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WEsOŁEGO ALLELuJA!!!
„A gdy będziemy jajkiem się dzielić 
- symbolem nowego życia- 
Niech zmartwychwstanie w nas duch pokoju, 
Niech miłość świat zachwyca.” 
Emilia Waśniowska 

 

W tym pięknym wiosennym dniu, gdy z radością  
gromadzimy się, aby uroczyście świętować  
pamiątkę Zmartwychwstania pragniemy  
złożyć Mieszkańcom Goczałkowic –Zdroju   
oraz ich Gościom najlepsze życzenia świąteczne. 

Niechaj pokój i radość zagości w Waszych sercach.  
Niechaj Zmartwychwstały Pan da Wam siłę,  
ciepło i serdeczność innych.  
Niechaj obdaruje Wszystkich łaskami,  
tak potrzebnymi w życiu codziennym.  
 

Wójt Gminy                              Przewodniczący Rady Gminy 
Gabriela Placha                                                       Piotr Jacek 
 

 

 

 



  z  ż y c i a  g m i n y  2 wiadomości goczałkowickie

-Odbyły się następujące prze-
targi w trybie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych:
a) dot. bieżącej eksploatacji 
gminnej sieci wodociągowej. 
Wpłynęły 3 oferty.
Wybrano firmę INSTAL- BRA-
TEK Katarzyna i Jerzy Bratek 
z siedziba w Piasku,
b) dot. bieżącej eksploatacji 
gminnej sieci kanalizacyjnej, 
sanitarnej i deszczowej. Wpły-
nęły 3 oferty. Najkorzystniej-
szą ofertę przedstawiło Przed-
siębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe „AKRO” Bogusław Maj-
dak z Czechowic-Dziedzic.
c )  d o t .  d o s t a w y  s p r z ę t u 
na potrzeby bazy okołotury-
stycznej dla projektu pn.: „Tury-
styczna brama do Goczałkowic-
-Zdroju – adaptacja budynku 
dworca kolejowego wraz z oto-
czeniem na bazę około tury-
styczną. W ramach przetargu 
przewiduje się składanie ofert 
cząstkowych na poszczególne 
zadania:

Na w/w przetarg wpłynęło 
łącznie 31 ofert. Szczegółowe 
inf. dot. przetargu dostęone są 
na stronie 6.

Przetargi ogłoszone:

a) dot. remontu ul.Jesiennej –
etap II
b) dot.przebudowy ul. Tuwima
-W dniu 23 lutego z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji 
otrzymaliśmy promesę na usu-
wanie skutków klęsk żywio-
łowych. W ramach podziału 
środków finansowych, prze-
widuje się dof inansowanie 
w roku 2015 zadań polegają-
cych na remoncie ul. Jesiennej 
(etap II) oraz ul. Wita Stwo-
sza. Wysokość dotacji wyno-
sić będzie 380 000 zł lecz nie 
więcej niż 80% wartości tych 
zadań po udzieleniu zamówie-
nia publicznego.
–  O g ł o s i ł a m  ot wa r t y  ko n -
kurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2015r., w zakre-
sie ekologii i ochrony dziedzic-
twa przyrodniczego oraz dzia-
łalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokal-
nych (Punkt konsultacyjny dla 
osób poszkodowanych dzia-
łalnością geologiczno-górni-
czą). Wysokość środków prze-
znaczonych na realizację tych 
zadań wynosi 10.000 zł. Ter-
min składania ofert upłynął 
27 lutego 2015r. Wpłynęła 1 
oferta. W wyniku oceny mery-
torycznej oferta nie uzyskała 
dofinansowania.
– zgodnie z uchwałami pod-
jętymi na ostatniej sesji Rady 
Gminy rozpoczęliśmy prace 
związane ze zmianą studium 
uwar unkowań i  kier unków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy dla  3 fragmentów 
obszaru Gminy Goczałkowice-
-Zdrój oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenów w rejonie ronda 
Pod Bocianem, a także terenów 
w rejonie ulic: Jeziorna, Grze-
błowiec i Azaliowa oraz pro-
gnozy oddziaływania na środo-
wisko. Termin składania wnio-
sków upłynął 16 marca.
– W ramach współpracy z Urzę-
dem Skarbowym w Pszczynie 
w dniu 8 kwietnia w godzi-
nach od 7.30 do 14.30 w Urzę-
dzie Gminy (sala 101) czynny 
będzie  punkt przyjmowania 
zeznań podatkowych PIT.
-W  d n i u  2 4  l u t e g o  w r a z 
z Panem Piotrem Jackiem Prze-
wodniczącym Rady Gminy oraz 
Panią Skarbnik Barbarą Kwia-
toń uczestniczyliśmy w spotka-
niu z Panią Wice- Marszałek 

Województwa Śląskiego Panią 
Aleksandrą Skowronek, odpo-
wiedzialną za sprawy zdro-
wia. Tematem spotkania były 
sprawy Uzdrowiska, jego przy-
szłości. Na wstępie poinformo-
waliśmy o niepokoju płynącym 
od pracowników, Rady Pra-
cowniczej, Związków Zawo-
dowych oraz Radnych i miesz-
kańców Gminy związanym 
z obecnym funkcjonowaniem 
uzdrowiska, jak i niepewnością 
co do jego przyszłości. Przed-
stawiliśmy działania Gminy 
w ostatnich latach w zakresie 
rozwoju infrastruktury około-
uzdrowiskowej oraz utrzyma-
nia statusu uzdrowiska. Pani 
Marszałek przekazała informa-
cję, że zlecono wykonanie biz-
nesplanu dla naszego uzdrowi-
ska i powinien on zostać przed-
łożony Zarządowi w ciągu naj-
bliższych dni. Po zapoznaniu 
się z tym dokumentem Zarząd 
Województwa podejmie okre-
ślone działania, ale będziemy 
się mogli z tymi propozycjami 
zapoznać.
-Sprawy dot. przedsiębiorstwa 
górniczego.

W sprawie planu 
ruchu zakładu górni-

czego na lata 2014-2016:

G m i n a  w n i o s ł a  s k a r g ę 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracy jnego w Gliwicach 
na decyzję Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego w Kato-

wicach, który umorzył postę-
powanie odwoławcze zaini-
cjowane przez Wójta Gminy 
Goczałkowice-Zdrój  wnie-
sieniem odwołania od decy-
zj i  Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego z dnia 17 
grudnia 2013r zatwierdzającej 
w/w plan ruchu. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gliwi-
cach po rozpoznaniu w dniu 
28 października 2014r odda-
lił skargę Gminy. Na co nie 
zgadzając się z roztrzygnię-
ciem od wydanego przez woje-
wódzki sąd administracyjny 
wyroku wnieśl iśmy skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

W sprawie wszczę-
cia postępowania dot. 

stwierdzenia wyga-
śnięcia koncesji:

G m i n a  w n i o s ł a  s k a r g ę 
na postanowienie Ministra 
Środowiska z dnia 30 wrze-
śnia  2013r w przedmiocie 
odmowy wszczęcia postępo-
wania w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia koncesji. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie po rozpoznaniu 
w dniu 21 sierpnia 2014r uchy-
lił zaskarżone postanowienie 
Ministra Środowiska i stwier-
dził, że uchylone postanowie-
nie nie podlega wykonaniu. 
O t r z y m a l i śmy  i nfo r m a c ję , 
że PG Silesia wniosło skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warsza-
wie na rozstrzygnięcie WSA 
w Warszawie. W obu sprawach 
czekamy na wyznaczenie ter-
minu rozpraw przez Naczelna 
Sąd Administracyjny.

Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
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sPRAWOZDANIE Z IV sEsJI RADY GMINY 

Na sali Urzędu Gminy, 27 stycznia 2015 r. odbyło się IV posie-
dzenie Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Sesję otworzył 
i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Jacek.

Na wstępie, Radna Małgorzata Paszek złożyła wniosek o posze-
rzenie porządku obrad o punkt 6 związany z omówienia projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z jego 
podjęciem.

W dalszej kolejności, Radny Z. Furczyk złożył pisemną interpe-
lację dotyczącą wątpliwości związanych z działalnością PG Silesii 
na terenie gminy.

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwał 
w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój na lata 2015-2017.
b) zmiany treści uchwały Nr II/15/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia stawek 
opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2015, 
terminu płatności, sposoby poboru, określenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
c) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli na rok 2015.
d) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształce-
nie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
w 2015r. oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinanso-
wanie jest przyznawane (podatek nie będzie pobierany od kwoty 
dofinansowania).
e) zmiany regulaminu określającego:
1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-

cyjnego oraz za warunki pracy,
2. szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych,
4. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego.

Treść uchwały  omówił Kierownika GZO. Następnie, Przewodni-
czące Gminnych Komisji Gospodarki i Finansów, Uzdrowiskowej 
oraz Oświaty i Spraw Społecznych przedstawiły zebranym prze-
bieg głosowania nad jej opiniowaniem.

W trakcie wywiązanej dyskusji wytłumaczono, że w budże-
cie zostały zabezpieczone środki na wykonanie zarządzeń wyni-
kających z nowego regulaminu. Wyjaśniono ponadto, że pro-
jekt uchwały zachowuje na tym samym poziomie minimalne 
stawki. Proponuje jednak, aby podnieść stawki maksymalne 
(każdy nauczyciel musi otrzymać minimum, ale nie maksimum). 
Na zakończenie debaty odniesiono się także do wcześniej poru-
szonej kwestii konieczności ujmowania w regulaminie pozycji 
i stanowisk, które w praktyce nie występują w goczałkowickich 
placówkach oświatowych.
f)  wyrażenia zgody na oddanie w drodze przetargu w wieczy-
ste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Goczałkowice-Zdrój.
Podczas omawiania uchwały wyjaśniono, że szczegółowa wartość 
przedmiotowych gruntów będzie znana po dokonaniu precyzyjnej 
wyceny rzeczoznawcy.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 

r e k l a m a
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sPRAWOZDANIE Z IV sEsJI - CIąG DALsZY...

We wtorek, 3 marca w Urzędzie Gminy odbyło się V posie-
dzenie Rady Gminy. Obrady otworzył, stwierdzając ich 
prawomocność Przewodniczący Rady – Piotr Jacek. Wraz 

z przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji i brakiem złożonych 
interpelacji przystąpiono do omówienia punktu 5 porządku obrad 
dotyczącego: „Rozpatrzenia skargi na działalności Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju”.

Przechodząc do dyskusji nad tematem skargi z maja ubiegłego 
roku, w pierwszej kolejności swoje stanowisko przedstawiła Komi-
sja Rewizyjna. Jej Przewodniczący wyjaśnił, że wraz z pozostałymi 
jej członkami, po szczegółowej analizie sprawy i wizycie w siedzi-
bie OSP skargę uznali za zasadną. Wyjaśnił jednak, że cała sprawa 
(do której nawiązywała skarga) jest bardzo kontrowersyjna i nie 
można przy tej okazji mówić o braku kompetencji pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, że Kierownik OPS podejmując 
kroki w celu „ściągnięcia” zaległej płatności za pobyt mieszkańca 
naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej kierował się jedynie 
dobrem gminy i faktem, że po w/w osobie (w chwili jej śmierci) 
pozostał trwały majątek.

Wiceprzewodnicząca Rady, dopowiedziała, że zakres działalno-
ści OPS sprawia, że jest to jednostka, która ma najtrudniejsze zada-
nia do realizacji, co może czasem wiązać się z popełnieniem błędu.

Przystępując do głosowania, radni uznali skargę za zasadną.
W kolejnym punkcie przebiegu sesji przystąpiono do podjęcia 

uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015-2023,
b) zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/19/2014 
z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na 2015 rok,
c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w roku 2015,

W nawiązaniu do treści uchwały, ze strony rady padło pytanie, 
czy tego typu projekt nie wymaga sporządzenia aktu prawa miej-
scowego (odp. NIE).

Ponadto, w trakcie omawiania uchwały pracownik urzędu wyja-
śnił, że na gminę nałożony jest obowiązek przyjęcia tego typu 
programu. Dodał, że w celu zidentyfikowania przez właścicieli 
zaginionych zwierząt, zdjęcia przechwyconych na terenie Goczał-
kowic-Zdroju psów i kotów można obejrzeć w specjalnej zakładce 

strony internetowej Urzędu Gminy.
d) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekruta-
cyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę 
Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów,
e) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwal-
niania od opłat, jak również trybu ich pobierania,
f) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowi-
cach-Zdroju,
g) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju i Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju,

Sekretarz Gminy, wyjaśniła że planuje się utworzenie odręb-
nych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

W punkcie 7 posiedzenia, Wójt Gminy odczytała odpowiedź 
na pisemną interpelację złożoną na poprzedniej sesji, doty-
czącą działalności PG Silesii na terenie Goczałkowic-Zdroju oraz 
braku (zdaniem jej autora) skutecznego działania Urzędu Gminy 
w związku z doprowadzeniem do wygaśnięcia koncesji na wydo-
bycie węgla kamiennego w obrębie naszej miejscowości. W treści 
odp., zdementowała zarzuty, jakie radny składający interpelację, 
wysnuwał pod względem Gminy.

Ponadto, Wójt Gminy złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej, 
aby ta w ramach swej pracy zajęła się kwestią eksploatacji górni-
czej na terenie gminy.

Przechodząc do wolnych głosów i wniosków radni poruszyli 
kwestie dotyczące:
– powołania zespołu do spraw gminnych inwestycji, remontów 
i modernizacji,
– utworzenie w 2016 r. budżetu obywatelskiego,
– kwestii przetargu, dot. gospodarki śmieciowej na terenie gminy,
– terminu sesji poświęconej kwestii uzdrowiska,
– wysokości progów zwalniających na ul. Zimowej,
– zasad prawnych, związanych z pełnieniem funkcji radnego przez 
pracowników gminnych jednostek.

Opracowanie:
Ewelina Sowa

sPRAWOZDANIE Z V sEsJI RADY GMINY 

g)  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałko-
wice-Zdrój.
Pracownik Gminy – Wacław Rutkowski wyjaśnił, że planowane 
zmiany będą punktowe, a co za tym idzie nie będą wpływać 
na zmianę całego studium (znacznie mniejsze koszty).
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania terenów w rejonie ronda Pod Bocianem, znajdujących się 
w gminie Goczałkowice-Zdrój.
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna, Grze-
błowiec i Azaliowa, znajdujących się w gminie Goczałkowice-
-Zdrój.
j)  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju.

Dyskutując nad projektem uchwały poruszono kwestię, czy 
poprawnie wydano decyzję o zwrocie środków finansowych 
za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Radca Prawny wyjaśniła, że Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze uchyliło decyzję OPS wydaną w 2014 r., w związku z brakiem 

zgodności z przepisami.
Odnosząc się do tematu, Kierownik OPS-u przytoczyła art. 96 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej, który mówi że z masy spadko-
wej osoby korzystającej z usług Domu Pomocy Społecznej gmina 
ma obowiązek ściągnąć należyte środki, a w tym zakresie nie 
ma sprzeczności przepisów prawa. Dodała, że Prezes Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego kieruje się wyłącznie aktual-
nym orzecznictwem sądowym, a nie ustawą o pomocy społecznej.

