 tys. zł 

na zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do ratowania życia 
i zdrowia ludzi, na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gmina otrzymała pełną, wnioskowaną dotację, zgodnie z zapotrze-
bowaniem określonym we wniosku. Środki te zostaną wykorzystane 
na zakup torby ratowniczej, defibrylatora oraz zestawu narzędzi hydrau-
licznych lekkich (nożyc ratowniczych). Termin wykorzystania dotacji, 
zgodnie z umową wyznaczono na dzień 29 czerwca 2018r. Wymagany 
wkład własny gminy jest niewielki i wynosi 434 zł tj. 1% wartości kosz-
torysowej zadania.

Przetargi ogłoszone:

Odbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powstań-
ców Śl. na odcinku od potoku Kanar do ulicy Wisławy 

Szymborskiej (dawnej ulica Drobnera)
W dniu 27 kwietnia gmina Goczałkowice-Zdrój odebrała promesę 

na kwotę 880 tys. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych. Promesa ta stanowi gwarancje udzielenia dotacji na odbu-
dowę kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich, na długości 
ok. 700 m, od kanału Kanar w kierunku ulicy Wisławy Szymborskiej. 
Zadanie to zostało ujęte w protokole strat sporządzonym przez gminę 
i zweryfikowanym przez Komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego 
w 2013 roku.

Przetarg ogłosiliśmy w dniu 7 maja, z terminem składania ofert przy-
padającym na dzień 22 maja.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 
w ulicy Powstańców Śląskich i włączanie w miejscu istniejącego wylotu 
do potoku Kanar wraz z zabudową nowych studni rewizyjnych oraz 
wykonanie przełączeń istniejących wpustów ulicznych do nowej sieci, 
budowa nowych przyłączy kanalizacji deszczowej, wykonanie przełą-
czeń istniejących przykanalików i zabudowę separatora.

Plac zabaw przy SP 1
Pod koniec stycznia br. Urząd Gminy złożył do Lokalnej Grupy Działa-

nia „Ziemia Pszczyńska” wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Stwo-
rzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji 
z edukacyjnym placem zabaw”. Wniosek został pozytywnie oceniony 
i zakwalifikowany do realizacji. Zadanie polega na stworzeniu tytuło-
wego miejsca wypoczynku wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Czekamy na weryfikację wnio-
sku. Ogłosiliśmy przetarg na to zadanie.

Program ograniczenia niskiej emisji
Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania „Programu 

ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie 

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.
Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków 

zewnętrznych, a także od inwestorów.
W ostatnich dniach wpłynął projekt dokumentu, który będzie teraz 

omawiany na posiedzeniach komisji rady gminy oraz zostanie poddany 
konsultacjom.

Opracowanie programu jako niezbędnego dokumentu oraz opraco-
wanie wniosku w zakresie realizacji I etapu programu powierzyliśmy fir-
mie EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ z siedzibą w Świerklańcu, która 
obsługuje 12 podobnych programów za kwotę 13 000 zł netto.

 -ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicznego:
Drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakre-

sie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej nie wyłonił organiza-
tora zadań wobec tego ogłosiłam 3 konkurs.. Wysokość środków prze-
znaczonych na realizację tych zadań, w tym konkursie wynosi 97 900 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań objętych konkursem:
1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w opar-
ciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów,
2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspie-
ranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, 
ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz 
pływania,
3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walo-
rów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania 
sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawod-
nictwa sportowego.

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2018r. Miejsce składania 
ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 
13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Wójta Gminy.

Wójt Gminy
Gabriela Placha

Z PRAC WÓJTA GMINY - CIąG dAlsZY...

O problemie mówił Tomasz Niesyto, pre-
zes Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, 
który pojawił się na połączonym posie-

dzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Gospodarki 
i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
oraz Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy. 
Posiedzenie odbyło się 17 kwietnia.

W ramach uzdrowiska funkcjonuje Szpital 
Rehabilitacyjno-Reumatologiczny. W związku 
z wprowadzeniem tzw. „sieci szpitali”, oddział 
reumatologiczny otrzymał kontrakt począt-
kowo tylko do końca marca. Udało się go prze-
dłużyć o trzy miesiące. Pojawiła się obawa, 
że od lipca w Goczałkowicach zabraknie reu-
matologii.

Placówki, które zakwalifikowały się do „sieci 
szpitali” otrzymały finansowanie działania 
na kilka lat. Pozostałe muszą regularnie sta-
rać się o kontrakty w konkursach, jak dotych-
czas. Jak tłumaczył T. Niesyto, reumatologia 
nie dostała się do sieci, bo kontrakt musiał 
wynosić co najmniej 8 mln zł. W przypadku 
tego oddziału w uzdrowisku to nieco ponad 3 
mln zł. Ale zapewniano, że placówka nie straci 
i organizowane będą konkursy na prowadzenie 
oddziału. NFZ nagle zmienił zdanie. I poinfor-
mował, że z powodu braku pieniędzy konkursu 
dla oddziału reumatologicznego w Goczałko-
wicach nie ogłosi. A to oznaczałoby jego likwi-
dację.

Reumatologia w Goczałkowicach funkcjo-
nuje od 1956 r., powstała głównie z myślą o gór-
nikach. Obecnie kolejka to ok. 1,5 roku. Rocz-
nie z oddziału, który liczy ok. 50 łóżek korzysta 
prawie tysiąc pacjentów. Na decyzji NFZ straci-

liby więc głównie pacjenci. – Robimy wszystko, 
by kontrakt został przedłużony. Kontakt na rok 
2018 miał opiewać na kwotę 3 mln 150 tys. zł. 
Budżet uzdrowiska to ok. 23 mln zł, dlatego 
strata kontraktu byłaby dużym ciosem, choć – 
co chciałbym podkreślić – samo uzdrowisko nie 
jest zagrożone, nadal będzie istniało – przyznał 
prezes spółki. Dodał, że sytuacja finansowa pla-
cówki z roku na rok jest coraz lepsza. – Ale jeśli 
nie otrzymamy kontraktu, będziemy musieli 
się zreorganizować. Prawdopodobnie dojdzie 
do zwolnień 15-20 osób. Być może w miejsce 
oddziału reumatologicznego będziemy musieli 
sprzedawać prywatne pobyty sanatoryjne. 
Popyt na nie jest bowiem ogromny – zauważył.

Sprawą zajął się też Sejmik Województwa 
Śląskiego, który w kwietniu przyjął apel do NFZ 
w sprawie dalszego finansowania oddziału reu-
matologicznego w Uzdrowisku Goczałkowice-
-Zdrój. Tomasz Niesyto poprosił też władze 

gminy o wyrażenie poparcia dla funkcjono-
wania reumatologii w Goczałkowicach. Sto-
sowne pisma wójt Gabriela Placha wystosowała 
do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Warszawie oraz do Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego. „W trosce o dalsze prawidłowe 
funkcjonowanie Spółki, a w konsekwencji o los 
mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój, jak 
również pacjentów i mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego, gmina zwraca się z prośbą o dzia-
łania, które mają na celu utrzymanie kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 
Szpitalnego Oddziału Reumatologicznego” – 
napisała do prezesa NFZ G. Placha. W odpowie-
dzi NFZ poinformował, że przedłużenie kon-
traktu do końca czerwca pozwoli Śląskiemu 
Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ na ponowne 
dokonanie „analizy poziomu zabezpieczenia 
świadczeń w tym zakresie oraz ewentualne 
przeprowadzenie postępowania uzupełniają-
cego”.

Starania dały efekt. 10 maja Jerzy Szafra-
nowicz, dyrektor Śląskiego OW NFZ poinfor-
mował, że jednak ogłoszone zostaną konkursy 
na dofinansowanie szpitali m.in. w zakresie 
reumatologii. Od rzeczniczki NFZ słyszymy, 
że chodzi także o reumatologię na terenie 
powiatu pszczyńskiego, a uzdrowisko jest jedy-
nym świadczeniodawcą, więc kontrakt powi-
nien zostać przedłużony. Prezes uzdrowiska 
potwierdził, że placówka wystartuje w konkur-
sie. Wszystko wskazuje więc na to, że oddział 
reumatologiczny będzie funkcjonował jak do tej 
pory.

Paweł Komraus

Co Z ReuMAToloGIą 
W uZdRoWIsku?
Czy NFZ przedłuży kontrakt na funkcjonowanie oddziału reumatologicznego w uzdrowisku? Istniało poważne zagrożenie, że 
oddział zostanie zlikwidowany.

Oddział funkcjonuje od ponad 50 lat, korzysta z niego 
rocznie prawie tyś. pacjentów. 
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sPRAWoZdANIe Z XXXIV sesJI 
RAdY GMINY

W porządku obrad kwiet-
niowej sesji  znalazł 
się tylko jeden projekt 

uchwały. Chodzi o projekt w spra-
wie podziału gminy Goczałko-
wice-Zdrój na stałe obwody gło-
sowania i ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Podczas 
zbliżających się wyborów samo-
rządowych w gminie będzie pięć 
obwodów głosowania, które będą 
miały swoje siedziby w sanatorium 
„Wrzos”, przedszkolu nr 1, szkole 
podstawowej nr 1 (dwa) oraz 
w budynku administracyjnym 
Zakładu Produkcji Wody. Podział 
jest podobny do tego z 2013 r. 
i musiał zostać dokonany do mie-
siąca od przyjęcia uchwały ws. 
podziału gminy na okręgi wybor-
cze (została podjęta na sesji mar-
cowej). Uchwała uzyskała pozy-
tywną opinię Krajowego Biura 
Wyborczego. Radni przyjęli ją jed-

nogłośnie.
Wójt Gabriela Placha udzie-

liła odpowiedzi na dwie interpe-
lacje złożone na poprzedniej sesji 
przez radnego Norberta Czernec-
kiego. Poprosił on o zagospoda-
rowanie terenu w okolicach ul. 
Polnej i Powstańców Śląskich 
(pod mostem) na obiekt służący 
organizacji spotkań czy imprez dla 
mieszkańców. Wójt poinformo-
wała, że jest to póki co niemożliwe 
z powodów formalnych. Teren 
ten znajduje się bowiem w stre-
fie A ochrony środowiskowej oraz 
w obszarze Natura 2000. Ponadto 
większość działek to własność 
województwa śląskiego, Skarbu 
Państwa lub osób fizycznych. 
Do tego na jednej z działek znajduje 
się wylot odwiertu geologicznego 
wraz ze strefą ochronną. W drugiej 
interpelacji radny zwrócił uwagę 
na konieczność analizy oznako-
wań pierwszeństwa i ustawie-

nia znaków drogowych w obsza-
rze ulic Jesiennej i Źródlanej. 
W odpowiedzi do sprawy odniósł 
się Piotr Niemiec, kierownik Admi-
nistracji Zasobów Komunalnych. 
Przyznał, że po zmianie organi-
zacji ruchu w tym rejonie nastą-
piła poprawa bezpieczeństwa 
i nie widzi konieczności analizy 
istniejącego oznakowania. Zapo-
wiedział natomiast, że w ramach 
bieżącego utrzymania oznakowa-

nia dróg gminnych nastąpi odno-
wienie oznakowania pionowego 
i poziomego, w szczególności linii 
wymalowanych na nawierzchni 
z kostki betonowej, które ulegają 
szybszemu zatarciu.

