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100-LECIE GOCZA£KOWICKIEJ 
ORKIESTRY DÊTEJ

„… bo muzyka jest czymœ bardzo ludzkim.

Niezale¿nym od polityki i historii,

 elementem ludzkiej duszy,

który zapala p³omieñ w sercu mê¿czyzny,

nape³nia ³zami oczy kobiety, 

uspakaja umys³, 

a gdy trzeba pobudza do walki…”

Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia i dzia³alnoœci, w  uznaniu 

dokonañ artystycznych sk³adam gratulacje i  wyrazy najwy¿szego 

uznania  

   Minione 100-lecie to wspania³a historia Orkiestry wype³niona 

sukcesami, nagrodami i koncertami, a tak¿e prac¹ nacechowan¹ 

trosk¹ o dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyñskiej i utrwalanie  

piêknych œl¹skich tradycji. 

 Bogaty i ró¿norodny repertuar,  zawsze po mistrzowsku 

wykonywany zachwyca nas i wzrusza pozostawiaj¹c trwa³y œlad w 

naszej pamiêci.  Profesjonalizm, pasja i umiejêtnoœci cz³onków 

Orkiestry wprowadzaj¹ nas w niezwyk³y œwiat muzyki i 

estetycznych doznañ. 

     Dziêkuj¹c za wiekow¹ obecnoœæ w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym 

Gocza³kowic-Zdroju pragnê oddaæ ho³d tym, których nie ma ju¿ 

wœród nas, a którzy przez wiele lat tworzyli wspania³y wizerunek 

zespo³u i zapewnili jego ci¹g³oœæ pomimo dziejowych zawirowañ. 

   Z ca³ego serca ¿yczê Wam radoœci muzykowania, sukcesów 

artystycznych i nastêpnych Jubileuszy, a tak¿e zadowolenia, 

satysfakcji oraz  wszelkiej pomyœlnoœci. 

Wójt Gminy Gocza³kowice-Zdrój       

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

Inwestycje zaplanowane na ten rok:

-Zakończyły się prace związane z termo-
modernizacją budynku przedszkola nr 2 
w Goczałkowicach-Zdroju. Wykonawca 
wyłoniony w trybie ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych: Usługi Budowlano 
Handlowe Jacek Seredyński z Goczałko-
wic-Zdroju. Całość prac wraz z nadzorem 
inwestorskim zamyka się kwotą 172 000 zł 
brutto.

-Od nowego roku szkolnego w Gimnazjum 
w Goczałkowicach-Zdroju będzie działała 
nowa infrastruktura informatyczna, która 
posłuży wdrożeniu technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej w nauczaniu.

-Budowa łącznika pomiędzy ulicami 
Szkolną i Główną, obok kościoła.

Zakres robót obejmuje budowę drogi o dłu-
gości ok. 145 m i szerokości 5,5 m wraz 
z budową kanalizacji deszczowej oraz 
niezbędną wycinką drzew. Droga będzie 
wykonana z asfaltu. Prace wykonuje firma 
FUH Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik 
z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 
333 670 zł.

Plac budowy został przekazany w ostat-
nich dniach sierpnia. Planowany termin 
zakończenia budowy – 20.10.2015r
-trwają prace porządkowe oraz zakończe-
niu ulega II etap remontu budynku dworca 
kolejowego w Uzdrowisku pn.. Rozbu-
dowa budynku dworca kolejowego przy 
ul. Uzdrowiskowej 74 w Goczałkowicach-
-Zdroju wraz ze zmianą sposobu użytko-
wania oraz wykonaniem elementów małej 
architektury.

Zakres obejmował: dobudowanie klatki 
schodowej, montaż windy, zagospodaro-
wanie placu wokół dworca oraz wykonanie 
zadaszenia od strony zachodniej

Wykonawca:  Zakład Remontowo-
-Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczał-
kowic-Zdroju.

– Przebudowa ul. Rzemieślniczej.

Posiadamy prawomocne pozwolenie 
na budowę wydane przez Starostę Pszczyń-
skiego na realizację tej inwestycji w trybie 
„specustawy” drogowej. Aktualnie trwa 
procedura szacowania działek uzyska-
nych w wyniku podziału nieruchomości 
przyległych do budowanej drogi i jest ona 
prowadzona przez Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie. Przygotowujemy się rów-

nież do ogłoszenia przetargu na realizację 
w cyklu 2-letnim (2015-2016).

-Rozstrzygnęliśmy przetarg w tr ybie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. 
usług świadczonych w zakresie odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Goczał-
kowice-Zdrój. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Sanit Trans Sp. z o.o. z Mię-
dzyrzecza Górnego za cenę ofertową 1 499 
472 zł brutto.

-Potok Goczałkowicki.

W ostatnim dniu sierpnia odbyło się 
spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 
w temacie gotowości projektu do reali-
zacji oraz źródeł finansowania. Gmina 
Goczałkowice-Zdrój zadeklarowała kwotę 
1,2 mln zł w roku 2016 zaś Powiat Pszczyń-
ski kwotę 0,5 mln zł, co umożliwi budowa-
nie montażu finansowego i rozpoczęcie 
realizacji przebudowy potoku w przyszłym 
roku.

– Wystąpiliśmy z wnioskiem do Minister-
stwa Edukacji Narodowej o zwiększenie 
subwencji oświatowej o kwotę 173 763 
w związku ze wzrostem zadań oświato-
wych.

-Otrzymaliśmy od Wojewody dotacje 
na zakup podręczników szkolnych.Dota-
cja została przeznaczona na zakup pod-
ręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 
uczniów klas I, II i IV oraz dla klasy I Gim-
nazjum. Uzyskana kwota to 46 407,65 zł.

-Gmina Goczałkowice – Zdrój złożyła 
w Urzędzie Marszałkowskim wniosek 
o dotację w kwocie 619.928 zł na realizację 
projektu pod nazwą: „Nowa przyszłość dla 
uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój” 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego laskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny).

Celem projektu jest podniesienie szans 
edukacyjnych poprzez dostęp do wzboga-
conej oferty kształcenia. Projekt jest skie-
rowany do uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej  nr  1 oraz Gimnazjum. 
W ramach projektu planuje się zorgani-
zowanie dodatkowych zajęć pozwalają-
cych na rozwój zainteresowań i kompe-
tencji kluczowych, zakup wyposażenia 
oraz szkolenia dla nauczycieli. Projektem 

zostanie objętych 256 uczniów. Projekt 
będzie realizowany w okresie od stycz-
nia 2016r. do końca czerwca 2017r. Wkład 
finansowy gminy wyniesie 62 tys. zł, tj. 
10% wartości projektu. Aktualnie czekamy 
na ocenę formalną wniosku.

-W ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom „wyprawka szkolna” złożyliśmy 
wniosek na kwotę 5825 zł – w roku szkol-
nym 2015/2016 pomoc będzie przezna-
czona dla uczniów klasy III Szkoły Podsta-
wowej których rodzice pobierają zasiłek 
rodzinny oraz dla uczniów wszystkich klas 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

-W ramach projektu programu Erasmus 
+ „Mobilnośc edukacyjna nauczycieli 
języka angielskiego Gimnazjum” podpi-
sana została umowa na kwotę 18 161,00 
Euro. Program przewiduje dwa kilku-
dniowe warsztaty dla 4 nauczycieli języka 
angielskiego Gimnazjum. Zrealizowano 
I-wszy etap projektu
-W miesiącu sierpniu przebywali u nas 
gości z Bawarii z zaprzyjaźnionej Gminy 
Plossberg (sprawozdanie str. 5).

-Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” 
zaprasza do udziału w spotkaniach kon-
sultacyjnych dotyczących opracowywa-
nej strategii obszarów wiejskich na lata 
2016-2023.

Spotkanie w Urzędzie Gminy Goczałko-
wice-Zdrój zaplanowane jest 02 paździer-
nika br. o godz. 15.00.

-Tr wają  prace związane z  szacowa-
niem szkód w gospodarstwach rolnych 
w związku z długotrwałą suszą.

– 16 września odbył się konwent Staro-
sty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu 
Pszczyńskiego. Podczas konwentu przed-
stawiono ofertę aktywnych form dla Przed-
siębiorców w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, wsparcia bezrobotnych, 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Błękitnego Krzyża oraz Hospicjum Ojca 
Pio. Ponadto poruszono bieżące sprawy 
z terenu powiatu m.in.utworzenia punk-
tów udzielania bezpłatnych porad praw-
nych dla mieszkańców i gospodarki odpa-
dami.

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha
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SPRAWOZDANIE Z Ix 
SESJI RADY GMINY
W czwartek, 17 września 2015 r. w Urzędzie Gminy odbyło się 

IX posiedzenie Rady Gminy. Obrady otworzył i poprowa-
dził Przewodniczący Rady. Protokół z poprzedniej sesji nie 

został poddany pod głosowanie, ze względu na konieczność wpro-
wadzenia poprawek i uzupełnień.

Wraz z rozpoczęciem obrad, na ręce Wójta Gminy wpłynęło 
pięć interpelacji:

1. Radnego Norberta Czerneckiego – dotycząca działki zlokali-
zowanej „pod Borem” na skrzyżowaniu ul. Polnej i Powstańców 
Śląskich, jej zagospodarowania, ustalenia właściciela oraz jej 
ewentualnego przekształcenia w teren o charakterze rekreacyj-
nym (jeśli właścicielem okaże się gmina),

2. Radnego Zbigniewa Jacka – dotycząca braku chodnika na Grze-
błowcu, który m.in. uniemożliwia właściwą komunikację uczniów 
do szkół,

3. Radnej Krystyny Świerkot – Żmij (3 interpelacje), dotyczące:
– zapewnienia odpowiednich standardów sanitarnych (ustawie-
nie toalety przenośnej) przy altanach w sąsiedztwie kapliczki św. 
Huberta w Borze,
– opracowania lokalnego programu wspierania uzdolnionej mło-
dzieży (zabezpieczenia puli pieniędzy na udzielanie w różnych 
dziedzinach stypendiów uczniom),
– sfinalizowania działań związanych z ostatecznym opracowa-
niem Strategii Rozwoju dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia przystąpiono 
do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2014-
2023.
– zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/19/2014 
z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na 2014 rok.
– zmiany treści uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia sta-
wek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 
2015, terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasen-
tów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmie-
nionej uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr 
II/15/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój na rok 2015, terminu płatności, sposobu 
poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wyna-
gradzania za inkaso.