Uchwała została ponownie skierowana do Komisji Rewizyjnej.
W ostatnim punkcie porządku obrad – „wolnych głosach i wnio-

skach” radny Z. Furczyk zdeklarował się przekazać swą dietę 
za miesiąc styczeń na rzecz potrzebującej rodziny z Goczałkowic.

Ponadto, z inicjatywy radnych poproszono Wójta Gminy o:
– wykaz pozyskanych za lata 2000-2014 dotacji,
– przekazanie inf. dotyczącej składowiska gruzu na prywatnej 
działce przy ul. Zielonej,
– możliwość przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dot. 
najważniejszych gminnych inwestycji.

Opracowanie:
Ewelina Sowa
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Gmina Goczałkowice Zdrój już po raz 
kolejny zgłosiła swój udział w konkur-
sie.

Przesłaliśmy stosowne zgłoszenie, w któ-
rym określono lokalizacje przyszłego placu 
zabaw.

Miejsce w którym chcielibyśmy, aby został 
zlokalizowany plac zabaw znajduje się w oko-
licach boiska LKS, tuż obok kortów teniso-
wych przy ulicy Uzdrowiskowej w Goczałko-
wicach-Zdroju.

Organizator konkursu potwierdził 
nasze zgłoszenie informując jednocześnie, 
że podana lokalizacja została poprawnie 
wprowadzona do systemu. Dzięki temu wid-
nieje już ona na oficjalnej stronie Konkursu,, 
Podwórko NIVEA” – www.nivea.pl/pod-
worko w zakładce Twoja Lokalizacja.

Naszym zadaniem będzie codzienne gło-
sowanie internetowe na lokalizację placu 
zabaw w Goczałkowicach-Zdroju. Im więcej 
głosów, tym większa szansa na zwycięstwo.

Glosowanie rozpocznie się 1 kwietnia 

i będzie trwało do 31 maja 2015roku.
Jak głosować poinformujemy kilka dni 

przed rozpoczęciem glosowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie www.nivea.pl/podworko.

Koordynator akcji

ZAPROsZENIE DO 
KONKuRsu W RAMACh 
AKCJI PODWÓRKO NIVEA
Zapraszamy mieszkańców i naszych gości do udziału w konkursie w ramach kolejnej akcji „Podwórko Nivea”. Jej efektem będzie 
wybudowanie przez firmę Nivea dla zwycięskich 40 gmin i miast „Rodzinnych Miejsc Zabaw”, w których rodzice i dzieci będą mogli 
wspólnie i aktywnie spędzać wolny czas.
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Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Katowicach rozstrzygnął przetarg 
na budowę nowej śluzy wałowej w lewym 

wale Małej Wisły w grudniu 2014r. Podpisano 
umowę z wykonawcą tj. z firmą: Budownic-
two Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. 
z Pszczyny. Planowany termin zakończenia 
inwestycji określono na dzień 30 paździer-
nika 2015r. W związku z tym w połowie marca 
odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z inwe-
storem oraz wykonawcą na temat harmono-
gramu robót. W spotkaniu uczestniczyli m.in.

Kierownik Biura Terenowego ŚZMiUW – 
Janusz Rypień, inspektor nadzoru – Grażyna 
Zalewska, koordynator projektu – Jan Gry-

gier, kierownik budowy – Andrzej Korus oraz 
kierownik robót – Adam Kruczek. W ramach 
inwestycji zaplanowano rozbiórkę fragmentu 
wału oraz budowę przewodu śluzy w wykopie 
otwartym. W związku z tym inwestor narzucił 
wykonawcy prowadzenie robót z uwzględnie-
niem długoterminowej prognozy pogody oraz 
danych dotyczących wezbrań wody w ostatnich 
kilku latach. W marcu br. wykonawca przystąpił 
do robót przygotowawczych (m.in. wycinki). 
Główne prace inwestycyjne wstępnie zaplano-
wano na trzeci kwartał.

Maria Ożarowska

KIEDY POWsTANIE NOWA 
śLuZA WAŁOWA?

W dniu 19 marca dokonano wyboru firm, które dostarczą sprzęt 
na potrzeby bazy okołoturystycznej powstającej w budynku 
dworca PKP w Uzdrowisku. Zamówienie jest częścią projektu 

realizowanego przy współudziale środków unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013, Priorytet III Turystyka, Poddziałanie Infrastruktura 
okołoturystyczna.

Dostawa sprzętu obejmuje 6 zadań:
1) zadanie nr 1: dostawa 2 lunet do obserwacji ptaków wraz z mon-
tażem,
2) zadanie nr 2: dostawa sprzętu sportowego tj. m.in. rowerów trek-
kingowych, kijów do nordic walking, stołu do gry w piłkarzyki, leża-
ków,
3) zadanie nr 3: dostawa kajaków wraz z wyposażeniem,
4) zadanie nr 4: mała architektura wraz z montażem – stojaki 
na rowery, altany (3 szt.),
5) zadanie nr 5: wyposażenie pomieszczeń – m.in. kanapa, fotele, 

regały,
6) zadanie nr 6: dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z mon-
tażem.
Oferenci mieli możliwość składania ofert częściowych. Łącznie w prze-
targu uczestniczyło 15 firm. Oferty oceniano według 2 kryteriów: cena 
oraz termin udzielonej gwarancji i rękojmi. Wybrano następujących 
wykonawców:
1) zadanie nr 1: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z Krze-
szowa,
2) zadanie nr 2: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa z Rzeszowa,
3) zadanie nr 3: MARABUT Sp. z o.o. z Czernichowa,
4) zadanie nr 4: KOR-POL Jakub Kordoń z Goczałkowic-Zdroju,
5) zadanie nr 5: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa z Rzeszowa,
6) zadanie nr 6: HERKULES” R. Syska z Chrzanowa.

Łączny koszt zakupu w/w sprzętu wyniesie 175.300 zł. Termin 
realizacji zamówień – do 15 czerwca 2015r.

Maria Ożarowska

ROZsTRZYGNIęTO PRZETARG 
NA DOsTAWę sPRZęTu 
NA POTRZEBY BAZY 
OKOŁOTuRYsTYCZNEJ

W ostatnim czasie na tere-
nie naszej miejscowości 
nasiliły się włamania do 

budynków mieszkalnych. 
Do zdarzeń dochodzi najczę-

ściej w godzinach dziennych, w nie-
dziele, pod nieobecność domowni-
ków. W związku z tym ważne jest 
nie tylko zachowanie szczególnych 
zasad bezpieczeństwa lecz rów-
nież zwracanie uwagi na osoby 
obce przebywające w określonym 

rejonie bez konkretnego celu i pro-
wadzące obserwację. Dotyczy to 
również samochodów nie należą-
cych do okolicznych mieszkańców, 
a zaparkowanych lub przejeżdżają-

cych wolno w pobliżu posesji.
W  związku z tym, w przypadku 

stwierdzenia niepokojących nas 
sytuacji (obce samochody, obcy 
ludzie) uprzejmie proszę o takim 

fakcie powiadamiać niezwłocznie 
organa Policji pod numerami tele-
fonów: 997 lub 112.

 Wójt Gminy 
Gabriela Placha

APEL DO MIEsZKAŃCÓWAPEL DO MIEsZKAŃCÓWAPEL DO MIEsZKAŃCÓWAPEL DO MIEsZKAŃCÓW
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Re m o n t  u l .  J e s i e n n e j 
w Goczałkowicach-Zdroju 
dotyczy odcinka o długości 

ok. 200 m, tj. od skrzyżowania z ul. 
Róż do ul. Źródlanej. Zadanie obej-
muje również remont istniejącej 
kanalizacji deszczowej na długo-
ści 153 mb wraz z wymianą studni 
rewizyjnych. 