W wolnych głosach i wnioskach 
poruszano m.in. tematy stanu 
chodników, ul. Głównej czy prac 
związanych z regulacją Potoku 
Goczałkowickiego.

Paweł Komraus

17 kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy. 

Radni kolejny raz pochylili się nad miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: 

Jeziorna, Grzebłowiec i Azaliowa (powierzch-
nia ok. 25 ha w północnej części gminy, w bezpo-
średnim sąsiedztwie z gminą Pszczyna). W listo-
padzie 2017 r. projekt nie uzyskał wymaganej 
większości, nie było też wniosków o wprowa-
dzenie zmian w dokumencie. Dlatego projekt 
planu znalazł się w porządku obrad stycznio-
wej sesji. Jednak w jej trakcie poinformowano, 
że wpłynął wniosek jednego z radnych ws. doko-
nania zmiany w planie. Projekt zdjęto wówczas 
z porządku obrad.

Podczas majowej sesji radny wycofał swój 
wniosek. W obradach udział wzięli także miesz-
kańcy terenów objętych planem. W marcu doku-
ment został pozytywnie zaopiniowany przez 
komisje Rady Gminy. 15 maja rada najpierw 
stwierdziła, że plan nie narusza ustaleń studium, 
a następnie zgodziła się z nieuwzględnieniem 
przez wójta dwóch zgłoszonych uwag. Ostatecz-
nie za przyjęciem planu zagłosowało 10 radnych, 
dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwalony 

dokument umożliwia m.in. budowę odcinka 
drogi łączącego Goczałkowice z Pszczyną, 
a także budowę parkingów przy dwóch prywat-
nych przedsiębiorstwach.

Na sesji w maju radni przyjęli także uchwały, 
dzięki którym dokonano zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na lata 2018-2023 (zwiększono o 60 
tys. zł wydatki na I etap budowy transforma-

tora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
wprowadzono nowe zadanie: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
południowych gminy Goczałkowice-Zdrój”), 
a także w budżecie gminy na rok 2018 (prze-
znaczono m.in. 60 tys. zł na budowę wspomnia-
nego transformatora oraz po 10 tys. zł na prze-
niesienie systemu monitoringu z budynku 
LKS do Starego Dworca i na zagospodarowa-
nie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej 
w ramach programu przeciwdziałania alkoho-
lizmowi).

Rada Gminy uchyliła uchwałę dotyczącą 
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 
gminę i przyjęła nową. Jak tłumaczono, 
poprzednia była z 2005 r. Nowa była konieczna 
ze względu na zwiększenie czynności przy spra-
wianiu pochówku.

Podczas sesji wójt gminy przedstawiła spra-
wozdanie ze swojej działalności, a w wolnych 
głosach i wnioskach dyskutowano m.in. o pro-
gramie ograniczenia niskiej emisji czy operacie 
uzdrowiskowym.

Paweł Komraus

sPRAWoZdANIe Z XXXV sesJI 
RAdY GMINY: PlAN uChWAloNY
15 maja odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Podczas majowej sesji uchwalono plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna, Grzebło-
wiec i Azaliowa
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PGNiG Obrót Detaliczny 
i Urząd Gminy w Goczał-
kowicach-Zdrój w dniu 17 

kwietnia br. podpisały porozu-
mienie o współpracy. Ma ono 
ułatwić mieszkańcom Gminy 
wymianę tradycyjnych pale-
nisk, opalanych paliwem sta-
łym, na nowoczesne i ekolo-
giczne systemy ogrzewania 
z a s i l a n e  g a ze m  z i e m ny m . 
Porozumienie zostało podpi-
sane przez Wójta Gminy Panią 
Gabrielę Placha oraz Dyrektora 
Biura Sieci Sprzedaży Południe 
PGNiG Obrót Detaliczny Pana 
Pawła Sławka.

Porozumienie o współpracy 
jest elementem kolejnej edycji 
programu PGNiG Obrót Deta-
liczny pod nazwą „Przełącz 
się na gaz”. Akcja rozpoczęła 
się pod koniec ubiegłego roku 
i cieszyła się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Wzięło 
w niej udział 15 gmin z całej Pol-
ski, w tym między innymi Kry-
nica-Zdrój, Lubin oraz Skawina.

W ramach programu „Prze-
łącz się na gaz” eksperci PGNiG 
oferują mieszkańcom wsparcie 
w wymianie systemu ogrze-
wania na gazowe. Pierwszym 
etapem działań jest podpisa-

nie porozumienia z gminą, 
a  następnie  ur uchomienie 
na jej terenie mobilnych punk-
tów doradczych. PGNiG oferuje 
informacje o możliwościach 
rozpoczęcia korzystania z gazu 
i szacunkowych kosztach inwe-
stycji. Pracownicy spółki mogą 
też zapewnić pomoc partnera 
technicznego, który m.in.:
- opracuje bezpłatny kosztorys 
ofertowy budowy lub przebu-
dowy wewnętrznej instalacji 
gazowej lub grzewczej (zasila-

nej paliwem gazowym),
- wykona instalację gazową lub 
grzewczą (włącznie z doku-
mentacją),
- wykona instalację centralnego 
ogrzewania,
- pomoże w uzyskaniu niezbęd-
nych dokumentów powykonaw-
czych (m.in. opinia kominiar-
ska, próba szczelności),
- pomoże w wypełnieniu oraz 
skompletowaniu dokumentów, 
umożliwiających uzyskanie 
dotacji celowej na finansowa-

nie lub dofinansowanie kosz-
tów inwestycji, polegających 
na zmianie systemu ogrzewania 
na system ogrzewania gazem,
- złoży w imieniu Konsumenta 
dokumenty dające możliwość 
uzyskania dotacji,
- przeprowadzi bezpłatną kon-
trolę okresową stanu technicz-
nego zainstalowanego u Kon-
sumenta urządzenia (po roku).

Gaz ziemny jest  jednym 
z najczystszych i co za tym 
idzie najbardziej ekologicz-
nych paliw, które mogą być 
wykorzystywane do ogrzewa-
nia gospodarstw domowych. 
Pozytywny efekt ekologiczny 
w połączeniu z wygodą użyt-
kowania powoduje, że popu-
larność tego rodzaju źródła cie-
pła w ostatnich latach rośnie. 
Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że od 2015 roku, ceny gazu 
ziemnego spadły średnio aż 
o 11 proc. Warto więc rozważyć 
zmianę źródła ciepła na ogrze-
wanie gazowe.

Więcej informacji na temat 
programu znajduje się na stro-
nie: http://www.pgnig.pl/
dla-domu/oferta/przelacz-
sie

PGNIG We WsPÓłPRACY Z uRZędeM 
GMINY GoCZAłkoWICe-ZdRÓJ 
PoMoże MIesZkAŃCoM W WYMIANIe 
oGRZeWANIA NA GAZoWe

W dniu 27 kwietnia gmina 
Goczałkowice-Zdrój 
odebrała z rąk Wicewoje-

wody Śląskiego Jana Chrząszcza 
oraz Wiceministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisława 
Szweda promesę na kwotę 880 
tys. z przeznaczeniem na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych. 
Promesa ta stanowi gwarancje 
udzielenia dotacji na odbudowę 
kanalizacji deszczowej w ulicy 
Powstańców Śląskich, na długo-
ści ok. 700 m, od kanału Kanar 
w kierunku ulicy Wisławy Szym-
borskiej. Zadanie to zostało ujęte 
w protokole strat sporządzonym 

przez gminę i zweryfikowanym 
przez Komisję powołaną przez 
Wojewodę Śląskiego w 2013 
roku.

Promesa  jest  podst awą 
do wszczęcia postępowania 
w sprawie wyboru wykonawcy 
robót. Gwarantuje przyzna-
nie dofinansowania, jednak nie 
więcej niż 80% wartości zada-
nia po udzieleniu zamówienia 
publicznego. Pozostałą cześć 
kosztów gmina musi pokryć 
z własnego budżetu. Zgodnie 
z warunkami zawartymi w pro-
mesie gmina jest zobowiązana 
przekazać do Urzędu Wojewódz-

kiego, w terminie do 13 lipca 
2018r. komplet wymaganych 
dokumentów, w tym m.in. kse-
rokopie zgłoszenia robót, ksero-
kopie wymaganych pozwoleń, 
kserokopie dokumentacji zamó-
wień publicznych, kosztorysów, 
kserokopię umowy z wykonawcą 
robót oraz dokument potwier-
dzający zabezpieczenie wkładu 
własnego.

W dniu 7 maja ogłoszono prze-
targ na wykonanie robót budow-
lanych. Termin składania ofert 
upływa w dniu 22 maja br. o godz. 
9.00. Zamawiający wymaga wnie-
sienia wadium w kwocie 10.000 zł. 

Kryteria oceny ofert: cena – 60%, 
wysokość kary umownej za opóź-
nienie w realizacji przedmiotu 
umowy – 20%, okres rękojmi 
i gwarancji – 20%. Przyznane 
środki muszą być wykorzystane 
i rozliczone w 2018r. stąd termin 
zakończenia robót zaplanowano 
na dzień 31.10.2018r.

Ogłoszenie o przetargu uka-
zało się w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych pod numerem 
553951-N-2018 oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej gminy 
w  z a k ł a d c e  „ Z a m ów i e n i a 
publiczne”

Maria Ożarowska

doTACJA NA usuWANIe 
skuTkÓW klęsk żYWIołoWYCh
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Odpoczynek na wodzie

O d  k i l k u  l a t  p r z y  s t a -
wie Maciek Mały z powodze-
niem funkcjonuje WakePark. 
To wymarzone miejsce dla 
miłośników sportów wodnych 
i nie tylko. Zwłaszcza wake-
boardingu,  czyl i  pływania 
po powierzchni wody na spe-
cjalnej desce, trzymając się 
pr zyczepionej  do wyciągu 
l iny.  –  Mamy dwa wyciągi 
do wake'a w systemie 2.0, które 
przeznaczone są zarówno dla 
tych, którzy chcą nauczyć się 
tej dyscypliny, jak i dla bar-
dziej doświadczonych. Są też 
przeszkody. Oferujemy kajaki 
i rowerki do wypożyczenia, 
a także sprzęt do pływania 
po wodzie na desce. Organizu-
jemy szkolenia wakeboardowe 
na każdym poziomie zaawan-

sowania – opowiada Marcin 
Cecherz, właściciel firmy pro-
wadzącej WakePark. Do tego 
jest bar, w którym można coś 
zjeść, pomost na wodzie z leża-
kami, a w soboty organizowane 
są tam koncerty w ramach pro-
jektu „Muzyka na fali”.

Na przełomie maja i czerwca 
planowane jest uruchomienie 
plaży. – To miejsce dla każdego 
kto lubi wodę i kto lubi pole-
niuchować w fajnym otoczeniu. 
Miejsce jest bowiem urokliwe. 
Można się zrelaksować ogląda-
jąc osoby szalejące na deskach, 
w tle widząc od czasu do czasu 
przejeżdżający pociąg, a także 
góry w oddali. Z drugiej strony 
mamy piękny park zdrojowy – 
zauważa M. Cecherz. Jego opi-
nię potwierdzają goście, któ-
rych – zwłaszcza w ciepłe week-
endy – jest prawdziwy tłum. 
Na tyle duży, że nieraz brakuje 
miejsc siedzących.