Powyższa uchwała, podejmowana jest w związku ze śmiercią 
dotychczasowego inkasenta opłaty uzdrowiskowej i konieczno-
ścią wyznaczenia na to stanowisko nowej osoby.
– utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
Rada Gminy, w drodze uchwały na wniosek Wójta ma obowią-
zek utworzyć odrębne obwody do głosowania m.in. w zakładach 
opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przeby-
wać co najmniej 15 osób.
– zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych.
– ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicz-

nych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania dotacji.
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

Wójt Gminy, mając na uwadze bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe Goczałkowic-Zdroju oraz zaawansowanie prac nad doku-
mentacją projektową dot. regulacji potoku goczałkowickiego 
zdecydował się przekazać z przyszłorocznego budżetu kwotę 1,2 
mln zł Województwu Śląskiemu, która zostanie wykorzystana 
w ramach realizacji zaplanowanej na najbliższe dwa lata inwe-
stycji (łączny koszt wykonania regulacji koryta potoku wynie-
sie 8,296 tyś. zł). Powyższa kwota, została wygospodarowana 
ze środków gminnych na skutek przesunięcia na 2017 r. budowy 
zbiorników retencyjnych przy ul. Zimowej i jest maksymalną 
sumą, jaką gmina może przekazać na ten cel.
– wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości na rzecz 
Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej.
– wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości 
gruntowej na rzecz Skarbu Państwa.
– wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości w drodze 
przetargu.

Uwaga rady, że nie należy okrajać gminnych gruntów.
– wystąpienia z apelem o odrzucenie zapisów projektu ustawy 
Prawo wodne.

Związek Gmin Wiejskich wystosował do Wójta Gminy apel 
o parcie działań dotyczących odrzucenia nowelizacji prawa wod-
nego, która zakłada m.in.:
– odebranie kompetencji starostom w zakresie nadzoru nad spół-
kami wodnymi i przekazanie ich wójtom,
– zwiększenia zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem 
melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i utrzymanie 
urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.

Jednocześnie, nowelizacja ustawy, dot. prawa wodnego nie 
wskazuje źródeł finansowania zadań, którymi mają zostać obcią-
żone gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój 
rekomenduje negatywne stanowisko Gmin Wiejskich i podpisuje 
się pod powyższym apelem, który w październiku br. na zgroma-
dzeniu Gmin Wiejskich zostanie przedstawiony Posłom i Senato-
rom Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części posiedzenia, po raz kolejny poruszono temat 
regulacji potoku goczałkowickiego (kwestia właściwej synchro-
nizacji poszczególnych etapów inwestycji) oraz:
– nie ukończonego fragmentu chodnika w sąsiedztwie PKP,
– wycięcia krzaków wokół terenu budowy łącznika pomiędzy ul. 
Szkolną, Główną,
– utworzenia w Goczałkowicach świetlicy środowiskowej dla 
dzieci,
– dalszej działalności PG Silesii na terenie gminy,
– bieżącej sytuacji pracowników, zatrudnionych w uzdrowisku,
– ochrony zabytkowej alei dębów o długości 2 km, pomiędzy I i II 
Borem (konieczność przeprowadzenia cięć sanitarnych),
– montażu ekranów wzdłuż DK1 (konieczność wykonania nowych 
pomiarów hałasu).

Na zakończenie obrad, Przewodniczący Rady przekazał rad-
nym informację o potrzebie złożenia uzupełnień do oświadczeń 
majątkowych.

Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
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Uprawnionych do głosowania było 5857 osób, głosy oddało 624 
osób.

Frekwencja w gminie wyniosła 10,65%.
Głosy oddane na poszczególne pytania referendalne:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
– za TAK opowiedziało się 480 wyborców,
– za NIE opowiedziało się 127 wyborców.

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
– za TAK opowiedziało się 111 wyborców,
– za NIE opowiedziało się 496 wyborców.

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego 
na korzyść podatnika?
– za TAK opowiedziało się 580 wyborców,
– za NIE opowiedziało się 25 wyborców.

Wyniki w poszczególnych obwodach głosowania:

Obwód nr 1 w Sanatorium „Wrzos”:
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 76 wyborców
– za NIE opowiedziało się 27 wyborców
Głosy nieważne – 3
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 14 wyborców
– za NIE opowiedziało się 88 wyborców
Głosy nieważne – 4
Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 99 wyborców
– za NIE opowiedziało się 6 wyborców
Głosy nieważne – 1

Obwód nr 2 w Przedszkolu Nr 1:
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 87 wyborców
– za NIE opowiedziało się 6wyborców
Głosy nieważne – 2
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 26 wyborców
– za NIE opowiedziało się 67 wyborców
Głosy nieważne – 2
Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 92 wyborców
– za NIE opowiedziało się 1 wyborców
Głosy nieważne – 2

Obwód nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 1
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 88 wyborców
– za NIE opowiedziało się 26 wyborców
Głosy nieważne – 3
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 28 wyborców
– za NIE opowiedziało się 85 wyborców
Głosy nieważne – 4

Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 109 wyborców
– za NIE opowiedziało się 3 wyborców
Głosy nieważne – 5

Obwód nr 4 w Gimnazjum:
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 105 wyborców
– za NIE opowiedziało się 22 wyborców
Głosy nieważne – 4
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 23 wyborców
– za NIE opowiedziało się 106 wyborców
Głosy nieważne – 2
Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 121 wyborców
– za NIE opowiedziało się 4 wyborców
Głosy nieważne – 6

Obwód nr 5 w Budynku Administracyjnym Zakładu Produkcji Wody:
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 36 wyborców
– za NIE opowiedziało się 8 wyborców
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 7 wyborców
– za NIE opowiedziało się 36 wyborców
Głosy nieważne – 1
Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 42 wyborców
– za NIE opowiedziało się 0 wyborców
Głosy nieważne – 2

Obwód nr 6 w Zespole Sanatoryjno –Szpitalnym Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Gwarek”:
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 33 wyborców
– za NIE opowiedziało się 16 wyborców
Głosy nieważne – 3
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 3 wyborców
– za NIE opowiedziało się 46 wyborców
Głosy nieważne – 3
Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 43 wyborców
– za NIE opowiedziało się 7 wyborców
Głosy nieważne – 2

Obwód nr 7 w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym 
w Goczałkowicach-Zdroju:
Sprawa 1
– za TAK opowiedziało się 55 wyborców
– za NIE opowiedziało się 22 wyborców
Głosy nieważne – 2
Sprawa 2
– za TAK opowiedziało się 10 wyborców
– za NIE opowiedziało się 68 wyborców
Głosy nieważne – 1
Sprawa 3
– za TAK opowiedziało się 74 wyborców
– za NIE opowiedziało się  4 wyborców
Głosy nieważne – 1

WYNIKI GŁOSOWANIA 
W REfERENDuM W GMINIE 
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 
588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 
179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), w związku z uchwałą nr XXVII/179/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 stycz-
nia 2013r. w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1633), uchwałą nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo-wych 
komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 1317), uchwałą nr IX/61/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 września 2015r. w spra-
wie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych 
na dzień 25 października 2015 r.,

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwo-
dów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyj-
nego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 września 2015r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie:  informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacje:

– głosowanie korespondencyjne.
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wybor-

czego). Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi 
do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 10 października 2015 r. 
W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakła-
dek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię 
ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpi-
saniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, 
których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany 
pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania 
w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach 
zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów 
studenckich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnospraw-
nego pełnomocnictwa do głosowania,
– głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa 
do głosowania – w jego imieniu (art. 54 § 1 Kodeksu wyborczego). Wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnic-

twa do głosowania – w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania spo-
rządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta najpóźniej w 9 dniu przed 
dniem wyborów, to jest do dnia 16 października 2015 r. Wzór wniosku o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 
157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przy-
padku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdro-
wotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śled-
czych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach 
studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku 
zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania kore-spondencyjnego,
– lokale wyborcze.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, 
w dniu 25 października 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
(-) Gabriela Placha

 
Nr obwodu 
 głosowania 

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 
1 
 
 

Borowinowa, Parkowa, Stawowa, Uzdrowiskowa (za wyjątkiem nr 2), Wiosenna, 
Brzozowa, Graniczna, Jesienna, Róż, Źródlana, Dębowa, Kryniczanka, Letnia, Rolna, 
Solankowa, Sołecka, Staropolanka, Spokojna, Zielona 

Sanatorium „Wrzos” 
ul. Uzdrowiskowa 54, Goczałkowice-Zdrój 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla  

głosowania korespondencyjnego 

 
 

2 

Handlowa, Kolejowa, Lipowa, Robotnicza, Warzywna, Uzdrowiskowa nr 2, Zimowa nr 
1-29 obie strony, Główna nr 2-50 parzyste, Główna nr 1-31c nieparzyste, Górna, 
Poprzeczna, Szkolna nr 2-50 parzyste, Szkolna nr 1-51 nieparzyste, Boczna, Krótka, 
Krzyżanowskiego 

Przedszkole Nr 1 
ul. Szkolna 15, Goczałkowice-Zdrój 

 
3 
 
 

Bolesława Prusa, Kopernika , Stefana Żeromskiego, Darwina, Drobnera, Melioracyjna, 
Powstańców Śląskich nr 1-24 obie strony, Rzemieślnicza, Juliana Tuwima, Wita 
Stwosza, PCK, Wiślna, Wojciecha Korfantego 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Powstańców Śląskich 3, Goczałkowice-Zdrój 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego 

4 

Szkolna nr 52-150 parzyste, Szkolna nr 53a-177 nieparzyste, Bór I, Bór II, Polna, 
Południowa, Powstańców Śląskich nr 25-44 obie strony, Główna nr 33-111 nieparzyste, 
Główna nr 52-136 parzyste, Św. Anny, Siedlecka, Zimowa nr 30-50a obie strony 

Gimnazjum; ul. Powstańców Śląskich 3, Goczałkowice-Zdrój 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla  
głosowania korespondencyjnego 

5 Aleja I, Aleja II, Azaliowa, Berberysowa, Grzebłowiec, Jeziorna, Wypoczynkowa Budynek Administracyjny Zakładu Produkcji Wody, ul. Jeziorna 5, Goczałkowice-Zdrój 

 
6 

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruch  
„Gwarek”, ul. Uzdrowiskowa 51, Goczałkowice-Zdrój 

7 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.  Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Uzdrowiskowa 55, Goczałkowice-Zdrój  
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Regulacja Potoku Goczał-
kowickiego jest  zada-
niem,  które  powinno 

być wykonane przez samo-
r z ą d  w o j e w ó d z t w a  ś l ą -
s k i e g o  j a k o  z a d a n i e  z l e -
cone z zakresu administra-
cji rządowej i sf inansowane 
ze środków budżetu państwa.  
     W praktyce oznacza to, 
że zakres i  czas wykonania 
inwestycji jest ściśle uzależ-
niony od wielkości  dotacji 
ce lowych pr zek azywanych 
samorządowi województwa 
z budżetu państwa. A na te 
pieniądze zazwyczaj czeka się 
całymi latami. I z różnym skut-
kiem.