Z g o d n i e  z  p r o j e k t e m 
nawierzchnia wraz z wjazdami 
będzie wykonana z kostki betono-
wej. Termin składania ofert upły-

nął w dniu 20 marca br. Do prze-
targu przystąpiło 10 firm. Roz-
piętość cen jest duża i wynosi 
od 288.549 zł do 436.840 zł. Aktu-
alnie trwa ocena złożonych ofert. 
Do końca marca przetarg zostanie 
rozstrzygnięty. Planowany termin 
wykonania remontu – do 20 maja 
br. Remont będzie współfinanso-
wany przy udziale środków pozy-
skanych w ramach usuwania skut-
ków powodzi.

Maria Ożarowska

PRZETARG NA REMONT 
NAWIERZChNI uL. JEsIENNEJ 
- ETAP 2 W TOKu

W lutym br. dokonano wyboru operatora, który będzie świad-
czył usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 
na rzecz Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju w okresie 

od 01.03.2015r. do 29.02.2016r.
Postępowanie przeprowadzono w oparciu o Regulamin zamówień 

publicznych obowiązujący w Urzędzie Gminy. Pomimo zainteresowa-
nia ze strony innych operatorów pocztowych, złożona została tylko 
jedna oferta. Ofertę tę złożyła Poczta Polska SA Biuro Klienta Biz-
nesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Bielsko-Biała, adres: 

43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 2. W/w Wykonawca zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto 45.972. zł

Maria Ożarowska

PRZEBuDOWA uL. TuWIMA
Przetarg na wykonanie 

przebudowy ul. Tuwima 
w Goczałkowicach-Zdroju 

ogłoszono 16 marca 2015r. Ogło-
szenie ukazało się na stronie 
internetowej gminy oraz w Biule-
tynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 57376 – 2015. Termin 
składania ofert upływa 31 marca 
br.

Warunki udziału w postępo-
waniu:
- wykonawcy muszą spełniać 
warunki określone w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych, 
w tym:
- wykonawca musi wykazać się 
wiedzą i doświadczeniem – co naj-
mniej jedną robotą polegającą na; 

remoncie, przebudowie lub budo-
wie drogi o nawierzchni z kostki 
betonowej o wartości robót co naj-
mniej 200 000,00 zł brutto,
- wykonawca musi dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – co najmniej jedna 
osoba posiadająca uprawnienia 
do kierowania robotami budow-
lanymi o specjalności drogowej
• wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium w wysokości 
5 000 zł.
 
Przedmiotem zamówienia:
- przebudowa drogi na długości 
110 metrów wraz z przebudową 
wjazdów,
- budowa kanalizacji deszczowej 

wraz z wpustami ulicznymi.
Kryteria oceny ofert: cena – 

95%, okres gwarancji i rękojmi 
– 5%.

Planowany termin rozpo-

częcia robót –14 dni po podpi-
saniu umowy. Planowany ter-
min zakończenia remontu – 
29.05.2015r.

Maria Ożarowska

WYBRANO OPERATORA 
POCZTOWEGO DLA 
uRZęDu GMINY
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Postanowieniem z dnia 10 
marca 2015r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środo-

wiska w Katowicach odmówił 
wszczęcia postępowania w spra-
wie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla 
zamier zenia  polegającego 
na wydłużeniu o okres 5 lat konce-
sji na wydobywanie węgla kamien-
nego i metanu jako kopaliny towa-
rzyszącej ze złoża Kopalni Węgla 
Kamiennego „SILESIA”. 

Tego samego dnia RDOŚ dzia-
łając na podstawie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko przesłał do Urzędu 
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju 
pismo z prośbą o wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty obwiesz-

czenia w tej sprawie, a następ-
nie o zwrot tegoż obwieszczenia 
z adnotacją o terminie wywiesze-
nia i zdjęcia. Do pisma dołączono 
2 egzemplarze wspomnianego 
obwieszczenia. Z uwagi na rangę 
sprawy obwieszczenie to zostało 
zamieszczone również na stronie 
internetowej gminy oraz w BIP.

Z lektury akt sprawy, które 
udostępnione zostały pełnomoc-
nikowi gminy po przedłożeniu 
stosownych dokumentów wynika, 
że przedsiębiorca górniczy złożył 
wniosek o wydanie decyzji środo-
wiskowej wraz z raportem oddzia-
ływania na środowisko. 

Jednakże RDOŚ po przeana-
lizowaniu przedłożonych mate-
riałów stwierdził, że „W świetle 
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 
ze zm.), zwanej dalej ustawą 
ooś, uzyskanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach jest 
wymagane wyłącznie dla plano-
wanych przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać 
oraz dla przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko, przy czym 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. 
ustawy przez przedsięwzięcie 
rozumie się zamierzenie budow-
lane lub inną ingerencję w środo-
wisko polegającą na przekształ-
ceniu lub zmianie sposobu wyko-
rzystania terenu, w tym również 
na wydobywaniu kopalin.”

Stwierdził również, że „zamie-
rzenie polegające na wydłużeniu 
o okres 5 lat koncesji udzielonej 
na wydobywanie węgla kamien-

nego i metanu jako kopaliny towa-
rzyszącej ze złoża Kopalni Węgla 
Kamiennego „SILESIA”, nie jest 
planowanym przedsięwzięciem 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. z 2013r. 
poz. 1235 ze zm.).

W związku z tym „organ nie 
znalazł podstaw do wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla ww. zamie-
rzenia.” Na postanowienie RDOŚ 
zgodnie z KPA służy zażalenie.

Gmina nie podziela stanowi-
ska RDOŚ w tej kwestii i złoży 
zażalenie do Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska.

Maria Ożarowska

sPÓR O DECYZJę śRODOWIsKOWą
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W 2012 roku weszły w życie 
przepisy, które umożli-
wiają gminie łączenie 

instytucji kultury, w tym insty-
tucji prowadzących działalność 
w różnych formach. W związku 
z tym na ostatniej sesji Rady 
Gminy podjęta została uchwała 
o zamiarze połączenia Gminnego 
Ośrodka Kultury i Gminnej Biblio-
teki Publicznej w jedną instytucję 
kultury. Uchwała ta jest uchwałą 
intencyjną rozpoczynającą pro-
cedurę łączenia dwóch instytu-
cji kultury działających obecnie 
na terenie gminy w jedną insty-
tucję kultury pod nazwą: Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Wspomniana procedura obej-
muje:
1) zasięgnięcie opinii Krajowej 
Rady Bibliotecznej oraz Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach
2) wystąpienie do ministra właści-
wego do spraw kultury i dziedzic-
twa narodowego o wydanie zgody 
na połączenie instytucji kultury
3) podanie do publicznej wia-
domości informacji o zamiarze 
połączenia instytucji kultury 
oraz o przyczynach takiej decyzji, 
poprzez ogłoszenie treści uchwały 
wraz z uzasadnieniem w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz 
na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju
4) podjęcie uchwały o połączeniu 
instytucji kultury.

GOK oraz GBP prowadzą swoją 
działalność statutową w tym 
samym budynku. Działania tych 
podmiotów niejednokrotnie się 
przenikają i uzupełniają. Wiele 
inicjatyw i podejmowanych dzia-
łań opartych jest na współdziała-
niu oraz na współpracy, w tym: 
ze szkołami i przedszkolami oraz 
innymi gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi. Corocznie obie 
instytucje przygotowują oferty 
skierowane do mieszkańców 
i przyjezdnych, przy czym więk-
szość proponowanych imprez 
i wydarzeń jest w istocie ich 
ofertą wspólną. Z uwagi na uwa-
runkowania lokalowe oraz zaple-
cze techniczne praktycznie każda 
impreza i każde wydarzenie, któ-
rych inicjatorem jest Biblioteka 
wymaga udziału i współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Połączenie instytucji kul-
tury (komasacja zasobów, sił 
i środków) spowoduje powsta-
nie, a następnie funkcjonowanie 
jednej, wielofunkcyjnej, większej 
instytucji kultury, gwarantującej 
pełną realizację zadań w zakresie 
ustawy o bibliotekach, pełną reali-
zację zadań w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalno-

ści kulturalnej oraz urozmaicony 
program działania.