Dworzec tętni życiem

Idąc od WakeParku w kie-
runku torów mijamy siłownię 
zewnętrzną, z której chętnie 
korzystają mieszkańcy, kura-
cjusze oraz turyści. Trafiamy 
na budynek starego dworca. 
Dzięki pozyskanym środkom 
europejskim gminie za ok. 3,3 
mln zł udało się odnowić i oży-
wić to miejsce. Teraz to Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycz-
nego „Stary Dworzec”, w któ-
rym można ciekawie spędzić 
czas czekając na pociąg. Ale 
budynek odwiedzają nie tylko 

podróżni. Są tam m.in. punkt 
informacji turystycznej, pocze-
kalnia, stół z grą w piłkarzyki, 
kącik dla dzieci, mała czytel-
nia z książkami i publikacjami 
o tematyce lokalnej, a także 
przewijak dla matki z dziec-
kiem. Przygotowano także 
wypożyczalnię rowerów, leża-
ków czy kijków do nordic 
walkingu. Na czas remontu 
budynku „Górnik” jest tam rów-
nież biblioteka.

W budynku znajduje się 
siedmioosobowy apartament, 
który można wynająć. Budynek 
dworca w Zdroju to też gratka 
dla fanów escape roomów, czyli 
pokojów zagadek.  Zadanie 
polega na tym, by rozwiązywać 
polecenia, co pozwoli na wyj-
ście z pokoju. W Goczałkowi-
cach można odwiedzić escape 
room pod nazwą „Komnata 
Rycerza Goczała”. To wspaniała 
rozrywka dla całych rodzin!

Park linowy, 
rowery i parking

W gminie nie brakuje miło-
śników jazdy na rowerze. Dla-
tego 30 maja w Goczałkowicach 
ruszy wypożyczalnia rowerów. 
Dwie stacje, z których rowery 
będzie można pożyczyć i gdzie 
będzie można je też oddać 
pojawią się przy dworcu PKP 
w Zdroju oraz przy koronie 
zapory (sześć stacji w ramach 
tego systemu zostanie zlo-
kalizowanych w Pszczynie: 
na rynku, przy dworcu PKP, 
na os. Piastów, przy Ośrodku 

Spor tów Wodnych w Łące, 
przy kościele na os. Stara Wieś 
oraz przy szkole na os. Daszyń-
skiego). W każdej ze stacji 
dostępnych będzie po 10 jedno-
śladów. Pierwsze pół godziny 
jazdy będzie bezpłatne. Wypo-
życzalnia ma być dostępna 
do 30 września. System orga-
nizowany i finansowany jest 
przez gminę Pszczyna oraz 
gminę Goczałkowice-Zdrój, 
ma funkcjonować przez 3 naj-
bliższe sezony.

Już  wkrótce  na  terenie 
Goczałkowic pojawi się kolejna 
atrakcja dla miłośników aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 
Początkiem czer wca plano-
wane jest uruchomienie parku 
linowego. Ma pojawić się przy 
budynku „Górnik”.

Żeby skorzystać z tych wszyst-
kich atrakcji, jakoś do Zdroju 
trzeba trafić. Wiele osób przy-
jeżdża do Goczałkowic samo-
chodami, a dużym problemem 
jest niestety niewystarczająca 
liczba miejsc parkingowych. 
Dlatego władze gminy planują 
wybudowanie dwóch nowych 
parkingów w rejonie dworca 
w Zdroju wraz ze  ścieżką 
d o  s a m e g o  d wo r c a .  M a j ą 
powstać w ramach projektu 
budowy centr um przesiad-
kowego, która ma być współ-
finansowana ze środków Unii 
Europejskiej. Obecnie opraco-
wywany jest projekt inwestycji.

Jak widać, w Goczałkowi-
cach każdy znajdzie coś dla sie-
bie!

Paweł Komraus

MoC ATRAkCJI W ZdRoJu
Piękny park oraz uzdrowisko to nie wszystko. W Zdroju na mieszkańców i turystów czeka sporo 
atrakcji, dzięki którym można miło i ciekawie spędzić czas!

Odnowiony dworzec w Zdroju to teraz punkt informacji turystycznej  z poczekalnią,
wypożyczalnią, czytelnią i nie tylko.

Staw Maciek Mały to idealne miejsce dla miłośników sportów wodnych. 

Wake Park to nie tylko sport. Można tam 
także poleniuchować , coś zjeść , posłu-
chać dobrej muzyki.
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Generalna  Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad na wnio-
sek Komendy Powiato-

wej Policji w Pszczynie planuje 
zamknąć pas rozdziału w ciągu 
drogi krajowej nr 1 na skrzyżo-
waniu z ul. Uzdrowiskową. Pod 
koniec kwietnia w Goczałkowi-
cach odbyło się spotkanie w tej 
sprawie z udziałem m.in. przed-
stawicieli GDDKiA, władz gminy, 
powiatu oraz policji. – Zamknięciu 
ulegnie jedynie przejazd przez pas 
rozdziału, bez zamykania połą-
czenia DK 1 z ul. Uzdrowiskową. 
Po zamknięciu pasa rozdzielają-
cego możliwy będzie zjazd z DK 
1 na ul. Uzdrowiskową od strony 
Katowic i wyjazd z ul. Uzdrowi-
skowej na DK 1 w kierunku Biel-
ska-Białej. Działania te muszą 
być poprzedzone opracowaniem 
i zatwierdzeniem projektu zmiany 
stałej organizacji. Przewidujemy, 
że fizyczna zmiana organiza-
cji ruchu może nastąpić w III/IV 
kwartale br. – informuje Marek 
Prusak, rzecznik prasowy kato-
wickiego oddziału GDDKiA.

Policja swój wniosek uzasad-
niła dużą liczbą zdarzeń drogo-
wych na wysokości zjazdu z DK 
1 na uzdrowisko. Rzeczywiście 
wypadków jest tam sporo. Tylko 
w jednym, we wrześniu 2017 r. zgi-
nęły tam trzy osoby.

Władze gminy Goczałkowice-
-Zdrój zdają sobie sprawę z tego, 
że konieczne jest podjęcie dzia-
łań poprawiających bezpieczeń-
stwo w tym miejscu. Jednocześnie 
obawiają się, że zamknięcie pasa 
rozdziału na skrzyżowaniu z ul. 
Uzdrowiskową sprawi, że jeszcze 
więcej samochodów pojawi się 
na ul. Głównej. – Z Goczałkowic 
w stronę Katowic będzie można 
wyjechać tylko jadąc na światła 
na ul. Głównej. Podobnie w przy-
padku osób jadących od strony 
Bielska. Nasze drogi gminne nie 
są dostosowane do takiego natę-
żenia ruchu. Największy problem 
już teraz jest w sezonie wiosenno-
-letnim i w weekendy, kiedy nasza 
miejscowość przeżywa oblęże-
nie turystów przyjeżdżających 
nad zaporę, do uzdrowiska czy 
do Ogrodów Kapias. Co istotne, 
zmiana zaproponowana przez 
GDDKiA utrudni życie nie tylko 
turystom, ale także naszym miesz-
kańcom – przyznaje wójt gminy 
Gabriela Placha.

Jak podkreśla, w związku 
z propozycją zamknięcia zjazdu 
powinna być jednocześnie prze-
progr amowana sygnal iza-
cja świetlna na skrzyżowaniu 
DK 1 z ul. Główną i Brzozową. 
To  ma jednak nastąpić w póź-
niejszym etapie. Wójt przyznaje, 

że powinny zostać przedstawione 
też jakieś rozwiązanie alterna-
tywne. Gmina ma kilka pomysłów. 
– Nie ulega wątpliwości, że bez-
pieczeństwo jest najważniejsze. 
Są jednak inne możliwe rozwią-
zania, które poprawiłyby sytuację 
na goczałkowickim odcinku DK 
1. Już wcześniej gmina wniosko-
wała o budowę prawoskrętu z DK 
1 w ul. Główną, w ul. Brzozową 
oraz w ul. Uzdrowiskową. Apelo-
waliśmy o budowę kładki dla pie-
szych i rowerzystów nad drogą 
w okolicy komisów samochodo-

wych, a także o wprowadzenie 
zakazu wyprzedzania przez samo-
chody ciężarowe. Przyczyną więk-
szości zdarzeń jest przekraczanie 
dozwolonej prędkości przez kie-
rowców, stąd zaproponowaliśmy, 
by wprowadzić u nas odcinkowy 
pomiar prędkości. Będziemy 
ponownie wnioskować o prze-
analizowanie tych rozwiązań 
jeszcze przed zamknięciem pasa 
rozdziału na skrzyżowaniu z ul. 
Uzdrowiskową – zapowiada wójt 
Gabriela Placha.

Paweł Komraus

oGRANICZą ZJAZd 
NA uZdRoWIsko?

Już wkrótce nie będzie można zjechać z DK 1 od strony Bielska w ul. Uzdrowiskową i wyjechać z ul. Uzdrowiskowej na DK 1 w kie-
runku Katowic. GDDKiA przygotowuje się do zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.

Ruch na zjeździe z DK 1 w ul. Uzdrowiskową ma zostać ograniczony na wniosek policji. 

W marcu br. Rada Ministrów przyjęła Program na Rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z którego można uzyskać 

dotacji celowe na realizację zadań własnych związanych z budową, 
przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych. Celem 
tego programu jest m.in. rozwój infrastruktury drogowej o charak-
terze lokalnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych. 
O dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty i miasta na prawach 
powiatu. Na realizację programu w budżecie państwa przezna-
czono 500 mln zł, w tym województwo śląskie 6,79% puli środków 
tj. ok. 34 mln zł.

Wojewoda Śląski ogłosił nabór pod koniec marca. Termin skła-
dania wniosków upływa 16 kwietnia 2018r. Gmina Goczałkowice – 
Zdrój wniosek o dotacje o kwocie 709.9567 zł na przebudowę ulicy 
Wiślnej.

Ostateczny wybór zadań do finansowania nastąpi w terminie 
do końca maja. Dotacje będą udzielane na zadania, które zostaną 
zakończone do końca 2018 roku. Program dopuszcza dofinansowa-
nie zadań, których realizacja zakończy się w roku 2019 lecz z dota-
cji można będzie sfinansować wyłącznie wydatki zaplanowane 
do poniesienia w roku 2018.

Chętnych do pozyskania środków będzie sporo ponieważ o dota-
cje z tego programu mogą również ubiegać się samorządy, których 
wnioski nie zostały zakwalifikowane w ubiegłym roku do dofi-
nansowania w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z uwagi 
na brak środków. Tym niemniej wniosek został złożony. Pozostaje 
więc oczekiwanie na jego weryfikację oraz stosowne decyzje Mini-
stra Inwestycji i Rozwoju.