Tymczasem prace projek-
towe trwają i niebawem inwe-
stor uzyska pełną gotowość 
projektu do realizacji. Na dzień 
dzisiejszy zaawansowanie prac 
projektowych przedstawia się 
następująco:
-) inwestor dysponuje prawo-
mocną decyzją środowiskową, 
wydaną przez Wójta Gminy 
w dniu 22 września 2014r. 
(decyzja ta uprawomocniła 
się z dniem 13 października 
2014r.),
-) przeprowadzono prace geo-
logiczne na podstawie decyzji 
zatwierdzającej projekt robót 

geologicznych wydanej przez 
Starostę Pszczyńskiego w dniu 
13 maja br.,
-) inwestor dysponuje pozwo-
leniem wodnoprawnym wyda-
nym przez Starostę Pszczyń-
skiego w dniu 29 lipca br.,
-) inwestor dysponuje pozwole-
niem na wycinkę drzew i krze-
wów wydanym przez Wójta 
Gminy.

Według oświadczenia pro-
jektanta w najbliższych dniach 
zostanie złożony do Wojewody 
Śląskiego wniosek o pozwole-
nie na budowę. Zgodnie z infor-
macją uzyskaną od Kierownika 
Biura Terenowego ŚZMiUW 
d e c y z j a  z o s t a n i e  w y d a n a 
na początku IV kwartału.

W tym stanie rzeczy Wójt 
Gminy, mając na uwadze bez-
pieczeństwo przeciwpowo-
dziowe oraz zaawansowanie 
prac nad dokumentacją pro-
jektową i uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę, kierując się 
oczekiwaniami mieszkańców 
co do tej inwestycji oraz odpo-
wiedzialnością za ochronę 
przeciwpowodziową w gmi-
nie wystąpiła w czerwcu br. 
do Zarządu Województwa Ślą-
skiego z prośbą o zabezpiecze-
nie środków w budżecie Samo-
rządu Województwa Śląskiego 

na realizację tegoż zadania 
i rozpoczęcie robót inwesty-
cyjnych w 2016r. 

W  s w o i m  w y s t ą p i e n i u 
Wójt Gminy zadeklarowała 
wolę współdziałania i zapro-
ponowała stworzenie mon-
tażu f inansowego z udzia-
łem m.in. środków budżetu 
gminy Goczałkowice-Zdrój. 
Działania te spotkały się z pełną 
aprobatą i poparciem Starosty 
Pszczyńskiego, który w imieniu 
władz powiatu pszczyńskiego 
również zadeklarował wolę 
współpracy.

W dniu  31  s ier pnia  br. 
w Urzędzie Marszałkowskim 
odbyło się spotkanie na ten 
temat z udziałem m.in. Wójta 
Gminy Gabrieli Plachy, Sta-
rost y Pszczyńskiego Pawła 
Sadzy oraz Dyrektora ŚZMiUW 
w Katowicach Joanny Ślusar-
czyk. 

W wyniku tego spotkania 
na początku września pisemnie 
ponowiono propozycję stwo-
rzenia montażu finansowego 
i partycypowania w kosztach 
wykonania zadania. Ponadto 
poinformowano Zarząd Woje-
wództwa o skierowaniu pod 
obrady Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój projektu uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Ślą-
skiemu. 

Zgodnie z uchwałą, pomoc 
ta będzie skonkretyzowana, 
u k i e r u n k o w a n a  w y ł ą c z -
nie na realizację zadania pn. 
„Regulacja cieku Goczałkowic-
kiego w km 0+750 – 4+200” 
i będzie polegać na przeznacze-
niu w 2016r. z budżetu gminy 
Goczałkowice-Zdrój kwoty 1,2 
mln zł na realizację tego wła-
śnie zadania. Podstawą przeka-
zania środków będzie umowa 
zawar ta pomiędzy Wójtem 
Gminy a Zarządem Wojewódz-
twa Śląskiego.

Szacunkowy koszt inwe-
stycji według danych zawar-
tych w dokumentach progra-
mowych m.in. Masterplan dla 
obszaru dorzecza Wisły wynosi 
8.296 tys. zł. Według załącz-
nika do uchwały Rady Mini-
strów z dnia 26 sierpnia 2014r. 
nakłady dot ychczas ponie-
sione i planowane do poniesie-
nia do końca 2015r. wyniosą 
495.813 zł.

Kwota, którą gmina zadekla-
rowała na wykonanie regulacji 
Potoku jest bardzo duża, nie 
tylko w skali budżetu Goczał-
k o w i c - Z d r o j u .  J e d n a k ż e , 
na tę chwilę to jedyny sposób 
by doprowadzić do realizacji 
inwestycji, a tym samym sku-
tecznie poprawić stan bezpie-
czeństwa przeciwpowodzio-
wego w gminie. Pomoc finan-
sowa ze strony samorządu 
gminnego stwarza możliwość 
wcześniejszego przystąpienia 
do realizacji inwestycji i jest 
gwarantem wykonania zada-
nia, które jest priorytetowym 
z punku widzenia ochrony 
przeciwpowodziowej, ochrony 
mieszkańców, ich posesji i mie-
nia.

Decyzja o przeznaczeniu 
takiej kwoty na Potok w przy-
szłorocznym budżecie została 
podjęta na ostatniej sesji jed-
nogłośnie, przy czym w głoso-
waniu uczestniczyło 13 rad-
nych. W związku z pracami 
nad przyszłorocznym budże-
tem uchwała została przeka-
zana Zarządowi Województwa 
Śląskiego.

 Maria Ożarowska

1,2 MlN Z BuDżETu 
GMINY NA POTOK
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Nieprzyjazne anomalie pogo-
dowe niestety nie omi-
nęły naszej miejscowości. 

Goczałkowiccy rolnicy równie sil-
nie, jak reszta kraju odczuli skutki 
wysokich, przedłużających się tem-
peratur.

W związku z powyższymi zda-
rzeniami, które niekorzystnie 
odbiły się na niemalże wszystkich 
uprawach, w naszej gminie, zro-
dził się pomysł, aby tegoroczne 
dożynki, tradycyjnie urządzane 
dla uhonorowania ciężkiej pracy 
na roli zorganizować w nieco 
skromniejszej i bardzie symbo-
licznej oprawie aniżeli w latach 
poprzednich.

Według zaplanowanych usta-
leń, uroczystości obrzędowe 
rozpoczęły się w niedzielę, 6 
września uroczystą mszą św. 
w kościele parafialnym, gdzie 
u stóp bocznego ołtarza usta-
wiono tegoroczną koronę dożyn-
kową.

W trakcie trwania nabożeń-
stwa, reprezentująca wszystkich 
rolników, Pani Anna Urdzoń 
w asyście Zespołu Folklory-
stycznego Goczałkowice złożyła 
na ręce proboszcza, ks. Lesława 
Przepłaty dożynkowy bochen 
chleba. Następnie, zaproszeni 
goście wraz z rolnikami i Wój-
tem Gminy udali się na miejsce 
uroczystości, które po raz drugi 
zostały zorganizowane na łące 
obok baru „u Makusia”.

Pod namiotem, gdzie została 
rozłożona scena, Zespół Folklo-
rystyczny zaintonował słowa pie-
śni ludowej, która była sygnałem 
do przekazania Wójtowi Gminy 
– Gabrieli Plasze oraz Przewod-
niczącemu Rady – Piotrowi 
Jackowi chleba dożynkowego, 

podzielonego w następstwie 
pośród wszystkich zgromadzo-
nych osób.

W dalszej części programu 
przyszedł czas na świętowanie 
historycznego jubileuszu 100- 
lecia Goczałkowickiej Orkiestry 
Dętej, który uświetnił swym 
przybyciem Starosta Pszczyński 
– Paweł Sadza.

Przed rozpoczęciem kon-
certu, Wójt Gminy przekazała 
członkom orkiestry pamiątkowy 
dyplom upamiętniający to wyjąt-
kowe wydarzenie, a Przewodni-
czący Rady dla kierownika sza-
cownego jubilata – Grzegorza 
Paszka przygotował specjalne 
podziękowanie za jego wkład 
w muzyczne kształcenie mło-
dzieży. Ponadto, w trakcie skła-
dania gratulacji władze gminy 
oraz kierownik orkiestry złożyli 
specjalne życzenia wszystkim 
muzykantom, którzy obecnie nie 
zasilają już szeregów zespołu, 
a którzy przez lata czynnie wspie-
rali jego rozwój.

Na zakończenie części oficjal-
nej tradycyjnie przed widownią 
w pięknych strojach pszczyń-
skich zaprezentował się Zespół 
Folklorystyczne Goczałkowice, 
po występie którego przyszedł 
czas na rozpoczęcie zabawy 
tanecznej z zespołem Rytmmika, 
która pomimo chłodu i opa-
dów deszczu trwała do późnych 
godzin nocnych.