Zadaniem instytucji powsta-
łej w wyniku połączenia będzie 
przede wszystkim zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do zbio-
rów bibliotecznych, profesjonalna 
obsługa w zakresie czytelnictwa, 
zaspokojenie potrzeb kultural-
nych mieszkańców i prowadzenie 
działalności informacyjno-eduka-
cyjnej.

W skład instytucji kultury 
powstałej w wyniku połączenia 
GOK i GBP wejdą załogi i mienie 
należące do obu instytucji pod-
legających połączeniu. Umożliwi 
to prowadzenie jednej obsługi 
finansowo-księgowej, kadro-
wej i administracyjnej. Połącze-
nie umożliwi również pełniejsze 
wykorzystanie zasobów material-
nych obu instytucji i sprawniejszą 
organizację pracy merytorycznej 
celem dostosowania do potrzeb 
lokalnej społeczności.

Oczekuje się, że połączenie 
obu instytucji kultury ułatwi 
i usprawni zarządzanie kulturą 
w gminie Goczałkowice-Zdrój, 
wyeliminuje utrudnienia i pro-
blemy organizacyjne spowodo-
wane m.in. niewielką obsadą 
kadrową, umożliwi właściwy 
podział obowiązków między pra-
cowników, pozwoli na zwiększe-
nie wydatków na działania mery-

toryczne, w tym zakup książek 
i organizację imprez.

Połączenie instytucji kul-
tury jest rozwiązaniem korzyst-
nym z punktu widzenia organi-
zatora, a także lokalnej społecz-
ności, które pozwoli efektywnie 
reagować na potrzeby mieszkań-
ców, nie spowoduje uszczerbku 
w działalności kulturalnej. Jakość 
świadczonych usług nie ulegnie 
obniżeniu.. Zmiany te nie będą 
miały negatywnego wpływu 
na wykonywanie dotychczaso-
wych zadań biblioteki publicz-
nej. Gromadzenie, opracowywa-
nie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych, udo-
stępnianie zbiorów na miejscu, 
wypożyczanie na zewnątrz, pro-
wadzenie działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej będzie nie 
tylko utrzymane na dotychczaso-
wym poziomie ale i sukcesywnie 
rozszerzane.

Czy dojdzie do połączenia tych 
instytucji z dniem 01 stycznia 
następnego roku? Na dzień dzi-
siejszy jest taka wola władz gminy. 
Jednakże dalsze działania, w tym 
podjęcie uchwały o połączeniu 
są uzależnione od opinii wyda-
wanych przez Krają Radę Biblio-
teczną i Bibliotekę Śląską oraz 
zgody Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Maria Ożarowska

O ZAMIARZE POŁąCZENIA 
INsTYTuCJI KuLTuRY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kato-
wicach ogłosiła przetarg na budowę ekranów ochronnych wzdłuż 
drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Inwestycja obej-

muje:
1) budowę ekranów po obydwu stronach drogi o łącznej długości 3 
723,70 m;
2) montaż 4 sztuk wyjść (drzwi) awaryjnych w ekranach;
3) obsadzenie ekranów roślinnością pnącą w ilości 3 130 sztuk;
4) budowę i przebudowę barier ochronnych stalowych na długości 
3 665 m;
5) montaż ogrodzenia segmentowego dla pieszych;
6) ułożenie ścieków betonowych przykrawędziowych na długości 
382 m;
7) rozbiórkę i odbudowę chodnika z kostki betonowej na powierzchni 
341,50 m2;
8) wycinkę drzew i krzewów;
9) humusowanie z obsianiem skarp na powierzchni 7 448 m2;
10) ustawienie oznakowania pionowego w ilości 15 sztuk.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2015r. Wyko-
nawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w kwocie 160 tys. zł. 
Planowany termin zakończenia robót – 30 listopada 2015r.Ogłoszenie 
o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27 
marca br., pod numerem 43581-2015.

Maria Ożarowska

PRZETARG NA BuDOWę 
EKRANÓW OChRONNYCh
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W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyło się 
spotkanie członków Spółki Wodnej 
w Goczałkowicach-Zdroju. Zgod-

nie z ustawą „Prawo Wodne” do zadań spółki 
należy utrzymanie i konserwacja urządzeń 
melioracyjnych tj. rowów melioracyjnych 
i odwadniających, drenażu gruntów i użyt-
ków rolnych, wylotów drenarskich. Spółka 
Wodna Goczałkowice-Zdrój obejmuje swym 
zasięgiem obszar całej gminy, w tym obszar 
zmeliorowany wynosi: 740,40 ha gruntów 
ornych i użytków zielonych, a długość rowów 
melioracyjnych wynosi 6,10 km. Realizuje 
ona swoje zadania z pieniędzy pochodzą-
cych z wpłat dokonanych w danym roku 
przez jej członków oraz dotacji z Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój i Urzędu Woje-
wódzkiego udzielanych zgodnie z przepi-
sami ustawy o finansach publicznych.

Spółka Wodna zgromadziła 
w roku 2014 środki w łącz-
nej wysokości 58 402,35 zł:

bilans otwarcia na dzień 
01.01.2014 r. 289,16 zł.

składki członkowskie - 18 757,28 zł,
odsetki bankowe - 225,51 zł,
różne 330,40 zł,
dotacja budżetowa (UW Katowice) 8 
800,00 zł
dotacja Urzędu Gminy Goczałkowice Zdrój 
30 000,00 zł.

Za zgromadzone środki zostały wyko-
nane następujące prace:

1. konserwacja bieżąca Kanału Rybackiego” 
KANAR” na odcinku od ul. Uzdrowiskowej 
w kierunku Bór II (usuwanie zatorów, namu-
lisk, gałęzi, zwalonych drzew) – I, III, IV, VIII 
i XII.2014 r.,
2. kompleksowa naprawa uszkodzonych 
kanałów – zbieraczy drenarskich wypro-
wadzonych do KANARU na wysokości ul. 
Polnej,
3. konserwacja rowu przy ul. Źródla-
nej na długości 65 mb oraz usunięto tamy 
bobrowe na rowie RA-okolice złoża boro-
winy,
4. konserwacja rowu melioracyjnego w rejo-
nie ul. Siedleckiej na długości 220 mb,
5. konserwacja rowu melioracyjnego i prze-
pustu w rejonie ul. Głównej i Św. Anny 
na długości 24 mb,
6. konserwacja gruntowna Kanału Rybac-
kiego KANAR na odcinku od Dworca Kolejo-
wego Goczałkowice-Zdrój w kierunku Ryba-
czówki na długości 905 mb w km. 0 + 800 

do 0 +1705, z udziałem Uzdrowiska, Lasów 
Państwowych i Gospodarstwa Rybackiego,
7. konserwacja bieżąca rowu przez lasek 
brzozowy od Potoku Goczałkowickiego 
do ul. Brzozowej na długości 395 mb,
8. konserwacja gruntowna rowu RA w rejo-
nie ul. Brzozowej i Letniej na długości 190 mb 
na wysokości zakładu „Jak Szkło”,
9. ubezpieczono (częściowo) skarpę rowu 
melioracyjnego RA (ulica Letnia – boczna) 
płytami ażurowymi typu krata oraz palisa-
dami z kołków melioracyjnych (dokończenie 
w roku 2015).