Maria Ożarowska

GMINA WYsTęPuJe o śRodkI 
NA ReMoNT ulICY WIślNeJ
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W 2012r. z inicjat ywy 
Pani  Profesor  Wie-
sławy Korzeniowskiej 

został wydany „Goczałkowicki 
słownik biograficzny”. Prezen-
tacja i promocja książki zain-
augurowała obchody 20-lecia 
gminy i była jednym z ważniej-
szych wydarzeń kulturalnych 
w tamtym okresie. W ubiegłym 
roku zadecydowano o kontynu-
acji „Słownika…”. Trud reda-
gowania przyjęła na siebie Pani 
Profesor Korzeniowska. Koor-
dynatorem prac z ramienia 
Urzędu Gminy jest Sekretarz 
Gminy. Pierwotnie planowano 
wydanie „Słownika…” z oka-
zji 25 – lecia gminy. Jednakże 
ze względu na małą liczbę 
biogramów zadecydowano 
o przesunięciu terminu wyda-
nia i wydłużeniu okresu groma-
dzenia kolejnych biogramów. 

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

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

cowaniu biogramów:

1) imię i nazwisko (w przypadku 
mężatki podać – w nawiasie jej 
nazwisko panieńskie);

2)  data urodzenia (dzień, mie-
siąc rok), data śmierci (dzień, 
miesiąc, rok);

3) zawód, specjalność, zakres 
działalności;

4)  miejsce urodzenia, imiona 
rodziców (podać nazwisko 
panieńskie matki), zawód ojca 
lub środowisko, z którego opi-
sywana osoba wywodziła się;

5)  etapy i miejsce kształcenia 
(szkoła podstawowa, średnia, 
wyższa- jaka?), inne formy 
kształcenia:

6)  życiorys – chronologiczny 

opis życia, pracy zawodowej, 
społecznej, postaw, działalno-
ści, osiągnięć itp.. z zaznacze-
niem lat związanych z Goczał-
kowicami;

7)  miejsce śmierci i pochowa-
nia;

8)  imię żony lub męża (w przy-
padku żony podać jej nazwisko 
panieńskie); liczba dzieci oraz 
ich imiona;

9) podpis autora biogramu.

Wsk azane jest  dołącze-
nie  do  b iogramu fotogra -
fii formatu legitymacyjnego. 
W „Słowniku…” można umie-
ścić także biogramy osób żyją-
cych, godnych upamiętnienia, 
pod warunkiem ukończenia 70. 
roku życia.

Maria Ożarowska

TRWA oPRACoWANIe 
dRuGIeGo WYdANIA 
„GoCZAłkoWICkIeGo 
słoWNIkA bIoGRAfICZNeGo”

Prof. Wiesława Korzeniowska podpisuje pierwsze wydanie Słownika... w ramach obcho-
dów jubileuszu 20-lecia gminy.
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Szanowni Mieszkańcy! Trwa opracowanie drugiego wydania Goczałkowickiego Słownika Biograficznego. Niestety , do dnia dzi-
siejszego liczba spływających biogramów wciąż jest niewystarczająca, aby można było przystąpić do zamknięcia książki. 

Tym samym zachęcamy wszystkich Państwa do zainteresowania się powyższym tematem. Na pewno znaliście osobiście kogoś lub 
słyszeliście o człowieku, którego życie warto upamiętnić i spisać na kartach słownika. Wystarczy wypełnić biogram i dostarczyć 
go na ręce prof. Wiesławy Korzeniowskiej lub Sekretarz Gminy - Marii Ożarowskiej.

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

                                                                 Schemat biogramu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proszę o dołączenie fotografii  formatu legitymacyjnego (zostanie oddana). 

                                                                                                               Podpis autora biogramu  
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  (proponuję kogoś z rodziny Państwa) 
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Jak podkreślano, to histo-
ryczny dla gminy moment. 
Na terenie Goczałkowic-

-Zdroju powstanie akademia pił-
karska dla dzieci, którą prowa-
dzić będzie fundacja założona 
przez znanego na całym świe-
cie piłkarza. Łukasz Piszczek, 
wychowanek LKS-u Goczał-
kowice-Zdrój,  ut ytułowany 
piłkarz, reprezentant Polski 
i zawodnik Borusii Dortmund 
postanowił właśnie w gminie 
stworzyć miejsce, w którym być 
może odkryty zostanie talent 
piłkarski podobnego formatu. 
Z  nowoczesnych obiektów 
mają także korzystać piłkarze 
LKS-u Goczałkowice oraz kluby 
młodzieżowe. Akademia ma ści-
śle współpracować z Borussią 
Dortmund.

Podpisy pod umową dzier-
ż a w y  z ł o ż y l i  wó j t  g m i ny 
Gabriela Placha oraz Łukasz 
Piszczek, prezes „Fundacji Aka-
demia Łukasza Piszczka”, która 
będzie prowadziła akademię. 
Celem fundacji jest m.in. wspie-
ranie i upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. Fundacja ma swoją 
siedzibę w Goczałkowicach. – 

Z całego serca życzę, aby aka-
demia ruszyła i korzystali z niej 
nasi mieszkańcy. I aby przez 
to dalej Pan rozsławiał nasze 
Goczałkowice, bo niewątpliwie 
jest Pan najsłynniejszym goczał-
kowiczaninem wszech cza-
sów – mówiła Gabriela Placha. 
– Dziękuję gminie za pomoc. 
Liczę, że te obiekty powstaną 
jak najszybciej, taki jest zamiar 
– stwierdził Łukasz Piszczek. 
W spotkaniu, podczas któ-
rego podpisano umowę udział 
wzięli m.in. radni Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój i przedsta-
wiciele firmy, która doradza pił-
karzowi ws. akademii.

Podpisanie  umowy było 
możliwe dzięki podjęciu przez 
Radę Gminy Goczałkowice-
-Zdrój 26 stycznia br. uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody 
na bezprzetargowe wydzierża-
wienie nieruchomości obejmu-
jącej teren boisk sportowych 
położonych w Goczałkowi-
cach-Zdroju przy ul. Uzdrowi-
skowej 44. Chodzi o dzierżawę 
na okres 30 lat nieruchomości 
o powierzchni ok. 4,207 ha. 
Pozwoli to na realizację pierw-
szego etapu inwestycji. Zmo-
dernizowane zostaną dotych-

czasowe obiekt y sportowe, 
powstać mają dwa boiska peł-
nowymiarowe, mniejsze boisko 
treningowe, obiekt zaplecza, 
ogrodzenie i trybuny. Docelowo 
w planach są także nowe boiska, 
hala pneumatyczna i budynek 
techniczny. Całość ma koszto-
wać nawet 13 mln zł. Fundacja 
będzie starała się o pozyskanie 
dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu.

Roczny czynsz wynosi 87 
tys. zł netto, ale rozliczany 
będzie nie gotówką, a nakła-
dami. Po 30 latach obiekty 

przejdą na własność gminy. Jak 
poinformował piłkarz, plany 
są takie, by prace przy ul. Uzdro-
wiskowej ruszyły w tym roku.

Paweł Komraus

dZIAłkI Pod AkAdeMIę 
PIłkARską dlA fuNdACJI: 
WÓJT I łukAsZ PIsZCZek 
PodPIsAlI uMoWę
28 marca w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój podpisana została umowa dzierżawy terenów, na których ma powstać akademia 
piłkarska, którą prowadzić będzie fundacja Łukasza Piszczka.

Podpisanie umowy dzierżawy boiska LKS przez Łukasza Piszczka i Wójt Gminy. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Fundacji Łukasza Piszczka, członko-
wie Rady Gminy oraz Wójt Gminy - Gabriela Placha.
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Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę 
z tego, że opłata, którą ponoszą za to, że ich 
dziecko uczęszcza do niepublicznego 

przedszkola czy żłobka nie pokrywa wszystkich 
kosztów. A to dlatego, że samorząd dodatkowo 
dopłaca za każde dziecko uczęszczające do takiej 
placówki. A mowa jest o niemałych środkach.

Dotacja wynika z prawa oświatowego. 
Kwota, którą niepubliczna placówka otrzy-
muje od gminy na każde dziecko wyliczana jest 
na podstawie budżetów przedszkoli prowadzo-
nych przez samorząd. Budżety dwóch gminnych 
przedszkoli dzielone są przez liczbę dzieci, które 
tam uczęszczają. 75% otrzymanej kwoty daje 
wartość dotacji, jaką otrzymują placówki niepu-
bliczne na każde dziecko.

Podstawowa kwota dotacji wyliczona 
na początek roku 2018 w gminie Goczałkowice 
wynosi 820,74 zł. Tyle miesięcznie za każde 
dziecko otrzymują trzy niepubliczne przedszkola 
działające w gminie. Kwota ta ulega zmianom 
w ciągu roku, jest także wyrównywana do tej 
aktualnie obowiązującej (np. od maja będzie 
to 801,37 zł).

W gminie Goczałkowice funkcjonują trzy nie-
publiczne przedszkola. Do „Cetiru” uczęszcza 65 
dzieci. Za kwiecień placówka otrzymała dota-
cję w wysokości ok. 100 tys. zł. W przedszkolu 
„Maja” jest 58 dzieci, co daje dotację za kwiecień 
ok. 48,5 tys. zł. Przedszkole „Przygoda” liczy 25 
dzieci, otrzymało za kwiecień 21 tys. zł. Wyso-
kość dotacji uzależniona jest także od liczby 
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Środki te można przeznaczać tylko 
na bieżącą działalność, placówki muszą się z nich 
rozliczać. Miesięcznie dotacja dla niepublicz-
nych placówek wynosi więc ok. 170 tys. zł. Łącz-
nie to ponad 2 mln zł rocznie, które przeznacza 
samorząd. Kwota jest więc spora.

Do placówek w gminie uczęszcza sporo dzieci 
z innych gmin, m.in. Pszczyny czy Czechowic-
-Dziedzic (na ok. 150 dzieci ok. 70 jest spoza 
Goczałkowic). W takim wypadku samorząd 
zwraca się do gmin, z których pochodzą dzieci 
o zwrot dotacji.

W dwóch publicznych przedszkolach prowa-
dzonych przez gminę jest łącznie 200 miejsc dla 
dzieci. Jak informuje Urząd Gminy, w Przed-

szkolu Publicznym nr 1 nadal są wolne miejsca 
dla dzieci od 2,5 lat na rok szkolny 2018/2019.

Dotacje od gminy otrzymują też niepubliczne 
żłobki. Samorząd ogłasza konkursy w zakresie 
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka. Obejmują one organizację opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech sprawowanej 
w formie żłobka. Na rok 2018 dotację otrzymały 
oba żłobki funkcjonujące w Goczałkowicach 
w łącznej wysokości prawie 170 tys. zł. Żłobek 
„Cherubinek” Sióstr Salwatorianek otrzymał 91 
tys. 584 zł, a Niepubliczny Żłobek „Maja” – 76 
tys. 320 zł. W każdym z tych żłobków jest po 30 
miejsc dla dzieci.

– Gmina udziela dotacji niepublicznym 
przedszkolom i żłobkom wpisując się tym 
samym w politykę prorodzinną. Przez to rodzice 
ponoszą mniejsze koszty za pobyt dzieci w tych 
placówkach. Cieszymy się, że jak na taką małą 
gminę jest u nas dużo tego typu placówek, ich 
oferta jest bardzo atrakcyjna – przyznaje wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha.