Ewelina Sowa-Mrzyk

Organizatorzy dożynek wraz 
z wójtem gminy pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przygoto-
wania tegorocznych obchodów 
święta rolników.

GMINNE DOżYNKI 2015
Rekordowe upały, jakie nawiedziły Polskę były utrapieniem dla wszystkich rolników. Brak opadów i przedłużająca się susza nie-
korzystnie wpłynęły na jakość i ilość płodów rolnych zebranych z pól.
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W trakcie trwania odwie-
dzin,  wśród przyby-
łej delegacji zrodził się 

pomysł zaproszenia niemieckich 
gospodarzy do złożenia rewizyty 
w Polsce. Tym sposobem, na prze-
strzeni ostatnich trzech lat, pomię-
dzy miejscowościami nawiązała się 
współpraca, która zaowocowała 
kilkoma wizytami, jakie przedsta-
wiciele dwóch gmin złożyli sobie 
nawzajem.

Ostatnia z nich miała miejsce, 
w okresie od 18 do 23 września 
2015 r. Wówczas, w Goczałko-
wicach-Zdroju zorganizowano 
wymianę niemieckiej młodzieży 
(z Plossberg), której przyjazd 
odbył się dzięki wsparciu mię-
dzynarodowej organizacji – Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży.

Pierwsi goście zza zachod-
niej granicy (Wójt wspomnianej 
gminy wraz z grupą 11 rowerzy-
stów) przybyli do naszej miejsco-
wości we wtorek, w godzinach 
popołudniowych.

Ich przyjazd, został uhonoro-
wany uroczystą kolacją, zorgani-
zowaną na sali w Urzędzie Gminy, 
w której wzięli udział: Wójt 
Gminy, dyrektor GOK-u, przed-
stawiciele Rady Gminy, Lokal-
nej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”, 
stowarzyszeń oraz lokalnej mło-
dzieży zaangażowanej w projekt.

Pozostali uczestnicy przed-
sięwzięcia, 13 członków (chłop-
ców i dziewcząt) Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Plossberg, 
opiekun oraz tłumacz przyje-

chali do Goczałkowic następnego 
dnia. Wraz z przybyciem młodych 
strażaków, organizatorzy przed-
sięwzięcia pożegnali niemiec-
kich rowerzystów, którzy udali 
się w dalszą trasę, turystycznymi 
szlakami Polski.

Przybyli goście oraz opiekun 
grupy zostali zakwaterowani 
w budynku gimnazjum (Wójt 
Gminy Plossberg oraz tłumacz 
zostali umieszczeni w pensjo-
nacie Willa „Anna), gdzie pod-
czas całego pobytu mogli korzy-
stać ze wszystkich atrakcji jakie 
oferuje Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Tym samym, po inte-
gracji i nawiązaniu znajomości 
z rówieśnikami

z Polski, (możliwej, dzięki 
zatrudnieniu przez organizato-
rów dodatkowego tłumacza) nie-
miecka młodzież wspólnie z nowo 
poznanymi kolegami uczęsz-
czała na basen, saunę, siłownię 
oraz rozegrała towarzyski mecz 
na boisku „Orlik”.

Podczas kolejnych dni pobytu 
w Goczałkowicach, dla młodych 
strażaków przygotowano szereg 
atrakcji, które były podzielone 
na dwie grupy tematyczne.

Pierwsze związane zostały 
z ich przynależnością do szeregów   
OSP. I tak, goszcząca w naszej 
gminie młodzież wzięła udział 
w zajęciach merytoryczno- spe-
cjalistycznych zorganizowanych 
w Powiatowej Straży Pożar-
nej w Pszczynie, uczestniczyła 
w ćwiczeniach i pokazach ratow-
nictwa wodnego na Jeziorze 

Goczałkowickim (połączonych 
z rejsem statkiem), ćwiczeniach 
i prezentacjach umiejętności 
strażackich na boisku Ludowego 
Klubu Sortowego oraz udała się 
z wizytą do Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach.

Drugą formą atrakcji, przy-
gotowaną dla uczestników pro-
jektu były wycieczki i wyjazdy 
rekreacyjno-turystyczne, których 
celem było zapoznanie przyjezd-
nych gości

z najciekawszymi walorami 
gminy, powiatu oraz ważnymi dla 
naszego kraju miejscami histo-
rycznymi.

W ramach tych propozy-
cji członkowie wymiany (wraz 
z Wójtem Gminy Plossberg) mieli 
okazję udać się na spacer do miej-
scowego uzdrowiska, gdzie mogli 
skorzystać

z różnorodnych form aktyw-
ności sportowych, oferowanych 
przez Centrum Rekreacji Wodnej 
„Wakepark”, odwiedzić Ogrody 

Pokazowe KAPIAS oraz uczestni-
czyć w spotkaniu integracyjnym 
przy ognisku, zorganizowanym 
na terenie siedziby Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągowego przy Koronie Zapory.

Ponadto, wraz z członkami 
OSP Goczałkowice – Zdrój 
wybrali się do pobliskiej Pszczyny,

w celu zwiedzenia Muzeum 
Zamkowego oraz Pokazowej 
Zagrody Żubrów. Dodatkowo, 
mieli okazję udać się całą grupą 
do Oświęcimia, gdzie odwiedzili 
Muzeum Pamięci Auschwitz-Bir-
kenau.

Po d c z a s  k i l k u d n i owe g o 
pobytu w Goczałkowicach 15 
uczestników niemieckiej dele-
gacji miała możliwość nawią-
zać nowe znajomości z osobami 
wywodzącymi się z odmien-
nych środowisk, poznać kul-
turę, zwyczaje oraz codzienne 
życie swych najbliższych sąsia-
dów.

Ewelina Sowa-Mrzyk

WIZYTA NIEMIECKIEJ 
MŁODZIEżY 
W GOCZAŁKOWICACH
Plossberg, to niewielka gmina, położona w kraju związkowym Bawaria, 10 km od granicy z Czechami, którą Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój wraz z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń odwiedził w 2012 r. w ramach wyjazdu studyjnego, 
zorganizowanego przez LGR „Żabi Kraj”.
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Od nowego roku szkolnego 
w Gimnazjum w Goczał-
kowicach-Zdroju będzie 

działała nowa infrastruktura 
informatyczna, która posłuży 
wdrożeniu technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej 
w nauczaniu.

Niemal przez całe wakacje 
trwały prace związane z okablo-
waniem strukturalnym, zapew-
n i a j ą c y m  w  k a ż d ej  k l a s i e 
nauczycielom i uczniom dostęp 
do zasobów edukacyjnych znaj-
dujących się w lokalnej sieci 
komputerowej oraz w Interne-
cie. Sieć umożliwi także wdro-

żenie dziennika elektronicz-
nego, na który czeka większość 
rodziców oraz otworzy drogę 
do portali edukacyjnych w tym 
do tych, na których umieszczone 
są przez Ministerstwo Edukacji 
narodowej e- podręczniki.

Utworzona została także 
sieć WIFI przewidziana do pod-
łączeń urządzeń mobilnych. 
Szkoła będzie korzystała z wła-
snego routera, posiadającego 
możliwość agregacji łącz inter-
netowych pochodzących z róż-
nych źródeł.

W infrastr uktur ze  s iec i 
został zainstalowany system 

zabezpieczający uczniów przed 
dostępem do treści niepożąda-
nych (UTM). Zastępuje on tra-
dycyjny router, który stanowi 
granicę pomiędzy Internetem 
a uczniami korzystającymi 
na terenie szkoły z urządzeń 
przewodowych bądź mobil-
nych.

Ciekawostką systemu jest 
j e g o  e l e m e n t  s t a n ow i ą c y 
wewnętrzną platformę eduka-
cyjną, która będzie gromadziła 
treści edukacyjne w formie 
elektronicznej. Daje ona realną 
możliwość prowadzenia zajęć 
lekcyjnych z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb i moż-
liwości uczniów.

W Edukacyjnej Bibliotece 
Multimedialnej zostaną zgro-
madzone dla uczniów zbiory 
multimedialnych materiałów 
edukacyjnych w tym podręczni-
ków, wirtualnych pracowni, fil-
moteki i innych internetowych 
zasobów, w ramach otwartych 
zasobów edukacyjnych w Inter-
necie, które to mogą być wyko-
rzystywane na lekcjach bez 
opłat licencyjnych.

Wprowadzenie nowych tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnych w nauczaniu nie 

mogło się obejść bez przeszko-
lenia nauczycieli. Stąd w minio-
nym roku szkolnym nauczyciele 
Gimnazjum nabywali  prak-
tyczne umiejętności wykorzy-
stywania Edukacyjnej Biblio-
teki Multimedialnej oraz Plat-
formy Edukacyjnej w ramach 
kursów i szkoleń, częściowo 
refundowanych przez pro-
gramy funduszy europejskich. 
W najbliższym czasie czeka ich 
także szkolenie z wdrożenia 
dziennika elektronicznego.

Dzięki przychylności władz 
Gminy i nowoczesnym spoj-
rzeniu na oświatę wszystkich 
zainteresowanych stron, nowy 
rok szkolny w Gimnazjum zapo-
wiada się pełen wrażeń.

Beata Smolarek

NOWA INfRASTRuKTuRA 
INfORMATYCZNA 
W GIMNAZJuM

W d n i a c h  1 5  – 
2 8 . 0 8 . 2 0 1 5 r . ,  6 9 
uczniów z Goczałko-

wic, przebywało na koloniach 
letnich w Pucku. Dzieci i mło-
dzież pod opieką 6 wychowaw-
ców wypoczywało korzystając 
z doskonalej pogody nad zatoką 
pucką, mieszkając w ośrodku 
wypoczynkowym, oddalonym 
100 metrów od morza.

Uczestnicy wyjazdu, mieli 
zapewniony bogaty program 
wypoczynku, w którym znala-
zły się ciekawe wycieczki tury-
styczne i rekreacyjne, m.in. 
do: Władysławowa (Ocean 
Park, rejs statkiem po morzu), 
Rozewia (zwiedzanie Latarni 
Morskiej i maszynowni, spacer 
plażą do Jastrzębiej Góry), Cet-

niewa (ośrodek sportów olim-
pijskich, dom do góry nogami, 
aleja gwiazd sportu), Gdyni, 
Gdańska i na Westerplatte, 
na Hel oraz do Muzeum LEGO.