Wartość wszystkich robót wyniosła: 
54 914,74 zł brutto.

Na zebraniu ustalono, by składka na rok 
2015 nie uległa zmianie i wynosiła tak jak 
w roku poprzednim tj. 16 zł od nieruchomo-
ści do 1 ha i 12 zł za każdy następny rozpo-
częty hektar. Jak co roku wraz z decyzjami 
podatkowymi, każdy członek spółki otrzyma 
przekaz płatniczy i jest zobowiązany do jego 
uregulowania.

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 
w należytym stanie leży w naszym wspól-
nym interesie, niezależnie od tego czy 
mieszkamy wyżej czy niżej, bliżej czy dalej 
od odbiornika.

Spółka Wodna w Goczałkowicach-Zdroju 
dziękuje mieszkańcom oraz władzom Gminy 
za zaangażowanie i wszelką pomoc, bo prze-
cież wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni 
za stan urządzeń melioracyjnych w naszej 
Gminie.

Opracowała
Krystyna Gimel

sPÓŁKA  WODNA  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Ad m i n i s t r a c j a  Z a s o b ów 
Komunalnych rozstrzygnęła 
przetarg i w dniu 10 lutego 

2015r. zawarła umowę na roboty 
w zakresie bieżącej eksploatacji 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w Goczałkowicach-
-Zdroju, w 2015r.

Do przetargu przystąpiły 3 
firmy. Ocenie podlegały: cena 
wykonania zamówienia oraz czas 
reakcji pogotowia kanalizacyj-
nego po powiadomieniu o zaist-
niałej awarii. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiło Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe 
„ AKRO” Bogusław Majdak 
z Czechowic-Dziedzic. Przed-
miot zamówienia obejmuje:
1. świadczenie usługi pogotowia 

kanalizacyjnego,
2. usuwanie awarii sieci kanali-
zacji,
3. usuwanie awarii i czyszczenie 
przepompowni ścieków,
4. naprawa i wymiana urządzeń 
i armatury zabudowanej na sieci 
kanalizacji i przepompowniach,
5. badanie jakości ścieków 
w miejscach i terminach wskaza-
nych przez Zamawiającego,
6. dokonywanie odcięć odbioru 
ścieków dostawcom,
7. likwidacja nielegalnych i nie-
czynnych przyłączy.

Zamówienie obejmuje także 
usuwanie awarii, które mogą 
być następstwem szkód spowo-
dowanych eksploatacją górniczą 
i ruchem zakładu górniczego.

Zgłoszenia o wystąpieniu awa-
rii sieci kanalizacyjnej przyjmo-
wane są całodobowo we wszyst-
kie dni tygodnia pod numerem 
telefonu:

608-121-130
 – w godz. od 6:00 do 16:00

660-573-357 
– w godz. od 16:00 do 6:00

Maria Ożarowska

ROZsTRZYGNIęTO PRZETARG 
NA BIEŻąCE uTRZYMANIE 
sIECI KANALIZACYJNEJ



  z  ż y c i a  g m i n y   11oświata   z  ż y c i a  g m i n y   11

18 lutego 2015 r. nasze 
przedszkolaki wzięły 
udział w warsztatach 

ekologiczne zatytułowanych 
„Ogródek w twoim pokoju”.

Jak wiadomo kolor zielony 
ma działanie kojące, szczególnie 
w czasie zimy i wczesnej wiosny, 
kiedy to ludzie z utęsknieniem 
oczekują pojawienia się na drze-
wach zielonych listków i pącz-
ków kwiatów. W tym dniu pro-
wadzący zaproponowali naszym 
dzieciom utworzenie swojego 
zielonego ogródka w prosty i ory-
ginalny sposób. Podczas warszta-
tów dzieci bawiły się w ogrodni-
ków i stworzyły własną doniczkę 
z plastikowej butelki, w której 
zasiały wiosenne rośliny. Na zaję-
ciach przedszkolaki dowiedziały 
się jak dbać o rośliny, aby pięk-

nie rosły, a także obejrzały serię 
zdjęć ukazujących wykorzysta-
nie różnorodnych przedmiotów 
na stworzenie ciekawej i nie-
typowej doniczki. Znalazły się 

tam m.in. kolorowe damskie 
torebki, kalosze, buty, krawaty, 
piłka, wydmuszki z jajek, niepo-
trzebne książki, skorupki ślima-
ków i wiele innych ciekawych 

rzeczy. Duże wrażenie na dzie-
ciach wywarła doniczka wyko-
nana ze starego różowego samo-
chodu ustawionego w ogrodzie. 
Na zakończenie dzieci wyko-
nały doświadczenie z wyko-
rzystaniem liści kapusty pekiń-
skiej, zanurzając je w barwionej 
wodzie. W najbliższych dniach 
i tygodniach przedszkolaki będą 
pielęgnować swoje rośliny i pro-
wadzić obserwacje.

Podczas warsztatów dzieci 
w aktywny sposób angażowały 
się w zajęcia, świetnie się przy 
tym bawiąc, bo jak wiadomo 
poprzez zabawę i aktywne dzia-
łanie lepiej poznają świat, który 
je otacza.

Agata Bajbuła
Publiczne 

Przedszkole nr 2

WARsZTATY 
EKOLOGICZNE DLA DZIECI
„OGRÓDEK W TWOIM POKOJu”

Wreszcie wiosna-to zna-
czy jej pierwsze zwia-
stuny. Każdy je zna, ale 

nie każdy w ciągłym pędzie zdąży 
je zauważyć. A szkoda, bo w takiej 
bieganinie gubimy własne emo-
cje i tradycje. W nocy z 20 na 21 
marca słońce weszło w znak barana 
i zaczęła się astronomiczna wiosna, 
która od zarania dziejów była ocze-
kiwana z niecierpliwością i witana 
z radością. Oto kończy się zima czas 
chłodu i mroku, a zaczyna wiosna, 
która niesie ze sobą ciepło słonecz-
nych promieni, ożywienie przyrody 
po zimowej martwocie, nadzieję 
na urodzaj i powstanie życia.

W pracy przedszkola wyko-
rzystuje się naturalną chęć pozna-
wania świata przez dzieci, szcze-
gólnie przy poznawaniu zjawisk 
przyrodniczych. Wychodząc 
z założenia iż dziecko jest istotą 
ciekawą świata istnieje ogromna 
potrzeba poznawania przez dzieci 
świata przyrody, kształtowania 
w nich prawidłowych pojęć przy-
rodniczych oraz własnej postawy 
wobec niej. Poznając nowe zjawi-
ska, zwierzęta, rośliny, czynności, 
tradycje i obrzędy dziecko poznaje 
nowe słowa, wzbogaca się zasób 
jego słownictwa, jasność i zdol-

ność wyrażania myśli. Aby uczulić 
dziecko na piękno przyrody należy 
systematycznie zapoznawać 
je ze zmianami, pór roku i wywoły-
wanymi przez nie zjawiskami przy-
rodniczymi. Jedną z form zauwa-
żania zmian w przyrodzie jest kon-
tynuowanie tradycji i obrzędów 
związanych ze zmianą pory roku.

Właśnie zgodnie z tradycją 
23.03.2015r. obchodzimy pierw-
szy dzień wiosny.

Wiosna to dobry czas na wystą-
pienie najmłodszych grup przed-
szkolnych. Dzieci są już po okresie 
adaptacji. Od momentu występu 
dla babć i dziadków był czas 
na naukę nowych wierszy i piose-
nek. Wiosna stanowi odpowiedni 
moment do ciekawych rozmów 
i obserwacji dokonywanych przez 
przedszkolaków. Stąd też zaję-
cia edukacyjne zostały połączone 
z przygotowaniem przedstawienia 
pt.” Żegnaj zimo- witaj wiosno”.