Paweł Komraus

GMINA doPłACA do 
dZIeCI W NIePublICZNYCh 
PRZedsZkolACh I żłobkACh
Ponad 800 zł miesięcznie dopłaca gmina Goczałkowice-Zdrój za każde dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola 
na terenie gminy.

24 kwietnia 2018 roku 
w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Goczałko-

wicach – Zdroju odbył się Powia-
towy Konkurs Ortograficzny 
o tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi 
Pszczyńskiej”.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła Akademia Tech-
niczno – Humanistyczna w Biel-
sku – Białej – Wydział Humani-

styczno – Społeczny.
Dyktando konkursowe przy-

gotowała pani dr Ewelina Gajew-
ska – językoznawca z Katedry 
Pedagogiki.

W konkursie brali udział 
uczniowie ze szkół powiatu 
pszczyńskiego i Czechowic-Dzie-
dzic.

Wśród uczestników byli przed-
stawiciele z: Jankowic, Kobióra, 

Kryr, Miedźnej, Piasku, Pszczyny, 
Rudołtowic, Studzionki, Suszca, 
Czechowic-Dziedzic i Goczałko-
wic-Zdroju.

Otwarcia konkursu dokonała 
pani wicedyrektor Agnieszka 
Niwińska, która powitała zebra-
nych i pogratulowała uczniom 
udziału w konkursie.

Ciekawe i zabawne dyktando 
zaprezentowane przez studentkę 
filologii polskiej ATH ukazywało 
historię Wilhelma z Istebnej…, 
który chciał zaimponować sztuką 
kulinarną pewnej chimerycznej 
Geni z domku pod wierzbami…

Czas oczekiwania na wyniki 
umiliły atrakcyjne gry i zabawy 
językowe przygotowane przez 
studentki filologii polskiej ATH 
pod kierunkiem pani dr Angeliki 
Matuszek – metodyka naucza-
nia.

I miejsce i tytuł „Mistrza Orto-
grafii Ziemi Pszczyńskiej” uzy-

skała Aleksandra Sinka – uczen-
nica SP w Kryrach.

II miejsce zajęli ex aequo 
Paweł Byrski z SP w Kobiórze 
i Anita Nowok z SP w Rudołto-
wicach.

III miejsce uzyskały ex aequo: 
Zofia Śleziak z ZS1 w Pszczynie 
i Hanna Loska z SP3 w Pszczynie.

Pani wicedyrektor Agnieszka 
Niwińska podziękowała komi-
sji konkursowej i przedstawi-
cielkom ATH. Wręczyła wszyst-
kim uczestnikom dyplomy oraz 
drobne upominki ufundowane 
przez Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe, a zwycięzcom rów-
nież nagrody książkowe.

Mistrzyni – Aleksandra Sinka 
– otrzymała także okoliczno-
ściową statuetkę.

Organizatorzy zapraszają 
do zmagań z ortografią podczas 
kolejnych edycji konkursu.

M. Mrzyk

koNkuRs oRToGRAfICZNY o TYTuł 
„MIsTRZA oRToGRAfII ZIeMI PsZCZYŃskIeJ”
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Jak ważne jest bezpieczeń-
stwo i zdrowie przedszko-
laki w Publicznym Przed-

szkolu nr 2 w Goczałkowicach 
– Zdroju wiedzą od dawna. 
Przez cały rok szkolny nauczy-
ciele i cały personel starają się 
utrwalać, wzbogacać i wcielać 
w życie wiadomości i umiejęt-
ności dzieci związane z prawi-
dłową higieną ciała, właści-
wym odżywianiem, zdrowym 
tr ybem życia i  bezpieczeń-
stwem.

Światowy Dzień Zdrowia był 
okazją do poświęcenia całego 
dnia spędzonego w przed-
szkolu szeroko pojętemu zdro-
wiu. Już przed śniadaniem 
w grupach odbyły się poga-
danki dotyczące właściwych 
etapów mycia rąk przed posił-
kiem. Wszystkie dzieci starały 
się jak najdokładniej umyć 
swoje dłonie, aby zmyć wszel-
kie zarazki.

Jak w każdy poniedział-
kowy poranek tak i 9.04.2018 
roku dzieci samodzielnie kom-
ponowały zdrową kanapkę 
na śniadanie, wykorzystując 
nie tylko warzywa ale i zdrowe 
kiełki. Po skończonym śniada-
niu przedszkolaki umyły zęby 
i przygotowywały sale przed-
szkolne do kolejnych działań.

Podczas zajęć w każdej gru-
pie wiekowej dzieci w sposób 
zabawowy, utrwalały znane 
nawyki zdrowotnie,  zacho-
wania w placówkach medycz-
nych, postępowania w czasie 
choroby czy podczas udziela-
nia pierwszej pomocy.

Uwaga najmłodszych przed-
szkolaków została skupiona 
wokół tematyki: „Szpital dla 
misiów”. Dzieci utrwalały pio-
senkę „Katar” i  wysłuchały 
wiersza Cz.  Janczarskiego 
„Naprawiamy misia” jako wstęp 
do zorganizowania zabawy 
w szpital. Prowadziły rozmowy 
na temat wizyty w przychodni 
lek arskiej  oraz  poznawały 
narzędzia lekarskie. Omawiały 
sposoby zachowania zdrowia 
oraz uzupełniały kartę pracy: 
„Naprawiamy misia”.

W grupie średniej odbyło 
się między innymi przedsta-
wienie kukiełkowe „Co się 
stało Zosi?”, przypominające 
o ważności mycia nie tylko rąk 
ale również owoców i warzyw. 
Zabawa badawcza „Jak zarazki 
lubią łapki”, podczas której 
dzieci obserwowały jak brud 
klei się do naszych rąk oraz 
jak przekazujemy go innym. 
Zabawy ruchowe do piosenek 
„Mydło”, „Szczotko, szczotko”. 
Rozmowa przy ilustracjach 
przedstawiających różne dzia-
ł a l n o śc i  s ł u ż ą c e  z d r ow i u . 
Zabawa dydaktyczna „Czaro-
dziejski worek” – podczas któ-
rej zmysłem dotyku przedszko-
laki odgadywały przedmioty 
służące higienie naszego ciała. 
Zabawa „Zgadnij co tak sma-
kuje?” – polegająca na segre-
gacji zdrowej i niezdrowej żyw-
ności. Zabawa integracyjna 
„Zdrowa sałatka” – z użyciem 
chusty animacyjnej.

Wiewióreczki brały udział 
w  p o g a d a n c e  n a  t e m a t 

potrzeb zdrowotnych czło-
wieka a ich uwaga została sku-
piona na higienie, odżywianiu 
i ruchu. Segregowały produkty 
żywnościowe oraz art ykuły 
higieniczne do odpowiednich 
zbiorów. Zażywały ruchu przy 
piosence „Witaminki”. Wzięły 
udział w przygotowaniu „Zdro-
wej hodowli” w kąciku przyrod-
niczym, która posłuży do sta-
łej obserwacji wzrostu roślin 
zielonych – szczypior, sałata, 
kalarepa.

P s z c z ó ł k i  r o z m a w i a ł y 
na tematy „Co to jest zdro-
wie” oraz „Jak należy o nie 
dbać”. Wysłuchały opowiada-
nia M. Kownackiej „Kukuryku 
na ręczniku”. Śpiewały pio-
senkę „Żyj zdrowo i kolorowo”. 
Utrwalały numery alarmowe, 
które należy zapamiętać chcąc 
wezwać pomoc. Demonstro-
wały sposób udzielania pierw-
szej pomocy w razie zadławie-
nia i rozbicia np.: kolana, otar-
cia naskórka.

Po zajęciach grupy udały się 

na wiosenny spacer lub wzięły 
udział  w zabawach r ucho-
wych czy gimnastyce na świe-
żym powietrzu. Podczas dru-
giego śniadania delektowały 
się smakiem i aromatem owo-
ców, cennym źródłem witamin. 
Czas na regenerację i odpoczy-
nek zmęczonych dzieci nastał 
po obiedzie, podczas którego 
przedszkolaki słuchały muzyki 
relaksacyjnej lub bajek czyta-
nych przez nauczycieli. Miłym 
upominkiem i pamiątką po spę-
dzanym dniu w przedszkolu 
były oznaki „Zdrowego przed-
szkolaka” samodzielnie wyko-
nane przez naszych podopiecz-
nych.

Wyrabianie prawidłowych 
nawyków związanych ze zdro-
wym stylem życia już od dzie-
ciństwa, zaowocuje w przy-
szłości prawidłowym rozwo-
jem psychofizycznym i dobrym 
zdrowiem.

Publiczne 
Przedszkole nr 2

nauczyciel: Edyta Smejkal

śWIAToWY dZIeŃ ZdRoWIA
„Zdrowie dla wszystkich" to hasło Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia 2018 r. Od ponad siedemdziesięciu lat ta 
wizja przyświeca działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie 
powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. 

Czym jest cyberprzemoc? Jak się przed 
nią bronić? I jakie są konsekwencje 
dopuszczających się sprawców.. odpo-

wiedzi na te i inne pytania poznali uczniowie 
w ramach spotkania z Panem st.sierż. Szy-
monem Czyszem profilaktykiem z Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie. W trakcie 
zajęć zaprezentowane były uczniom krótkie 

filmy obrazujące omawiane zagadnienia oraz 
konsekwencje w przypadku nieprzestrzega-
nia prawa. Przedstawione historie bohaterów 
miały pokazać młodzieży, z jakimi odczu-
ciami musi zmierzyć się ofiara cyberprze-
mocy, miały też uświadomić ze wstyd,poni-
żenie, samotność mogą w rezultacie dopro-
wadzić do odsunięcia się od rówieśników czy 

też rodziny. Poruszone zostały także kwestie 
bezpiecznego korzystania z internatu

zgodnie z litera prawa. Uczniowie wzięli 
czynny udział w zajęciach pracując w for-
mie miniwarsztatowej. Zajęcia cieszyły się 
z dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Pedagog
Marcela Kanafek-Lewandowska”

WARsZTATY o CYbeRPRZeMoCY
"W DNIU 23 KWIETNIA B.R. WE WSZYSTKICH KLASACH SIÓDMYCH ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE WARSZTATY NA TEMAT CYBER-
PRZEMOCY ORAZ KONSEKWENCJI NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA
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W przekonaniu jak ważną 
rolę w kształtowaniu 
wszechstronnego roz-

woju dzieci pełni czytanie książek, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczał-
kowicach – Zdroju, po raz piętnasty 
włączyła się w społeczną kampanię 
„Cała Polska czyta dzieciom”.

26 kwietnia 2018 r. młodsi 
i starsi uczniowie naszej szkoły 
przypomnieli swoim koleżankom 
i kolegom oraz towarzyszącym 
im dorosłym fragmenty znanych 
i lubianych bajek i baśni.