Dodatkowo, dla zaintere-
sowanych, odbywały się kon-
kursy plastyczne oraz został 
zorganizowany konkurs na naj-
lepszą budowlę z piasku. Dzie-
ciaki mogły także uczestniczyć 
w zajęciach ZUMBY który odby-
wały się dwa razy dziennie, pod 
okiem miejscowych instrukto-
rów. Ponadto, kilka razy, dla 
kolonistów przygotowano seans 
filmowy oraz zajęcia w grupach 
(integracyjne, gry na boisku 
w piłkę itp.). Jednakże najlep-
szą zabawą dla wszystkich był 
Chrzest kolonijny i towarzy-

szące mu podchody.
Kolonie oprócz kosztów 

które wpłacili rodzice uczest-
ników były dof inansowane 
ze środków Gminy Goczałko-

wice –Zdrój w wysokości 10 
tys zł i środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Katowicach.

Gminny Zespół Oświaty

KOlONIE W PuCKu - RElACJA
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To ważna data dla Gminy, nauczycieli, 
rodziców i uczniów Gimnazjum. Próg 
nowej szkoły przekroczyło 87 pierw-

szoklasistów w tym 22, ” sześciolatków”.
Od nowego roku szkolnego naukę na III 

etapie edukacyjnym w 11 oddziałach roz-
poczęło ogółem 245 uczniów. Będą reali-
zowali podstawę programową, rozwi-
jali zainteresowania i poszerzali wiedzę 
w oddziałach z rozszerzeniem matematyki 
i języka angielskiego. Z ogromnym aplau-
zem spotkała się informacja Pani dyrek-
tor o udostępnieniu uczniom nowej sieci 
internetowej. Dzięki przyłączeniu szkoły 
do światłowodowego Internetu, możliwa 

była realizacja nowej infrastruktury infor-
matycznej umożliwiającej dostęp nauczy-
cielom, uczniom i rodzicom do dziennika 
elektronicznego, biblioteki multimedial-
nej oraz platformy edukacyjnej. Realizo-
wany projekt został sfinansowany całko-
wicie ze środków Gminy, zaś szkolenia 
nauczycieli Gimnazjum pokryły w więk-
szości środki Funduszu Europejskiego 
w ramach programu,, Śląskie Warsztaty 
TIK”.

W krótkim programie artystycznym 
poza radosnym powitaniu murów szkoły, 
młodzież wspominała także walczących 
w okresie II wojny światowej, dzięki któ-

r ym 1 września 2015r był jakże inny 
od tego w 1939r.

Na u c z yc i e l o m ,  u c z n i o m  i  r o d z i -
com życzymy pomyślnego nowego roku 
szkolnego.

1 WRZEśNIA POWITAlIśMY 
NOWY ROK SZKOlNY

1 września 2015r. uroczy-
ście powitaliśmy nowy rok 
szkolny. Rozpoczęliśmy tra-

dycyjnie mszą św. odprawioną 
w kościele parafialnym św. 
Jerzego. Po nabożeństwie w hali 
sportowej Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach odbyła się uroczysta aka-
demia.

U r o c z y s t o ś ć  r o z p o c z ą ł 
dyrektor szkoły pan Eugeniusz 
Machoń, który powitał wszyst-
kich przybyłych i życzył wszyst-
kim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom szkoły owocnej 
i wytrwałej pracy w nowym roku 
szkolnym. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, nawiązu- jąca do minionych wakacji, którą 

przedstawili uczniowie szkoły, 
przygotowani przez p. Monikę 
Iskrzycką oraz Annę Sław-
ską. Od strony muzycznej nad 
całością czuwała pani Gabriela 
Wrzoł.

W Szkole Podstawowej nr 
1 w roku szkolnym 2015/2016 
uczyło się będzie 438 uczniów 
w tym 212 dziewczyn i 226 
chłopców. W klasie I naukę 
rozpoczęło w 4 oddziałach 85 
uczniów (33 dziewczynki i 52 
chlopców).

Po  z a ko ń c zo n ej  a k a d e -
mii wszyscy uczniowie udali 
s i ę  d o  k l a s  n a  s p ot k a n i a 
z wychowawcami.

uROCZYSTE ROZPOCZęCIE 
ROKu SZKOlNEGO W SP1

Remont budynków należą-
cych do Przedszkola nr 2 
był realizowano etapami. 

Co roku, w okresie wakacyj-
nym, stosownie do posiadanych 
funduszy wykonywano roboty 
budowlane, których celem było 
podniesienie standardów tech-
nicznych oraz poprawa funk-
cjonalności i  bezpieczeństwa 
w obiektach tej gminnej pla-
cówki oświatowej.

W ubiegłym roku dokoń-
czono moder nizację  pionu 
żywieniowego, wyremonto-
wano salę dydaktyczną dla naj-

młodszych dzieci w tzw. niskim 
budynku, wymieniono część 
drzwi, część kaloryferów i para-
petów. W bieżącym roku, w tym 
samym budynku wyremonto-
wano dach i kominy, wykonano 
docieplenie oraz odwodnienie. 
Wartość wykonanych prac – 
ok. 167 tys. zł. Roboty wykony-
wała firma: Usługi Budowlano-
-Handlowo Renobud z Goczał-
kowic-Zdroju, która wygrała 
przetarg składając najkorzyst-
niejszą ofertę. (w przetargu 
uczestniczyły 4 firmy). 

Maria Ożarowska.

PRZEDSZKOlE NR 2 PO REMONCIE
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Pragniemy poinformować, 
że  n a s ze  p r ze d s z ko l e 
otrzymało tytuł „Przed-

szkole z pasją”. Wyróżnienie 
zostaje przyznane w ramach 
ogólnopolskiego konk ursu 
O f i c y ny  M M  z a  p o d ej m o -
wane inicjatywy, działania, 
które wyróżniają placówkę 
na tle innych, uczą i wycho-
wują z pasją.

D o d a t kow y m  w y ró ż n i e -
niem dla nas jest umieszcze-
nie we wrześniowym numerze 
Ogólnopolskiego Miesięcz-
nika „Przedszkole” materiału 
o naszym przedszkolu.

Nasz udział w konkursie 
związany był głównie z reali-
zowanym od trzech lat Pro-
jektem Edukacyjnym „MALI 
O D K RY WC Y ”  –  P O P R Z E Z 
D O Ś W I A D C Z E N I A  I  E K S -
P E RY M E N T Y  P OZ NA J E M Y 
NA JBLIŻSZE ŚRODOWISKO 
I ŚWIAT.

Powyższy projekt adreso-
wany jest do dzieci w wieku 
3 – 6 lat. Realizowany jest 
p r ze z  w s z y s t k i c h  n a u c z y-
cieli w poszczególnych blo-
kach tematycznych, zgodnie 
z planem zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Założeniem 
projektu to pokazanie piękna 
i mądrości przyrody, budzenie 
zamiłowania do pielęgnowa-
nia roślin i zwierząt, jak rów-
nież do twórczego działania 
w celu poznawania właściwo-
ści chemicznych i fizycznych 
powietrza, ziemi i wody, które 
mają dawać wiele satysfak-
cji oraz przynieść wymierne 
korzyści dla środowiska przy-
rodniczego.

Ciekawość dzieci nie zna 
granic, dlatego poprzez eks-
perymenty i doświadczenia, 
poprzez twórcze działanie, 
dajemy im możliwość osią-
gnięcia satysfakcji i wymier-
nych korzyści z prawidłowych 
działań na rzecz środowiska.

Znajomość własnego oto-
czenia, skutków oddziaływa-
nia na nie człowieka (dobrych 
i złych), jak również indywi-
dualna wrażliwość na piękno 
natur y,  pozwol i  wzbudzić 
w  d z i e c i a c h  p r ze ko n a n i e , 
że właśnie od nich zależy to, 
w jakim świecie będą kiedyś 
żyć.

P r a k t y c z n e  d z i a ł a n i e 
wyzwala w dzieciach energię, 
pobudza do działania, pozwala 
działać w grupie, uczy samo-
dzielności, obserwacji, ćwiczy 
umiejętność wypowiadania 
się. Dzieci nawet te nieśmiałe 
i niepewne swoich możliwości 
stawały się w toku zajęć coraz 
bardziej aktywne, zaangażo-
wane i dociekliwe. Możliwość 
prowadzenia takich zajęć poka-
zała ogromną potrzebę działa-
nia dzieci, a także ich potencjał 
w odbiorze przekazywanych, 

często niełatwych treści.
C z ę s t o  e f e k t  k o ń c o w y 

wymaga czasu.  Przedszko-
laki czekając uczą się cierpli-
wości, pielęgnacji, wnikliwej 
obserwacji. Stwarza to okazję 
do codziennych rozmów, dys-
kusji, „burzy mózgów”. 

Każda zmiana cieszy dzieci 
i motywuje do działania oraz 
przynosi satysfakcję z osią-
gniętego sukcesu. Dzieci stają 
się bardziej wrażliwe na piękno 
przyrody polskiej.

Publiczne 
Przedszkole nr 2

PuBlICZNE PRZEDSZKOlE NR 2 
„PRZEDSZKOlEM Z PASJĄ” !!

DOTACJA NA 
„KSIĄżKI NASZYCH MARZEń”

Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzyma dotację w kwocie 2.170 zł 
na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”. 
Program obejmuje szkoły podstawowe i artystyczne realizujące 

kształcenie w zakresie szkoły podstawowej. Jego celem jest rozwija-
nie zainteresowań uczniów, promocja czytelnictwa oraz kształcenie 
nawyku czytania.

Dotacja może być wykorzystana na zakup książek, które 
są chętnie czytane i rozwijają zainteresowania oraz uzdolnienia 
dzieci i młodzieży. Dotacją nie może być wykorzystana na zakup 

podręczników, encyklopedii, leksykonów, słowników, rozmówek 
językowych, albumów, atlasów, map, publikacji ćwiczeniowych. 
Wielkość dotacji jest uzależniona od liczby uczniów w szkole.