Przedstawienie składało się 
z dwóch scenek. W pierwszej głów-
nymi bohaterami byli: pani zima, 
wiatr, narrator zimowy, ptaszki, 
drzewa zimowe. W drugiej sce-
nie królowały wesoło kumkające 
i skaczące żabki, pierwsze kwiaty 
wiosenne, radosne ptaki bocian 

i jaskółka, wietrzyk, drzewa i nar-
rator wiosenny.

Najważniejszą postacią jednak 
była pani wiosna. Nasze przedszko-
laki z chęcią wcieliły się w wybrane 
postacie i pęknie prezentowały 
swoje aktorskie umiejętności pozo-
stałym dzieciom. Po obejrzeniu 
przedstawienia nauczycielki zapro-
siły wszystkie dzieci do wspólnej 
zabawy w czasie której, mogły one 
wykazać się posiadaną już wie-
dzą, utrwalić zdobyte wiadomości 
i poznać nowe. Ogromna aktyw-
ność podczas rozwiązywania zaga-

dek, uzupełniania tekstu z lukami 
dotyczącymi pojawiających się 
zjawisk pogodowych czy zabawy 
do piosenki” Pada deszczyk”, przy-
sporzyło dzieciom dużo radości.

Na zakończenie spotkania spa-
kowaliśmy, „Marzannę” która 
jest symbolem zimy i wysłaliśmy 
ją do krainy wiecznych śniegów a jej 
miejsce zajął „gaik-maik” symbol 
wiosny. Pachnąca kolorowa wiosna 
pozostanie z nami do 23 czerwca.

Zredagowały
nauczycielki P-la nr.2

Bożena Rak, Iwona Maśka

ŻEGNAJ ZIMO-WITAJ WIOsNO
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Wszyscy czterej ewangeli-
ści zgodnie wspominają 
o triumfalnym wjeździe 

Chrystusa do Jerozolimy. Jednak, 
tylko św. Jan pisze, że lud witał go 
gałązkami palmowymi: „…wziął 
gałązki palmowe i wybiegł Mu 
naprzeciw. Wołali: Hosanna! ”  
(Jan, 12, 13). Ten wyjątkowy 
zapis ewangelisty dał początek 
niezwykłemu zwyczajowi, który 
powszechnie znany jest jako Pal-
mowa Niedziela.

W tradycji kościoła katolic-
kiego, w tym dniu podczas mszy 
św. ksiądz święci wierzbowe 
palmy – symbolizujące odradza-
jące się życie, zmartwychwstanie 
i nieśmiertelną duszę. Etnografo-
wie zwyczaj ten wiążą z obrzędo-
wością starosłowiańską i pradaw-
nym świętem wiosny obchodzo-
nym w okolicy równonocy wio-
sennej. Wytłumaczenia, dlaczego 
nasza rodzima palma to wierz-
bowa lub leszczynowa gałązka 
należy szukać w licznych poda-
niach ludowych. Jedno z nich 
opowiada, że po śmierci Jezusa 
świat, a wraz z nim cała przyroda 
pogrążyli się w żałobie. Wówczas 
to, „wierzba babilońska” miała 
powiedzieć: „on umarł, teraz 
smutne moje gałęzie zwieszać się 
będą zawsze ku wodom Eufratu 
i płakać Łzami jutrzenki…”. 
Dawni Słowianie byli także prze-
konani, że rózga wierzbowa sym-
bolizuje „ognisty pręt boga Pio-
runa i dlatego każde pole i dom 
opatrzone godłem tego bóstwa 
gromu i burzy polecane jest jego 

opiece, a tym samym wolne 
od piorunów i nawałnicy”.

W Polsce te niezwykłe praktyki 
przetrwały bardzo długo, a mate-
riał z którego miały powstawać 
palmy był ściśle określony tra-
dycją (palmy powinny oprócz 
wierzby zawierać gałązki m.in.: 
cisu, sosny, jałowca, bukszpanu 
czy też winorośli). Tradycja decy-
dowała także o tym, która roślina 
w żadnym wypadku nie mogła 
zdobić wielkanocnej palmy, 
a była nią osika.

Dawne, ustne podania przyta-
czają takie oto historie. Po śmierci 
Jezusa wszystko co „żywe” 
na ziemi pogrążyło się w żałobie. 
Jedynie topola nie wyrażała żad-
nego żalu. „Cóż mnie to obchodzi? 
On umarł z powodu grzeszników, 
a ja jestem niewinna, po co mam 
się przejmować”. Za tak jawny 
brak szacunku i współczucia liście 
topoli zostały skazane na wieczne 
drżenie. Inna legenda opowiada, 
że kiedy pchnięty ze względu 
na swój haniebny czyn Judasz 
Iskariota postanowił odebrać 
sobie życie, tylko topola uży-
czyła mu swych gałęzi, za co drży 
ze strachu po dzień dzisiejszy 
przed Panem Bogiem.

Wróćmy jednak do samych 
palm. Polacy od zarania dziejów 
przypisywali im szczególną moc. 
Wierzyli, że posiadają właściwo-
ści lecznicze i czarodziejskie. Dla-
tego też, po powrocie z kościoła 
„dla zdrowia” chłostano się nimi 
oraz praktykowano połykanie 
pączków wierzbowych gałązek, 

w celu zapobiegania infekcjom 
gardła, płuc oraz innym, róż-
norodnym bólom. Miały chro-
nić domy i pola przed czarami, 
ogniem i wszelkim złem tego 
i tamtego świata.

Obecnie, te praktyki nie 
mają odzwierciedlenia w życiu 
codziennym. Współczesne palmy 
dalekie są od swych średnio-
wiecznych wzorców, jednak 
wciąż, w poszczególnych regio-
nach można rozróżnić ich charak-
terystyczne cechy.

I tak: palmy góralskie to kilka 
związanych witek, zwieńczonych 
czubem z bazi, jedliny, koloro-
wych kwiatów z bibuły i wstążek. 
Palemki wileńskie, są misternie 
uplecione z suszonych kwiatów, 
mchów i traw. Palmy kurpiow-
skie przypominają strzeliste, 
kwiatowe „kolumny niebios”. Ich 
konstrukcja wykonana jest z pręta 
leszczynowego lub choiny, owi-
niętej jałowcem, bukszpanem, 
cisem (na pamiątkę świętego 
krzyża), a na końcu przyozdo-
bionej jak ma podhalu kwiatami 
z bibuły i długimi wstążkami. 
Z tą różnicą, że na terenie Puszczy 
Kurpiowskiej papierowych ozdób 
zużywa od kilkudziesięciu do kil-
kuset sztuk, a same palmy osią-
gają po kilka metrów wysokości.

W latach 60-tych XX w. ten 
piękny zwyczaj, podobnie jak 
wiele innych tradycyjnych obrzę-
dów zaczął powoli zanikać.

Jednak dzięki słynnemu etno-
grafowi – Adamowi Chętnikowi 
w 1969 r. zorganizowano pierw-
szy konkurs na najpiękniejszą 
palmę kurpiowską, z którego 
po dzień dzisiejszy region ten 

słynie w całej Polsce. Czołowe 
miejsce zajmuje w nim od lat 
Pani Janina Krzyżewska z Lipnik, 
która do wykonania swych palm 
(o długości ok. 3,5 m) używa 
ponad tysiąca kolorowych ozdób 
(rekordowa „gałązka” powstała 
w miejscowości Lipnica Muro-
wana w 2010 r. – ważyła 200 kg 
i miała 34 m wysokości).