Na początku do zgromadzo-
nej widowni przybyła z bajecz-
nej krainy stara książka, zasta-
nawiając się, kto stworzył rado-
sną krainę, w której żyją krasno-
ludki, król, królowa, leśne ludki… 
Mądra sowa wyjaśniła, że tworzą 
ją pisarze. Potem wszyscy razem 
z dziećmi wyruszyli na spotka-
nie z pisarzami, by podziękować 
im za piękne bajki i baśnie. Od tej 
pory na scenie zaczęli się pojawiać 
ulubieni bohaterowie dziecię-
cych książeczek. Był więc Pinokio, 
którego z drewnianego nicponia 
w chłopczyka z krwi i kości zmie-
niła wróżka i niezwykły gadający 
Kot w ogromnych butach oraz 
maleńka zwinna pszczółka Maja, 
która fruwając tu i tam pokazy-
wała nam swój świat. Zaprezen-
tował się Koziołek Matołek, który 
przy dźwiękach muzyki wyru-
szył na poszukiwanie Pacanowa, 

biedny Kopciuszek, którego dobra 
wróżka wysłała na bal, gdzie spo-
tkał królewicza, a także śpiewa-
jący Czerwony Kapturek, który 
idąc z koszyczkiem do babci spo-
tkał w lesie wilka. Przybył Kubuś 
Puchatek wraz ze swymi rozbawio-
nymi przyjaciółmi i wszyscy razem 
przy wtórze piosenki wybrali się 
w podróż, by odkryć Biegun Pół-
nocny. Księżniczkę, której prze-
szkadzało we śnie ziarnko grochu 
los połączył z królewiczem, Cali-
neczkę, co kochała słońce i kwiaty, 
pojął za żonę król elfów, a Pippi 
zaprosiła dzieci na swoje niezwy-
kłe urodziny. Przy dźwiękach pio-
senki „Hej ho, hej ho, do domu 
by się szło…” na scenę przyma-
szerowały krasnoludki. Pięknie się 
przedstawiły i radośnie powitały 
napotkanego w swej chatce gościa 
– królewnę Śnieżkę. Byli też Jaś 
i Małgosia, którzy zabłądziwszy 
w lesie, przyjęli zaproszenie Baby 
Jagi do jej domu oraz Bolek i Lolek 
– poszukiwacze przygód, którzy 
zaplanowali wyprawę na Dziki 
Zachód.

Na początku i na końcu przed-
stawienia zabrzmiały radosne 
piosenki z filmu „Akademia Pana 
Kleksa” wykonane przez wszyst-
kich występujących uczniów, 
a było ich wielu. Podczas uro-
czystości zaprezentowali swoje 
talenty uczniowie od klasy I szkoły 
podstawowej do klasy III gimna-

zjum. Wszystkim zaangażowanym 
podziękowała pani wicedyrektor 
Agnieszka Niwińska.

Podczas spotkania dobrze 
bawiła się zarówno zgromadzona 
publiczność jak i występujący mali 
i duzi aktorzy. Wszyscy przekonali 
się zapewne po raz kolejny o tym, 
że książka potrafi wyczarować naj-
piękniejsze chwile w życiu i jak 

napisała nasza noblistka W. Szym-
borska, że „Czytanie książek to naj-
piękniejsza zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła”. Mamy nadzieję, 
że kwietniowe spotkanie sprawi, 
iż dzieci z naszej szkoły będą czę-
ściej sięgały po książki, a pamiąt-
kowe zakładki będą przypominały 
im zaczarowany świat bajki.

Elżbieta Beczała

CAłA  PolskA CZYTA 
dZIeCIoM… - sPoTkANIe 
 Z bohATeRAMI bAJek I bAśNI

koloNIe leTNIe 
dlA dZIeCI

UMKS Goczałkowice-Zdrój we współpracy 
ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz  

Urzędem Gminy zapraszają dzieci do udziału 
w koloniach letnich nad morzem.

Miejsce: POGORZELICE
Termin: 07 - 21.07.2018 r.

Koszt: 1 500,00 zł
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie szkoły 

podstawowej www.strona.sp1goczalkowice.pl.

STOWARZYSZENIE WÊDKARSKIE RONTOK
ORAZ

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU

Czas trwania zawodów: 2 godz. 
Ka¿dego uczestnika obowi¹zuje: przybycie pod opiek¹ osoby pe³noletniej, 

regulaminowy sprzêt (wêdka sp³awikowa, miarka, siatka do przechowywania ryb, podbierak),
stosowanie siê do poleceñ organizatorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAJ¥ NA 

 

2 
STAW „RONTOK  MA£Y”

Gocza³kowice-Zdrój, ul. Stawowa 22

SP£AWIKOWE ZAWODY WÊDKARSKIE
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y z okazji DNIA DZIECKA

CZERWCA 2018 r. 

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹
w dniu zawodów w godz. 8.00-9.00

na terenie Rybaczówki 
przy ul. Stawowej 22

Zawody odbêd¹ siê
bez wzglêdu na pogodê !!!

Czas trwania zawodów: 2 godz. 
Ka¿dego uczestnika obowi¹zuje: 

przybycie pod opiek¹ osoby pe³noletniej, 
regulaminowy sprzêt

 (wêdka sp³awikowa, miarka,
siatka do przechowywania ryb, podbierak),
stosowanie siê do poleceñ organizatorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAJ¥ NA 

 

2 
STAW „RONTOK  MA£Y”

Gocza³kowice-Zdrój, ul. Stawowa 22

SP£AWIKOWE ZAWODY WÊDKARSKIE
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y z okazji DNIA DZIECKA

CZERWCA 2018 r. 

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹
w dniu zawodów w godz. 8.00-9.00
na terenie Rybaczówki 
przy ul. Stawowej 22
Zawody odbêd¹ siê
bez wzglêdu na pogodê !!!

STOWARZYSZENIE WÊDKARSKIE RONTOK
ORAZ

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU
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Jak mówi, muzyka jest w niej 
od dzieciństwa. – Pamiętam 
pierwszą kasetę Sandry, którą 

dostałam, jak miałam 5 lat. Zna-
łam wszystkie piosenki, śpiewa-
łam je wtedy po pseudo angiel-
sku – dodaje z uśmiechem. – Jako 
dziecko dużo śpiewałam, zawsze 
to we mnie siedziało. Zresztą 
dużo osób w rodzinie śpiewa: sio-
stry, kuzyn, kuzynki, dziadek grał 
na harmonijce i często na imprezach 
rodzinnych śpiewał drugim głosem, 
tak jak mój tata. Mama kiedyś śpie-
wała w chórze – przyznaje Alicja 
Mazur-Rokita. Urodziła się i długo 
mieszkała w Goczałkowicach. 
Kiedy chodziła do podstawówki, 
od III klasy uczęszczała na kółko 
wokalne. Występowała na akade-
miach, brała udział w konkursach 
wokalnych. Podobnie w liceum. 
Nie poszła do szkoły muzycznej. 
Została nauczycielką języka angiel-
skiego. Pracowała m.in. w szkole 
podstawowej w Goczałkowicach. 
Ale muzyka wciąż była i jest dla 
niej bardzo ważna, nie zapominała 
o śpiewaniu.

W 2014 r. wraz ze znajomymi 
założyła zespół pop-rockowy sPo-
lish Radio. Dziś tworzą go także: 
Michał Wala (gitara), Damian 
Kocur (instrumenty klawiszowe), 

Wojciech Prządka (perkusja) oraz 
Sebastian Lampart (bas). – Zaczy-
naliśmy od coverów, żeby się poznać 
muzycznie. Teraz tworzymy wła-
sne piosenki i czuję, że to jest to. Cał-
kowicie inaczej odtwarza się czy-
jąś piosenkę, a inaczej kiedy two-
rzę coś swojego, kiedy ja to czuję 
i to wypływa ze mnie, kiedy prze-
kazuję coś od siebie – podkreśla. 
W zespole to ona pisze teksty. 
Inspiracje czerpie z codziennego 
życia. Pomysły często przychodzą 
niespodziewanie. Zespół pracuje 

nad debiutancką płytą. Jest szansa, 
że ukaże się jeszcze w tym roku.

Choć grają głównie pop rocka, 
nie chcą zamykać się na inne 
gatunki muzyczne. Kilka ich pio-
senek można usłyszeć na antenie 
radiowej „Czwórki”. – Chcemy 
trafiać z naszą muzyką, z naszą 
energią do drugiego człowieka. 
Chcemy w swoich tekstach prze-
rwać pozory, które sami stwa-
rzamy, które stwarza np. telewi-
zja. Pokazywany jest piękny, lukro-
wany, wręcz sztuczny świat, który 

jest zupełnie inny niż rzeczywi-
stość. Życie jest różne i chcieliby-
śmy pokazać tę prawdę w naszych 
piosenkach – zauważa.

Alicja Mazur-Rokita cieszy się 
tym, co robi. – Lubię się wyżyć 
wokalnie, dlatego preferuję ener-
giczne kawałki. Muzyka daje 
mi ogromną energię i dużą przy-
jemność. To też dla mnie odskocz-
nia od codziennego życia – podkre-
śla. Niedawno wystąpiła z zespo-
łem na dużej imprezie w Warsza-
wie. Wcześniej można było ich 
usłyszeć np. podczas Dni Pszczyny. 
W 2016 r. zdobyli nagrodę burmi-
strza Pszczyny podczas Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Muzycz-
nych „Żubrowisko”. A już w sobotę, 
9 czerwca zespół sPolish Radio 
zagra podczas XXIII Dni Goczał-
kowic, na terenie przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Począ-
tek ich koncertu o godz. 18.30.

A. Mazur-Rokita przyznaje, 
że wcześniej już nieraz występo-
wała w swojej rodzinnej miejsco-
wości. Ze sPolish Radio pojawi 
się tu pierwszy raz. – Cieszę 
się, że znowu mogę zaśpiewać 
w Goczałkowicach. Jestem mocno 
związana z tym miejscem. Tu mam 
rodzinę, sporo znajomych – mówi.

Paweł Komraus

MuZYkA JAko odskoCZNIA 
od CodZIeNNośCI
Pochodząca z Goczałkowic Alicja Mazur-Rokita wystąpi ze swoim zespołem podczas Dni Goczałkowic. Nam opowiada o sPolish 
Radio i o tym, czym jest dla niej muzyka.

Zespół sPolish Radio, którego wokalistka pochodzi z Goczałkowic zagra podczas tego-
rocznego święta gminy. Fot. Krzysztof Grucka

W tegorocznej XXIII edycji konkursu recytatorskiego „Jesteśmy Jedną Rodziną”, zorganizowanej 10 maja wzięło udział 10 uczniów, repre-
zentujących gminy Powiatu Pszczyńskiego. Oceny uczestników podjęło się 5-osobowe jury. Ostatecznie, po wysłuchaniu wszystkich 
przygotowanych prezentacji, decyzją komisji za ciekawą interpretację i umiejętności recytatorskie wyróżnienia przyznano: Jakubowi 

Paszkowi z Łąki, Hannie Kielan z Pszczyny oraz Patrycji Kamińskiej ze Studzienic. 
GOK



„JesTeśMY JedNą RodZINą”

Laureaci konkursu na pamiątkowym zdjęciu. Zdobywca jednego z trzech pierwszych miejsc - Jakub Paszek w trakcie występu.
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Zespół Folklorystyczny Goczałkowice nadal świętuje sukcesy. 
Na ostatnim XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych Złoty Kłos w Zebrzydowicach nasi ludowi artyści 

po raz kolejny udowodnili swą artystyczną wartość i wywalczyli III 
miejsce. Choć mijają lata, bo przed zespołem kolejny już jubileusz, 
tym razem 65-lecia czas się dla nich zatrzymał. Wciąż pełni wigoru, 
pasji, zaangażowania nie obniżają sobie poprzeczki i koncertują 
na najwyższym poziomie. Serdeczne gratulacje!