Przekazanie środków gminie przez Wojewodę Śląskiego 
nastąpi po zawarciu umowy, która zostanie podpisana niezwłocz-
nie po zwiększeniu budżetu wojewody przez Ministra Finansów. 
Warunkiem wykorzystania dotacji jest poniesienie wydatków 
w okresie od zawarcia umowy do końca grudnia 2015r.

Maria Ożarowska
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5 września 2015 roku miała miejsce, czwarta, ogólnopolska akcja 
Narodowego Czytania. W zeszłym roku, w niemal 2 000 miejsco-
wości, miłośnicy literatury klasycznej zmierzyli się z przygodami 

bohaterów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Podczas tegorocznej edycji odbyło się publiczne czytanie powieść 

Bolesława Prusa „Lalka”.
O przedsięwzięciu Prezydenta Polski pamiętały także Goczałko-

wice, gdzie z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury od godz. 11.00 przy fontannie, w centrum uzdro-
wiska, dwie aktorki Teatru Polskiego w Bielsku – Białej zachęcały 
przechodniów do odczytywania wybranych fragmentów historii Sta-
nisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej.

Ewelina Sowa-Mrzyk

NARODOWE CZYTANIE

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Goczałkowicach – Zdroju 
zaprosiła swoich czytelni-

ków do udziału w trzech konkur-
sach wakacyjnych.

Po raz piąty ogłoszono kon-
kurs czytelniczy dla dzieci i mło-
dzieży na „NAJLEPSZEGO CZY-
TELNIKA WAKACJI”. Miłośni-
ków fotografii i domowych pupili 
w wieku 10-16 lat zaproszono 
do udziału w konkursie foto-
graficznym pod hasłem „MÓJ 
PRZYJACIEL – ZWIERZAK” 
a najmłodszym, przedszkolakom 
oraz uczniom klas I – III zapro-
ponowano zabawę w rozwią-
zywanie zagadek dotyczących 
bajek i postaci bajkowych – „CZY 
ZNASZ TĘ BAJKĘ? ”

Poniżej publikujemy listę 
nagrodzonych w poszczególnych 
konkursach.

W konkursie czytelniczym 
„NA JLEPSZY C ZY TELNIK 

WAKACJI 2015” nagrody otrzy-
mują:
KATEGORIA KLAS 0-III
I.Szymon Jankowski
II.Hania Masny
III.Pola Swoboda
KATEGORIA KLAS IV – VI
I.Ania Jankowska
II.Szymon Wyrobek
III.Patrycja Kozik
KATEGORIA GIMNAZJUM
I.Agnieszka Kozik
II.Marzena Gawlak

W konkursie „CZY ZNASZ 
TĘ BAJKĘ” nagrody otrzymują: 
Hania Masny lat 9 i Gabrysia 
Czerwionka lat 7

W konkursie fotograficznym 
„MÓJ PRZYJACIEL – ZWIE-
RZAK” nagrodę otrzymuje Kac-
per Wyrobek za zdjęcie pt. „Przy-
jaciel zawsze ci pomoże”

Nagrody do odbioru w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Goczałko-
wicach Zdroju w godzinach 9-15.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

PODSuMOWANIE WAKACYJNYCH 
KONKuRSÓW BIBlIOTEKI
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Zajêcia i warsztaty GBP na rok 2015/2016 
 

 
� WARSZTATY KOMPUTEROWE(30z³)  
     2 grupy 7 osobowe – ŒRODY godz.16.30,17.30 - 
     prowadzenie: Katarzyna Krawczyk 
 
� WARSZTATY JÊZYKOWE DLA DZIECI- 

JEZYK ANGIELSKI(30z³.)  
 3 grupy – CZWARTKI godz. 15.30,16.15,17.00 -       
prowadzenie: Anna Szmajduch, spotkanie 
informacyjne,10.09. godz.16.00  
 

� WARSZTATY JÊZYKOWE DLA DOROS£YCH-
JÊZYK ANGIELSKI(50z³.) 

      2 grupy – WTORKI godz. 17.30,19.00 -  
      prowadzenie: Katarzyna Kanik 

 
 
 
 

INFORMACJA: 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W GOCZA£KOWICACH- ZDROJU, 

TEL. 322107739 
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GoKGoK

www.gok.goczalkowicezdroj.pl
www.facebook.com/gokgoczalkowice
e-mail: gok@goczalkowicezdroj.pl

GMINNY
OŒRODEK
KULTURY
Gocza³kowice - Zdrój

                       Zajêcia i warsztaty GOK  
                              na rok 2015/2016 

 
� WARSZTATY MUZYCZNE(30z³)  

– PONIEDZIA£EK, prowadzenie: GO ART  
� WARSZTATY SZACHOWE(20z³.)  
     - PONIEDZIA£EK, godz. 17.00-19.00; prowadzenie: Kazimierz Polok 
� ZUMBA(32z³.) 

 – PONIEDZIA£EK, godz. 19.00; prowadzenie: Sandra Szwajcer-Kopeæ 
 

� WARSZTATY TEATRALNE(20z³)  
– WTOREK, godz. 16.00; prowadzenie: Krystyna Pryszczyk 

� WARSZTATY MUZYCZNE(30z³)  
– WTOREK, prowadzenie: GO ART  

� KREATYWNA PRACOWNIA  
– WTOREK, godz. 16.30; prowadzenie: Barbara Szweda, Bo¿ena Rokita 

 
� KLUB ŒRODOWISKOWY DLA DOROS£YCH  

– ŒRODA, godz. 10.00-12.00; prowadzenie Bo¿ena Ananicz,  prac. OPS 

� WARSZTATY PLASTYCZNE GRUPA M£ODSZA(30z³.)  
– ŒRODA, godz. 15.00; prowadzenie: Bo¿ena Kania 

� WARSZTATY PLASTYCZNE GRUPA STARSZA(30z³.)  
– ŒRODA, godz. 16.00; prowadzenie: Bo¿ena Kania 

� PLASTYKA DLA SMYKA(30z³.)  
– ŒRODA, godz. 17.15; prowadzenie: Bo¿ena Kania 
 

� WARSZTATY TANECZNE-RYTMIKA(30z³.)  
– CZWARTEK, godz. 16.00; prowadzenie: Jolanta Grabowska 

� ZESPÓ£ TANECZNY(30z³.)  
– CZWARTEK, godz. 17.00; prowadzenie: Jolanta Grabowska 

� TANIEC DLA SENIORÓW(32z³.)  
– CZWARTEK, godz. 18.10; prowadzenie: Jolanta Grabowska 
 

� WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA DLA M£ODZIE¯Y  
I DOROS£YCH(40z³.)  
– PI¥TEK, prowadzenie Anna Haka-Otrêba 

 
UWAGA !!! 

ZAJÊCIA PROWADZONE BÊD¥ PO ZEBRANIU SIÊ  
CO NAJMNIEJ 5 OSOBOWEJ GRUPY UCZESTNIKÓW. 

INFORMACJA I ZAPISY:  
BIURO GOK, GODZ. 7.00 - 15.00 TEL.322107088 



  z  ż y c i a  g m i n y  16 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  16 wiadomości goczałkowickie

Najważniejszym wydarze-
niem tegorocznych waka-
cji był bez wątpienia obóz 

piłkarski BVB, gdzie 80-ciu mło-
dych adeptów piłki nożnej przez 
pięć dni, pod okiem niemieckich 
fachowców, poznawało techniki 
treningów stosowanych w szkół-
kach z Dortmundu. 

Nie mogło zabraknąć tur-
niejów siatkówki, piłki nożnej 
i meczów koszykówki, które 
odbyły się na kompleksie boisk 
„Orlik”. W ostatnią sobotę lipca 
odbył się „Turniej siatkówki plażo-
wej o puchar kierownika GOSiR”, 
gdzie zwycięskie puchary powę-
drowały do rąk tyskiej pary 
Przemysław Gepfert/Jan Mach. 
Drugie miejsce zajęła pszczyń-
ska ekipa Pławecki Kamil/Bia-
łas Jakub, a z ostatniego miejsca 
na podium cieszyła się para Bia-
łas Robert/Działowski Marek.

W sierpniu na krytej pływalni 
odbyły się pokazy nurkowania, 
które zorganizowała firma Eden 
Sport z Bielska-Białej, podczas 
których, każdy klient pod okiem 

fachowców mógł założyć strój 
płetwonurka i oddać się podwod-
nemu stanowi nieważkości. 

Wisienką na torcie był oczywi-
ście „VI Rajd Rowerowy Koroną 
Zapory”, który w tym roku przy-
ciągnął ponad 270 miłośników 
dwóch kółek. Bardzo dużą popu-
larnością wśród dzieci i mło-
dzieży cieszyły się promocyjne 
wejścia na basen i na siłownię, 
gdzie zanotowaliśmy ponad 800 
wejść. 

GOSiR pomagał także w orga-
nizacji otwarcia Śląskiego Cen-
trum Edukacji Terapii i Rozwoju. 
Rozpoczynamy miesiąc wrze-
sień, a wraz z nim „Turnieje Orlika 
o Puchar Premiera RP” w którym 
udział mogą wziąć reprezentacje 
klas dziewczęta oraz chłopców 
ze szkoły podstawowej i gimna-
zjum (szczegółowe informacje 
na plakatach oraz u animatora 
orlika i nauczycieli WF) – ser-
decznie zapraszamy do zapisów.

Organizatorem sportowych 
wakacji był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałko- wicach – Zdroju.

WAKACJE Z „GOCZuSIEM 2015” - 
KRÓTKIE PODSuMOWANIE.

Ponad 270 rowerzystów uczestniczyło w „VI Rajdzie Rowero-
wym Koroną Zapory” który wystartował w ubiegłą niedzielę tj. 
30.08.2015r. z parkingu przy obiektach GOSiR. Organizatorem 

imprezy był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach- 
Zdroju, we współpracy z goczałkowicką Ochotniczą Straż Pożarną.

Pierwsi uczestnicy rajdu zaczęli pojawiać się na parkingu przy obiek-
tach GOSiR ponad godzinę przed planowanym startem. Pierwsze 150 
osób, które wcześniej telefonicznie wpisały się na listę, otrzymało pamiąt-
kowe okolicznościowe koszulki, dzięki którym nasz rajd wyróżniał się 
kolorem pomarańczowym. Uczestnictwo w imprezie było nieodpłatne. 
Punktualnie o godzinie 14.00 jadący na kładzie komandorzy rajdu Mie-
czysław Pałka i Paweł Kanik dali sygnał do startu. Rajd eskortowały dwa 
wozy policyjne Pszczyńskiej Powiatowej Policji oraz pojazd OSP Goczał-
kowice – Zdrój pod dowództwem Pana Tomasza Piszczka. Kolumnę rowe-
rzystów zamykał ambulans Pogotowia Ratunkowego NZOZ Pszczyna 
oraz wóz serwisowy firmy Artex Andrzej Płonka. Większość trasy przebie-
gała przez lasy otoczone stawami, co pozwoliło odpocząć od nieustająco 
świecącego w tym dniu słońca. Podczas rajdu zaplanowano dwa postoje 
podczas, których uczestnicy mogli chwilę odpocząć i uzupełnić płyny. 
Na metę rajdu dotarliśmy po ponad dwóch godzinach, gdzie na uczest-
ników czekała standardowo pyszna grochówka przygotowana prze Pana 
Sławka Kiecoka oraz kiełbaska ufundowana przez Pana Henryka Kanię, 
a ugrillowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
W rolę konferansjera podobnie jak w latach ubiegłych wcielił się niezastą-
piony Tadeusz Przybyła. Najmłodszym uczestnikiem rajdu, który o wła-
snych siłach pokonał trasę był czteroletni Bartuś Gibas. Najliczniejsza 
rodzina tegorocznego rajdu liczyła 12 osób i w nagrodę otrzymała piękny 

wypoczynkowy namiot. Każdy uczestnik, który do piątku 28.08.2015r. 
zdążył wpisać się na listę, wziął udział w losowaniu nagród, których fun-
datorami byli przedstawiciele goczałkowickich firm. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zapraszamy 
do udziału w kolejnym rajdzie, który odbędzie się już za rok!

Nie było by koszulek, loterii fantowej, i kiełbasek bez pomocy sponso-
rów. Tegoroczną imprezę wsparły firmy: Specjalistyczne Gospodarstwo 
Ogrodnicze Marek Dzida/Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz 
Dzida/Gospodarstwo Warzywne Łukasz Dzida/Pszczyńska Fundacja 
Wspierania i Rozwoju Sportu/Zakłady Mięsne Henryk Kania/ArtGadżet/
Jak Szkło/Ogrody Brudek/Fioskip s.c./J&T Partner s.c./Gospodarstwo 
Szkółkarskie Kapias/Drukarnia Infopres/RenoBud/Instalacje Sanitarne 
Józef Mrzyk/Drukarnia Artisco/Benefit Systems/Artex Andrzej Płonka/
Instal-Bratek S.C./FUH Piotr Kulpa/Reno-Lux Krzysztof Seredyński/

Galeria zdjęć na stronie www.gosir.goczalkowicezdroj.pl

żAR lEJĄCY SIę Z NIEBA NIE ODSTRASZYŁ 
MIŁOśNIKÓW DWÓCH KÓŁEK...



  z  ż y c i a  g m i n y   17SPORT   z  ż y c i a  g m i n y   17



  z  ż y c i a  g m i n y  18 wiadomości goczałkowickie

uMKS GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
SPORTOWE ZAJęCIA DlA DZIECI 
I MŁODZIEżY
Dzieci z gminy i okolic bardzo 

chętnie uczestniczą w zaję-
ciach sportowych organi-

zowanych przez Uczniowski Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy (UMKS) 
Goczałkowice-Zdrój.

W ramach UMKS-u prowa-
dzone są dwie sekcje: piłki noż-
nej i pływania. Zajęcia odbywają 
się na obiektach GOSIR-u, który 
wspiera działalność klubu. Obec-
nie do klubu należy 98 dzieci 
i młodzieży w wieku od 6 do 17 
lat. Zajęcia pływania odbywają się 
codziennie o 7 rano na basenie, 
dzieci uczestniczą w nich z rado-
ścią. Treningi piłkarskie rozpla-
nowane są w trzech grupach 
wiekowych w godzinach popołu-
dniowych. Dzieciaki dzięki temu 
pływają, biegają, mają zajęcia 
na hali sportowej i Orliku pod 
okiem wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej. Dzięki zajęciom pro-

wadzonym przez UMKS, dzieci 
i młodzież aktywnie spędzają 
swój wolny czas, znajdują pasję. 
To pozytywnie wpływa na ich 
wychowanie i daje możliwość 
odczuwania takich emocji jak 
radość ze zwycięstwa, poznanie 
porażki, szacunek dla przeciw-
nika i odpowiedzialność za dru-
żynę. Te cechy z pewnością zapro-
centują w ich życiu dorosłym.! 
Aktualne sukcesy i stała progre-
sja wyników zostały osiągnięte 
dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu i fantastycznej wręcz pracy 
naszych trenerów oraz rodzi-
ców. Dzięki temu następuje stały 
wzrost poziomu sportowego oraz 
osiąganie coraz lepszych wyni-
ków. Piłkarze uczestniczą w roz-
grywkach zgodnie z kalendarzem 
ŚZPN podokręg Tychy a pływacy 
w zawodach na szczeblu okręgo-
wym i ogólnopolskim.

„Sport uczy zwyciężać i uczy 
przegrywać z godnością i hono-
rem, a więc uczy wszystkiego- 
uczy żyć”

Zapraszamy na zajęcia.

Więcej informacji na stronie: 
http://www.sp1goczalkowice.
pl/zakładka UMKS.

Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy

Za nami pierwsze ważne 
zawody rangi ogólnopol-
skiej!

W dniach 3-5 lipca 2015r. 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych 14-lat-

ków w Olsztynie. W zawodach 
reprezentowało nas dwóch 
zawodników, uczniów tutej-
szego Gimnazjum- Jakub Ogier-
man oraz Jakub Skabrat. Obaj 
zawodnicy UMKS-u pływają 
od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej i osiągnięte wyniki 
pozwoliły im na uczestnictwo 
w Mistrzostwach Polski. Dzięki 
intensywnym treningom pod 
okiem trenerów Jakuba Hałasa 
i Moniki Tymury zajęli wysokie 
miejsca, startując w różnych 
stylach: dowolnym, klasycz-
nym i motylkowym, na różnych 
dystansach. Poziom pływania 
był bardzo wysoki, a o ostatecz-
nych miejscach zajmowanych 
przez zawodników decydo-
wały zaledwie setne sekundy, 
to naprawdę bardzo niewiele! 
Jednak nasi  reprezentanci 
poradzili sobie znakomicie, 
pomimo na pewno wielkiej 

tremy przed tak ważnymi dla 
nich zawodami, za co należą 
im się wielkie brawa! Orga-
nizacja zawodów była na naj-
wyższym poziomie, nie było 
mowy o najmniejszym błędzie 
ze strony sędziów. Zawody 
o d b y w a ł y  s i ę  n a  o l i mp ij -
skim basenie, w przepięknym 
obiekcie wartym obejrzenia. 
Choć nasi pływacy nie dostali 
się do f inałów, pobili swoje 
rekordy życiowe, nawet o kilka 
sekund. Ewenementem zawo-
dów był start na 100m stylem 
dowolnym w różnych seriach. 
Nasi zawodnicy osiągnęli ten 
sam czas, co do setnej sekundy 
(1:02,64). To naprawdę coś 
niewiarygodnego!

G r a t u l u j e m y  w y n i k ó w, 
życzymy kolejnych sukcesów 
a trenerom dziękujemy.

Uczniowski        Międzyszkolny
 Klub Sportowy

uMKS GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
NA MISTRZOSTWACH  POlSKI
W PŁYWANIu
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28 sierpnia 2015 r. weszły w życie 
nowe przepisy w zakresie ochrony 
terenów zieleni i zadrzewień. 
Zmiany zostały wprowadzone 

ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

Ogólne zasady dotyczące usuwania drzew 
i krzewów po zmianach.
I. Drzewa i krzewy dla których istnieje obowią-
zek uzyskania zezwolenia:
– krzewy starsze niż 10 lat (na terenach innych 
niż „pokryte roślinnością pełniącą funkcje 
ozdobne, urządzoną” np. ogródki przydo-
mowe). Przy czym za „krzew” uważa się wie-
loletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele rów-
norzędnych, zdrewniałych pędów, nie tworzącą 
pnia ani korony,
– drzewa według obwodu pnia mierzonego 
5 cm nad ziemią:
powyżej 35 cm w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolist-
nego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, 
platanu klonolistnego
powyżej 25 cm w przypadku pozostałych gatun-
ków drzew.
II. Drzewa, na które musi być wydana zgoda (te 
powyżej 25/35 cm obwodu przy ziemi) nadal 
należy mierzyć na wysokości 130 cm do ewen-
tualnego obliczenia opłaty, jednak gdy na tej 
wysokości drzewo ma wiele pni to mierzymy 
każdy z nich, a w przypadku gdy drzewo na tej 
wysokości nie posiada pnia, mierzymy obwód 
bezpośrednio poniżej korony.

W przypadku krzewów, podajemy wielkość 
powierzchni z której zostaną usunięte krzewy 
w m2.
III. W złożonym wniosku trzeba wskazać, czy 
usunięcie wynika z prowadzenia działalności 
gospodarczej.
IV. Do wniosku trzeba dołączyć:
– rysunek lub mapę określającą usytuowanie 
drzewa w stosunku do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych,
– projekt zagospodarowania terenu wykonany 
przez projektanta – w przypadku usuwania zie-
leni związanej z planowaną zabudową,
– projekt planu nasadzeń zastępczych lub prze-

sadzenia, jeżeli są planowane (dotyczy głównie 
przedsiębiorców)
– decyzję środowiskową, jeżeli jest wymagana 
(dotyczy inwestycji zagrażających środowi-
sku),
– zezwolenie w stosunku do gatunków chro-
nionych (jeżeli zostało wydane przez Regional-
nego Dyrektora ochrony Środowiska w Katowi-
cach). Dotyczy to przypadków, gdy stwierdzono 
gatunki chronione (ptaków, owadów, grzybów, 
roślin) w obrębie zadrzewienia lub krzewu.
Nie będzie już wymagane zezwolenie na usu-
wanie m.in.:
– krzewów z ogrodów przydomowych,
– drzew owocowych rosnących na terenach pry-
watnych,
– drzew i krzewów wywróconych i powalo-
nych w wyniku czynników naturalnych tzw. 
wywroty lub złamanych przez wiatr tzw. złomy 
oraz drzew i krzewów usuwanych w ramach 
akcji ratowniczych; będą one mogły być usu-
nięte przez właściwe służby.