GOK

To już tradycja, że w każdą 
przedostatnią niedzielę 
maja, Gminny Ośrodek 

Kultury w Goczałkowicach-
-Zdroju zaprasza do udziału 
w wyjątkowym spotkaniu o kul-
turalno-muzycznym charakte-
rze. Zorganizowany po raz VI 
Festiwal Jacka Lecha, to impreza 
mająca na celu upamiętnienie 
osoby jednego z popularnych 
w latach powojennych piosen-
karza, który pochodził z pobli-
skiego Bielska-Białej.

J a c e k  L e c h ,  w o k a l i s t a 
zespołu Czerwono Czarni oraz 
solowy artysta zasłynął z takich 
przebojów jak: „Bądź dziew-
czyną moich marzeń”, „Dwa-
dzieścia lat, a może mniej”, 
„Cygańska wróżba” oraz wiele, 

wiele innych. W późniejszych 
latach swego życia piosenkarz 
związany był z goczałkowickim 
uzdrowiskiem, gdzie w sezo-
nie letnim odbywały się jego 

cykliczne występy, o których 
współcześnie przypomina festi-
wal.

Tegoroczna edycja oparta 
została na montażu słowno – 

muzyczny. Wspomnienia o arty-
ście, fragmenty jego życiorysu, 
a przede wszystkim przypomnie-
nie drogi jaką przebył do uzyska-
nia popularności, przeplatane 
były najpiękniejszymi utworami 
z jego dorobku artystycznego. 
Widownia mogła usłyszeć ponad 
10 piosenek Jacka Lecha, w tym 
dwie wykonane przez uczestni-
ków ubiegłorocznego konkursu 
wokalnego zorganizowanego 
w ramach festiwalu.

I m p r e z ę   z a k o ń c z y ł a    
muzyczna podróż w czasie 
do lat ’60, ’70 i ’80- tych "Gra-
jąca szafa" - WQprojekt Agencji 
Artystycznej Prym Art bazujący 
na największych hitach minio-
nego półwiecza.

GOK

VI fesTIWAl JACkA leChA
W niedzielę, 20 maja na tarasie kawiarni uzdrowiskowej po raz kolejny można było wysłuchać najpiękniejszych przebojów popu-
larnego przed laty wokalisty – Jacka Lecha.

Agencja Artystyczna PRYM ART w programie "Grająca szafa". 

III MIeJsCe
dlA ZesPołu
GoCZAłkoWICe

30.06-1.07.2018 r. 
VI GOCZA£KOWICKI FESTIWAL RÓ¯

GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

centrum uzdrowiska
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WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT WYJAZDÓW,
IMPREZ, WARSZTATÓW UDZIELA

GMINNY OŒRODEK KULTURY
(TYMCZASOWA SIEDZIBA UG WESJŒCIE OD STRONY OSP) 

W GODZINACH 7.00 - 16.00. TEL. 327362421

WAKACJE  2018
propozycje rodzinnych wyjazdów 
wakacyjnych Gminnego Oœrodka Kultury 
w  G o c z a ³ k o w i c a c h  -  Z d r o j u

10.07.
WYJAZD 
DO ZOO W CHORZOWIE,
20/30z³.
17.07.
WYJAZD KULTUROZNAWCZY 
DO KRAKOWA,
40/50z³.
24.07.
WYJAZD KULTUROZNAWCZY 
NA SZLAK ORLICH GNIAZD,
50/60z³.
31.07.
WYJAZD KULTUROZNAWCZY 
DO PARKU W KRASIEJOWIE,
70/80z³.
            7.08.
            WYJAZD DO PARKU ROZRYWKI
            ENERGYLANDIA,
            14.08.
            WYJAZD KULTUROZNAWCZY 
            DO STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH
            I NA SZYNDZIELNIÊ,
            30/40z³.
PONADTO W LIPCU ZAPRASZAMY DZIECI NA
ARTYSTYCZNE CZWARTKI
W GODZ. 10.00 - 13.00

Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK
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DNI GOCZA£KOWIC
9-10.06.2018 

teren przy GOSiRteren przy GOSiR

XXIIIXXIII

GMINNY OŒRODEK KULTURY,
GMINNY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI,

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
PRZEDSZKOLA,

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1,
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA.

VIII MEMORIA£ P£YWACKI IM.KRZYSZTOFA KANIKA 3.06./GOSiR/,
VII MARSZ PO ZDROWIE NORDIC WALKING 9.06./GOSiR/,
KONCERT PLENEROWY W PARKU ZDROJOWYM 10.06 GODZ.15.00,
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA 10.06./SALA UG/,
“XI GOCZA£KOWICKIE POTYCZKI RODZIN”,
ATRAKCJE DLA DZIECI,
STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE.
  

ponadto:

program:

wspó³organizatorzy:

9 CZERWCA, SOBOTA

20.30 FILIP LATO Z ZESPO£EM

15.00 OTWARCIE 
15.10 PREZENTACJA DZIECI I M£ODZIE¯Y
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
SZKO£A PODSTAWOWA NR 1
17.00 ZUMBA DLA WSZYSTKICH (ORLIK)
18.30 ZESPÓ£ sPOLISH RADIO

/UCZESTNIK PROGRAMÓW: THE VOICE OF POLAND, TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO/

10 CZERWCA, NIEDZIELA

18.30 KONCERT TERESY WERNER

15.00 GOCZA£KOWICKIE SPOTKANIE Z FOLKLOREM
KONCERT GOCZA£KOWICKIEJ ORKIESTRY DÊTEJ
WYSTÊP KO£A REGIONALNEGO SP 1 
WYSTÊP ZESPO£U FOLKLORYSTYCZNEGO GOCZA£KOWICE       
17.00 KABARET WE�RZESZ

20.00 ZABAWA Z ZESPO£EM BRACIA.PL
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„Mikroprojekt jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020 oraz z budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Beskidy”.

Stowarzyszenie LGD „Zie-
mia Pszczyńska” zaprasza 
Państwa do udziału w raj-

dzie rowerowym organizowa-
nym w ramach projektu „Know-
-How – na podstawie wymiany 
międzyregionalnych doświad-
czeń.

Rajd rowerowy organizo-
wany jest w terminie 26 maja 
2018 r.

Trasa: Pszczyna – Łąka – 
Wisła Mała – Strumień – Zabło-
cie – Drogomyśl – Ochaby Wiel-
kie (ok 31 km).

Celem organizacji  rajdu 
rowerowego jest:
- zwiększenie intensywności 
współpracy w regionie przygra-
nicznym,
- wskazanie miejsc z najbardziej 
pożądanymi punktami wież 
widokowych a także możliwości 

zaistnienia szlaków single truck.
W rajdzie rowerowym mogą 

wziąć udział wyłącznie peł-
noletni mieszkańcy powiatu 
pszczyńskiego z wyłączeniem 
miasta Pszczyny oraz osoby 
czynnie zaangażowane w rozwój 
lokalnego środowiska – w rozu-

mieniu powiatu pszczyńskiego.
Formularze zgłoszeniowe:

- można składać osobiście bez-
pośrednio w siedzibie biura 
Stowarzyszenia LGD „Ziemia 
Pszczyńska” (43-200 Pszczyna, 
ul. 3-go Maja 11),
- można było nadsyłać pocztą 
na  adres:  Stowar zy szenia 
Lokalna Grupa Działania „Zie-
m i a  P s z c z y ń s k a ” ( 4 3 - 2 0 0 
Pszczyna, ul. 3-go Maja 11) 
w terminie od 27 kwietnia do 21 
maja 2018 r. do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu for-
mularza zgłoszeniowego do sie-
dziby biura Stowarzyszenia LGD 
„Ziemia Pszczyńska”.

Więcej informacji w Regula-
minie rajdu rowerowego orga-
nizowanego w ramach projektu 
„Know-How – na podstawie 
wymiany międzyregionalnych 
doświadczeń”.

ZAPRAsZAMY do udZIAłu 
W RAJdZIe RoWeRoWYM
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8 maja we wtorek na goczałkowickim Orliku jak co roku, odbył  
się Turniej Piłki Nożnej dziewcząt na szczeblu powiatowym. 
W rywalizacji o mistrzostwo powiatu spotkało się 5 szkół, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Kryrach, Szkoła Podstawowa w Pielgrzymo-
wicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej, Szkoła Podsta-
wowa nr 12 w Studzionce oraz gospodynie turnieju Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu drużyn, zawodniczki 
przystąpiły do rozgrzewki. Sędzia główny pan Mariusz Maławy przy-
pomniał krótko zasady i przepisy podczas gry na Orliku po czym roz-
poczęto pierwszy mecz.

Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym” a każdy 
mecz trwał 12 minut. Rozegrano w sumie 10 spotkań. Dziewczyny 
były bardzo mocno zmotywowane, gdyż stawką zawodów było z jed-
nej strony Mistrzostwo Powiatu, a z drugiej awans do zawodów Rejo-
nowych, gdzie czeka już drużyna z Brennej.

Poziom zawodów był wysoki. Zawodniczki pokazały, że potrafią 
zagrać równie dobrze w piłkę co chłopcy popisując się niejednokrotnie 
klasowymi zagraniami oraz bardzo mocnymi strzałami na bramkę.

W Powiatowych Zawodach piłkarki z Goczałkowic – Zdroju, 
wygrały wszystkie swoje mecze zdobywając komplet punktów.

Dziewczyny zdobyły 1 miejsce i Mistrzostwo Powiatu a do zwycię-
stwa drużynę poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego, Piotr 

Dąbkowski.
Należy również podkreślić fakt, iż drużyna z Goczałkowic nie stra-

ciła ani jednej bramki w całym turnieju co świadczy o świetnej grze 
defensywnej drużyny.

Serdecznie gratulujemy sukcesów piłkarkom nożnym i życzymy 
powtórzenia sukcesów w przyszłym roku.

Skład drużyny zwycięskiej dziewcząt:

1. Karolina Dzida (bramkarka)
2. Natalia Chudek (obrona)
3. Weronika Bolek (obrona)
4. Patrycja Kolarczyk (pomoc)
5. Marta Predecka (atak)
6. Emilia Soloch (atak)
7. Natalia Widłok (obrona)
8. Natalia Szendzielorz (atak)
9. Marta Adamczyk (pomoc)

Klasyfikacja końcowa wśród dziewcząt:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju – 12 pkt
2. Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach – 5 pkt
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach – 4 pkt
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 4 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce – 3pkt

Bardzo serdecznie dziękujemy za profesjonalne wykonanie zdjęć 
podczas turnieju przez Pawła Kanika.

P.D.