Wywroty i złomy usuwane na terenach pry-
watnych muszą być poprzedzone zgłoszeniem 
(wraz ze sporządzeniem dokumentacji foto-
graficznej) i oględzinami przeprowadzonymi 
przez pracownika urzędu gminy potwierdza-
jącymi, że drzewa lub krzewy stanowią złom 
lub wywrot.

Zniesiony został także obowiązek uzyskania 
zgody wszystkich właścicieli lokali spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych na usunięcie drzew 
i krzewów. Będą miały one obowiązek poinfor-
mowania mieszkańców o planowanej wycince 
drzew i krzewów poprzez ogłoszenie, przynaj-
mniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wnio-

sku w sprawie.
W przypadku nieruchomości o nieuregu-

lowanym stanie prawnym (np nieprzeprowa-
dzone postępowanie spadkowe), nie będzie 
wymagana zgoda właściciela nieruchomości: 
posiadacz oświadczy, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej, że posiada prawo do dyspo-
nowania nieruchomością.

W znowelizowanej ustawie zwiększona 
została także ochrona zadrzewień przed nie-
potrzebną wycinką przy realizacji inwestycji: 
drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwe-
stycją będą mogły być usunięte dopiero wtedy, 
gdy inwestor uzyska pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę.

Zabiegi cięcia wykonywane w obrębie 
korzeni, pni lub korony drzewa należy przepro-
wadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom 
i krzewom. Usunięcie powyżej 30% korony, 
uznaje się za uszkodzenie drzewa, zagrożone 
nałożeniem kary. Wyjątek stanowi usuwanie 
gałęzi obumarłych, złamanych lub wykonanie 
specjalistycznego zabiegu przywrócenia sta-
tyki drzewa.

Usunięcie gałęzi powyżej 50% korony 
uznaje się za zniszczenie drzewa, co prowa-
dzi do wymierzenia administracyjnej kary pie-
niężnej.

Ustawa wprowadziła również nową metodę 
obliczania opłat i kar za usuwane drzewa. Kara 
odzwierciedla koszt odtworzenia drzewa 
o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem 
ze względu na lokalizację nieruchomości z któ-
rej zostały usunięte.

Osoby fizyczne nie poniosą opłat za usunię-
cie drzew, jeżeli ich usunięcie nie jest związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Zgodnie z przepisem przejściowym, do czasu 
wydania nowego rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska precyzującego wysokość opłat, będą 
stosowane dotychczasowe stawki określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w spra-
wie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów 
i gatunków drzew.

Druk wniosku dostępny na stronie Urzędu 
Gminy, www.goczalkowicezdroj.pl

Opracowała:
Krystyna Gimel

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE 
uSuWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że uległy zmianie godziny otwarcia dodatkowych punktów odbioru 
odpadów zielonych:

- Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) od 8.00 do 9.30,
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) od 9.45 do 11.15,
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) od 11.30 do 13.00.

Dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych będą funkcjonować w każdą sobotę, do 30 listopada br.
Godziny otwarcia punktu przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) pozostają bez zmian tj. 12.00 – 14.00.

INfORMACJA
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W II kwartale 2015r. przepro-
wadzono konsultacje spo-
łeczne 2 projektów uchwał 
Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój:

1. projektu uchwały Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dydak-
t ycznych,  wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez 

Gminę Goczałkowice-Zdrój oraz 
przyznania zwolnień od obo-
wiązku realizacji tych zajęć;
2 .  p r o j e k t u  u c h w a ł y 
w sprawie zmiany uchwały 
Nr XX/186/2005 dotyczącej 
określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin 
nauczycieli.

Konsultacje prowadzono 
na  podst awie  uchwały  nr 
X L I I / 2 8 9 / 10  R a d y  G m i ny 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 
10.08.2010r. w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub organi-
zacjami pozarządowymi i pod-
miotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statu-
towej tych organizacji (Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego Nr 200, 
poz. 3052).

C e l e m  ko n s u l t a c j i  by ł o 
poznanie opinii powyższych 
podmiotów o projektach tych 
uchwał.

Ogłoszenia o konsultacjach 

zamieszczono na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.goczalkowicez-
droj.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy 
– www.bip.urzad.goczalkowi-
cezdroj.pl.  Zainteresowane 
podmioty mogły skorzystać 
z formularza zgłaszania opinii 
dostępnego na stronie interne-
towej oraz w BIP.

Szczegółowe infor macje 
o wynikach konsultacji dostępne 
są na stronie: www.goczalko-
wicezdroj.pl

INfORMACJA O PRZEBIEGu 
KONSulTACJI SPOŁECZNYCH

W środę, 23.09.2015 zamknięto wiadukt w ciągu drogi powiatowej 
ulicy Głównej. Przewidywany czas pracy w ramach zamknięcia 
ul. Głównej w rejonie wiaduktu będzie wynosił do 10 dni.

Zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas 
wykonywania prac, objazd wyznaczono następującymi drogami: łącz-
nikiem obok torów kolejowych, ul. Szkolną i ul. Św. Anny.

Całkowite zamknięcie dla ruchu pieszego ze względu na piasko-
wanie powierzchni betonowych szacuje się na 1-2 dni. Po tym okre-
sie będzie można przechodzić pod wiaduktem z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności (w tym czasie prowadzone będą prace polegające 
na szpachlowaniu i malowaniu powierzchni betonowych).

Wykonawca remontu zapewnia, iż dbając o dobro mieszkańców 
będzie się starał zminimalizować utrudnienia oraz skrócić zamknię-
cie.

Wójt Gminy – Gabriela Placha

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina wszystkim przedsię-
biorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, o obo-
wiązku uiszczenia do dnia 30 września 2015 r.

III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Obowiązek taki nakłada art. 111 ust.7 ustawa z 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

Przedsiębiorcy dokonujący wpłat bezpośrednio na konto, obowią-
zani są dokonać opłaty odpowiednio wcześniej, tak aby należna suma 
została zaksięgowana na koncie Gminy w dniu 30.09.2015 r.

Niedokonanie w terminie opłat przewidzianych w w/w ustawie 
skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Numer konta bankowego: 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

III RATA OPŁATY 
ZA KORZYSTANIE 

Z ZEZWOlEń 
NA SPRZEDAż 

NAPOJÓW 
AlKOHOlOWYCH

Uprzejmie informuję, że Punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców będzie czynny we wtorek 29 września 2015r..
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w w/w Punkcie proszone są o zapisy w Sekretariacie Urzędu Gminy, oso-

biście lub telefonicznie.
Zakres udzielanych informacji: eksploatacja górnicza, szkody górnicze, zagrożenia i bezpieczeństwo obywateli, dostęp do infor-

macji o środowisku i jego ochronie.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

ZAPISY DO PuNKTu 
INfORMACYJNO-KONSulTACYJNEGO

ZAMKNIęCIE 
WIADuKTu

W CIĄGu 
ul. GŁÓWNEJ
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Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach
28 września – 1 października 2015r. odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 
7.00,
w terminach określonych w poniższym harmonogramie.
28 września 2015 r. – Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II;
29 września 2015 r. – od przejazdu kolejowego do DK1;
30 września 2015 r. – od DK1 do Rudołtowic;
1 października 2015 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja 
I, Aleja II, Grzebłowiec;

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą 
mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże 
rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady 
np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pie-
rzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, 
belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 

toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, 
motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady 
ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

„WYSTAWKA” ODPADÓW 
WIElKOGABARYTOWYCH

W g r u d n i u  b r.  w yg a s a  u m owa 
z  f i r mą odbierającą  odpady 
k o m u n a l n e  o d  w ł a ś c i -

c i e l i  n i e r u c h o m o śc i  z a m i e s z k a ł yc h 
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.  
     W związku z tym Urząd Gminy zorganizo-
wał przetarg na świadczenie usług w zakre-
sie odbierania i zagospodarowania odpadów 
w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 
2017r. 
   Termin składania ofert upłynął w dniu 
28 lipca 2015r. Do przetargu przystąpiło 

5 firm. Wartość przedmiotu zamówie-
n i a  p ot e n c j a l n i  w y ko n awc y  w yc e -

ni l i  w bardzo szerokich granicach.  
Najtańsza oferta opiewa na kwotę 1,5 
mln zł; najdroższa wynosi ponad 3 mln zł. 
Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału 
w postępowaniu. Żadna z ofert nie pod-
legała wykluczeniu z postępowania.  
     Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma 
Sanit Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrze-
czu Górnym i to ona będzie świadczyć usługi 
w zakresie gospodarowania odpadami przez 
najbliższe 2 lata.

 Maria Ożarowska

WYBRANO fIRMę śWIADCZĄCĄ 
uSŁuGI W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI

SPOTKANIA 
KONSulTACYJNE

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” wraz z gminą Goczałkowice-Zdrój zaprasza do udziału w spotkaniach konsulta-
cyjnych dotyczących opracowywanej strategii obszarów wiejskich na lata 2016-2023.

W programie m.in. analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, cele strategii. Spotkanie w Urzędzie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój zaplanowane jest 02 października br. o godz. 15.00.
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00. 
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki 
godz. 15.00-17.00  i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00. 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20. 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT  
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39, 
 tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61, 
czynna: poniedziałek 7.-15.00; wtorek-środa;  9.00 -18.00, czwartek  7.00 -18.00, 
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO"
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8,  tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.

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.

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

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

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

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

KOŁO EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW

siedziba biuro koła mieści  
się w budynku 
"Górnik", przy 

ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

 ul. Uzdrowiskowa 61
(siedziba GOK-u)

 CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

11.00 - 15.00