PIłkARkI Z GoCZAłkoWIC 
MIsTRZYNIAMI PoWIATu 
W PIłCe NożNeJ
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. 
Wisławy Szymborskiej 1.
2. Stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Goczałkowicach-Zdroju (pełny etat).
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) staż pracy – co najmniej 5 lat lub wykonywanie przez co najmniej 5 
lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym w wymaganiami 
na stanowisku Kierownika GOSiR,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym sta-
nowisku,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia,
8) znajomość przepisów w zakresie sportu, kultury fizycznej i tury-
styki, finansów publicznych, samorządu terytorialnego, ustawy o pra-
cownikach samorządowych, Kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych 
osobowych, postępowania administracyjnego, zamówień publicz-
nych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
9) znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,
10) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska WINDOWS, 
MS Office.
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) umiejętności organizacyjno-menadżerskie,
2) preferowane doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem 
pracowników i obiektami budowlanymi lub w sprawowaniu nadzoru 
nad zarządzaniem obiektami budowlanymi,
3) umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowa-
niem jednostki budżetowej,
4) doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu 
pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,
5) znajomość uwarunkowań lokalnych i problematyki związanej 
z przedmiotem działalności jednostki,
6) kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,
7) umiejętność rozwiązywania problemów, w tym z zakresu zarzą-
dzaniami pracownikami,
8) przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju GOSiR 
w Goczałkowicach- Zdroju z uwzględnieniem zarządzania obiektami 
wchodzącymi w skład jednostki oraz organizacji imprez sportowo-
-rekreacyjnych mających na celu zaspokojenie potrzeb
mieszkańców gminy.
5. Zakres wykonywanych zadań:
1) kierowanie całokształtem działalności statutowej jednostki i repre-
zentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzanie obiektami i urządzeniami stanowiącymi mienie jed-
nostki oraz efektywna eksploatacja,
3) dysponowanie środkami finansowymi, prowadzenie gospodarki 
finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym, w oparciu o prze-
pisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz 
Prawem zamówień publicznych,
4) planowanie i realizacja prac remontowych oraz konserwacyjnych 
w ramach posiadanych środków,
5) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i właściwych 
warunków pracy oraz obsługi klientów,
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie 
uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych 

w jednostce,
7) wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji, podpisywa-
nie pism,
8) sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie statutowej 
działalności GOSIR,
9) sporządzanie sprawozdawczości,
10  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy 
o zamówieniach publicznych,
11) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Goczał-
kowice-Zdrój, w tym w szczególności z placówkami oświatowymi, 
a także z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pro-
wadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki 
i rekreacji,
12) koordynowanie, popularyzacja i realizacja zadań z zakresu kul-
tury fizycznej, sportu masowego, rekreacji i turystyki,
13) pozyskiwanie dotacji ze środków pozabudżetowych na rozwój 
sportu, turystyki i rekreacji.
6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku objętym konkursem:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) czas pracy z uwzględnieniem pracy w soboty, niedzielę i święta, 
a także w godzinach popołudniowych,
3) z zastrzeżeniem podpunktu 4, zatrudnienie możliwe od dnia 
01.09.2018r. na okres 2,lat z możliwością zmiany rodzaju umowy 
na umowę na czas dłuższy lub nieokreślony,
4) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stano-
wisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym 
w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902, 
z późn.zm.) pierwsza umowa jest zawierana na czas określony, nie 
dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2),
5) obowiązek odbycia służby przygotowawczej zakończonej zda-
niem egzaminu z wynikiem pozytywnym – zgodnie z art. 16 ust.3 
w/w ustawy – dotyczy osób podejmujących prace po raz pierwszy, 
o których mowa w podpunkcie 4,
6) praca z wykorzystaniem komputera, wymaga przemieszczania się 
między obiektami wchodzącymi w skład GOSiR w Goczałkowicach-
-Zdroju.
5. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem przystąpienia 
do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrud-
nienie, dostępny w BIP,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształce-
nie i kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawo-
dowe i staż pracy wymagany na danym stanowisku pracy, potwier-
dzone za zgodność z oryginałem,
5) inne dokumenty o posiadanych umiejętnościach lub osiągnięciach 
zawodowych,
6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do zajmowania stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skar-
bowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funk-

DOKOŃCZENIE NA STR. 21 
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cji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicz-
nymi,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w celach prze-
prowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika GOSiR 
w Goczałkowicach-Zdroju,
11) opracowana w formie pisemnej koncepcja funkcjonowania i roz-
woju GOSiR w Goczałkowicach-Zdroju z uwzględnieniem zarzą-
dzania obiektami wchodzącymi w skład jednostki oraz organizacji 
imprez sportowo- rekreacyjnych mających na celu zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców gminy.

Zgłoszenie kandydatury, kwestionariusz osobowy i oświadczenia 
powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kserokopie doku-
mentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem.

Zgłoszenie kandydatury winno być dodatkowo opatrzone klau-
zulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie, zgodnie z ustawa oz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) oraz 
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z poźn.zm.) w celu przeprowadzenia 
naboru kandydatów na stanowisko Kierownika GOSiR w Goczałko-
wicach-Zdroju.
6. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
2) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest 

zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność,
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy 
o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralno-
ści uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy 
lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 31 maja 2018r. (decyduje data 
wpływu do Urzędu Gminy) na adres:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopi-
skiem:
„Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju”
8. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą roz-
patrywane.
9. Do zgłoszenia mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
10. Termin przeprowadzenia wstępnej selekcji: 4 czerwca 2018r.
11. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym 
samym zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy/www.
bip.goczalkowicezdroj.pl/oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformo-
wani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy/www.bip.goczalkowicezdroj.
pl/oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
ul. Szkolna 13.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

DOKOŃCZENIE ZE STR. 20 

W dniu 04.04.2018 r. 
w Woli, strażacy gasili 
pożar ponad 2ha nie-

użytków!!!
Komenda Powiatowa Pań-

s t w o we j  S t r a ż y  P o ż a r n e j 
w Pszczynie, apeluje o zachowa-
nie ostrożności oraz rozsądku 
i nie wypalanie traw!!!

Za ponad 90% tych pożarów 
odpowiadają ludzie!!!

Już od wielu lat przełom 
zimy, wiosny oraz przedwio-
śnie to okresy, w których wyraź-
nie wzrasta liczba pożarów łąk 
i nieużytków. Spowodowane 
jest to niestety, wypalaniem 
traw i pozostałości roślinnych. 
Przyczyną ponad 94% pożarów 
jest działalnośc człowieka, gdyż 
nadal wśród wielu osób panuje 
przekonanie, że wypalanie traw 
powoduje jej szybszy i bujniej-
szy odrost, przynosząc więcej 
korzyści ekonomicznych.

Nic bardziej błędnego ponie-
waż:
1. ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo poży-
teczny, naturalny rozkład resz-

tek roślinnych oraz asymilacja 
azotu z powietrza,
2. do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt,
3. podczas pożaru powstaje 
duże zadymienie, które jest 
szczególnie groźne dla osób 
przebywających w bezpośred-

nim sąsiedztwie miejsca zda-
rzenia, z uwagi na możliwość 
zaczadzenia,
4. wypalanie traw powoduje 
ponadto, zmniejszenie widocz-
ności na drogach, co może pro-
wadzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych,
5. wysuszone trawy i krzewy 

palą się bardzo szybko, a w przy-
padku gwałtownej zmiany jego 
kierunku, pożary bardzo często 
wymykają się spod kontroli,
6. ogień z nieużytków czę-
sto przenosi się na obszary 
leśne, niszcząc bezpowrotnie 
bezcenne drzewostany, które 
po pożarze odradzają się przez 
wiele dziesiątek lat,
7. pożary traw powodują rów-
nież spustoszenie flory i fauny. 
Giną rośliny, bezkręgowce, 
owady, płazy, gady, dzikie ptac-
two, ssaki leśne ora domowe,
8. każda interwencja to poważny 
wydatek finansowy dla pań-
stwa,
9. w akcję gaszenia pożarów 
traw, łąk i nieużytków, bar-
dzo często zaangażowana jest 
duża ilość strażaków i sprzętu, 
który w tym czasie może być 
potrzebny do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w innym 
miejscu.

POMYŚL, ZANIM TWOJA 
BEZMYŚLNOŚĆ STANIE SIĘ 
PRZYCZYNĄ TRAGEDII!!!

sToP PożARoM TRAW!!!
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Konkurs na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku 
w zakresie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży oraz przeciwdzia-
łania uzależnieniom i patologiom 
społecznym Kliknięcie w obrazek spo-
woduje wyświetlenie jego powiększe-
nia

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
ogłosił konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w 2018 r., w zakre-
sie działalności na rzecz dzieci i mło-
dzieży oraz przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym. 
Wysokość środków przeznaczonych 
na realizację tych zadań wynosi 
10.000 zł. O dotację mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Zakres zadań obję-
tych konkursem:
1. działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży: organizacja wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej w okresie 
letnim, w tym z programem profilak-
tycznym
2. przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym:
a) prowadzenie programu profilak-
tycznego dla młodzieży,
b) prowadzenie działań promujących 

styl życia wolny od uzależnień oraz 
pozytywne wzorce zachowań dla 
dzieci i młodzieży,
c) wspieranie stowarzyszeń prowa-
dzących działania podtrzymujące 
abstynencję osób uzależnionych oraz 
promujących zdrowy styl życia,
d) organizacja czasu wolnego dzieci 
i młodzieży – uczestnictwo w zaję-
ciach kulturalnych i sportowych wraz 
z realizacją programu profilaktycz-
nego.

Oferty należy składać na formu-
larzu określonym przez ministra 
właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego w drodze rozporzą-
dzenia -Rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawoz-
dań z wykonania tych zadań; opu-
blikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór 
oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 21 
czerwca 2018r.

Miejsce składania ofert: Sekreta-
riat Urzędu Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty 
będą oceniane przez Komisję Konkur-
sową powołaną przez Wójta Gminy.

Maria Ożarowska

koNkuRs NA ReAlIZACJę ZAdAŃ PublICZNYCh 
W 2018 Roku W ZAkResIe dZIAłAŃ 

NA RZeCZ dZIeCI I MłodZIeżY 
oRAZ PRZeCIWdZIAłANIA uZAleżNIeNIoM 

I PAToloGIoM sPołeCZNYM

składają wyrazy szczerego współczucia

Michałowi Nowakowi
z powodu śmierci

MATKI

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

oraz Radni Rady Gminy

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Wiesława Szymborska

Norbertowi Czerneckiemu 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Ojca
składają

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

oraz Radni Rady Gminy.

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.
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o g ł o s z e n i e  p ł a t n e
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 

8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.

WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki

godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.

GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 32/7362421. 

Godziny urzędowania biura: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.

STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.

POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.

POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.

APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.

APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.

GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 74,

Czynna: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, tel. 605 100 006.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.

USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;

SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

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

Projekt graficzny: Bogusław 
Tomża LINEA, 606 684 285
Skład: GOK, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Uzdrowiskowa 61.
Druk: INFOPAKT s.c.
ul. Przewozowa 4,
44-206 Rybnik. 

Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych, zastrzega 
sobie prawo skracania 
i opracowywania nadesłanych 
tekstów oraz zmiany tytułów.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT  INFORMACJI 
 TURYSTYCZNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.

CeNTRuM obsłuGI RuChu 
TuRYsTYCZNeGo 
"sTARY dWoRZeC"

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)

NIECZYNNY NA CZAS REMONTU

BUDYNKU "GÓRNIK"

DZIELNICOWI