Zupełnie inaczej wyglądają 
palmy śląskie. Niezwykle piękne 
w swej prostocie są zwykłą, 
zieloną wiązanką (o długości 
30-50 cm) pozbawioną jakich-
kolwiek, dodatkowych ozdób. 
Powinna składać się z pięciu (jak 
pięć ran Chrystusa na krzyżu) 
lub siedmiu rodzajów krzewu 
(w nawiązaniu do siedmiu mie-
czów boleści, które miały przebić 
serce Maryi), związanych koń-
skim biczem. Ważne, aby w jej 
kompozycji znalazła się gałązka 
z kolcami – symbolizującą cier-
niową koronę Syna Bożego oraz 
pęd wierzby czerwonej – jako 
odniesienie do krwi Zbawiciela.

Wszystkie palmy, zgodnie 
z katolickim obrządkiem palone 
są w środę popielcową, a pozy-
skanym z nich popiołem posy-
puje się w roku następnym głowy 
wiernych tuż przed rozpoczęciem 
Wielkiego Postu.

Kolejnym, dawnym zwycza-
jem związanym z obchodami 
niedzieli palmowej (będącym 
przykładem przeniesienia wyda-
rzenia biblijnego do polskiej 
kultury ludowej) były procesje 
z Jezuskiem Palmowym – zwa-
nym także Dębowym lub Lipo-

NIEDZIELA PALMOWA
Niedziela Palmowa, to ostatnia niedziela Wielkiego Postu. Zwana „Kwietną” lub „Wierzbną” 
poprzedza obchody świąt Wielkiej Nocy. Jest wstępem do wprowadzenia wiernych w okres sym-
bolizujący męczeńską śmierć Zbawiciela na krzyżu.

DOKOŃCZENIE NA STR. 13 
Podobno, najwyższe palmy wykonywane są we wsi Łyse.
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NIEDZIELA PALMOWA-CIąG DALsZY...
wym. Naśladując wjazd Chry-
stusa do Jerozolimy w miastach 
i wsiach śpiewając „Hosanna, 
hosanna” obwożono na specjal-
nych platformach drewnianą 
figurę Jezusa na osiołku – aby upa-
miętnić w ten sposób to niezwykłe 
wydarzenie zapisane na kartach 
Pisma Świętego. Do dnia dzisiej-
szego praktyka ta, znana od XV w. 
kultywowana jest tylko w dwóch 
miejscach w Polsce – w Rabce 
i Tokarni pod Myślenicami, gdzie 
wskrzesił ją (po prawie dwustu-
letniej przerwie) poeta, malarz 
i gawędziarz – Jan Fudala.

Podobny los, jak procesję 
z Jezuskiem spotkał inną, trady-
cję Niedzieli Palmowej – puche-
roki. Współcześnie, można zoba-
czyć ją jedynie w dwóch podkra-
kowskich wsiach – Zielonkach 
oraz Bibicach. Tam to, dziwne 
postacie z usmolonymi twarzami, 
ubrane w kożuchy w charaktery-
stycznych, spiczastych czapkach, 
gęsto pokrytych paskami z bibuły, 

z kijami w rekach i wiklinowymi 
koszykami pukają od domu 
do domu prosząc o pieniądze, 
jajka i słodycze.

Dawniej, właśnie w Bibicach 
znajdowała się bursa studentów 
Akademii Krakowskiej, którzy 
próbując ratować się od biedy sta-
wali w trakcie niedzieli palmo-
wej pod kościołami i wygłaszali 
rubaszne wiersze, otrzymując 
w zamian sowite datki. Z czasem, 
wobec niezadowolenia księży, 
z miast przenieśli się do wsi, gdzie 
litościwe gospodynie nie szczę-
dziły im słodkości i innego jedze-
nie.

Obecnie nie wiele pozostało 
z dawnych praktyk i prasłowiań-
skiej magii. Już prawie nie ma śla-
dów po pucherach, drewnianych 
figurach i połykaniu baziek. 
Obrzęd obchodu Niedzieli Palmo-
wej stał się o wiele skromniejszy. 
Co raz rzadziej sami przygotowu-
jemy palmę. Kupujemy gotową, 
w której rzadko można odnaleźć 

uświęcone tradycją gałązki.
Opracowanie:

Ewelina Sowa

Na podstawie:
- Hanna Szymanderska” Polskie 
Tradycje Świąteczne”,
- Zygmunt Żyburtowicz, Teresa 

Kokocińska „POLSKI ROK – tra-
dycje i obyczaje”,
- KSIEGA TRADYCJI „Zwyczaje 
w polskim domu”, red. R. Hryń-
-Kuśmierek, Z. Śliwa, J. Łagoda, 
M. Łagoda-Marciniak, A. Goto-
wiec, E. Aszkiewicz.
www.odkrywajacslask.pl

Tradycyjna Palma Śląska.

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 
organizuje wyjazd na  

BASENY TERMALNE 
DO BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ 

 
23 KWIETNIA 2015 r. (czwartek), 

 
Wyjazd, godz. 8.00 

(parking przy Urzędzie Gminy) 
 

Odpłatność:  
członkowie 40 zł, sympatycy 50 zł.  

 
Świadczenia zawarte w cenie:  

transport autokarem, ubezpieczenie. 
 

 
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30  

w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61 do 
dnia 21.04.2015 r. 

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 
z okazji Dnia Matki zaprasza na operetkę 

do Teatru Muzycznego w Gliwicach 

 
KSIĘŻNICZKA CZARDASZA  

 

26 MAJA 2015 r. 
wyjazd godz. 16.30 

(z parkingu przy Urzędzie Gminy)   

 

 
Odpłatność: 

członkowie 55 zł, sympatycy 65 zł.  
 

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30  
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61 

do 13.04.2015 r. 
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W ś r o d o w y  w i e c z ó r 
2 5  m a r c a  G m i n n a 
Biblioteka Publiczna 

w Goczałkowicach – Zdroju 
zaprosiła swoich czytelników 
na spotkanie autorskie z Mieczy-
sławem Bieńkiem – emerytowa-
nym górnikiem, którego pasją 
są podróże. Mówi o sobie, że nie 
potrafi usiedzieć w jednym miej-
scu i gdyby przestał podróżować 
byłby zwyczajnie nieszczęśliwy. 
Znany jako Hajer –człowiek, 
będący w dojrzałym wieku nie 
zawahał się całkowicie zmienić 
swojego trybu życia i zacząć żyć 
na nowo. Ta gotowość na zmiany 
sprawiła, że z dnia na dzień z nie-
zdolnego do pracy po wypadku 
na kopalni Wieczorek górnika, 
stał się odkrywcą świata.

Podczas naszego spotkania 
opowiadał o swojej rowerowej 
podróży do Rosji, która trwała 

117 dni. Trasa wiodła od Kato-
wic przez Litwę, Łotwę, Estonię, 
Finlandię, Norwegię aż do Rosji, 
a konkretnie do Soczi. Opowia-
dał jak wyglądał ten kraj na pół 
roku przed olimpiadą.

Spał w namiocie, albo u pozna-
nych na trasie ludzi – przejechał 
łącznie prawie 13 tysięcy kilo-
metrów. Rosyjską wizę otrzymał 
od samego prezydenta Putina 
i tak z tym wyjątkowym glejtem 
przemierzał Rosję.

Wieczór pełen był historii 
komicznych i wstrząsających, 
pouczających i bardzo wciąga-
jących, a w każdej z nich tkwiła 
prawdziwa dusza rosyjskiego 
narodu. Dopełnieniem opowie-
ści naszego gościa były zdjęcia 
zrobione podczas tej wyjątkowej 
podróży.

Autentyczna radość z kon-
taktu z drugim człowiekiem, bez-

kompromisowość w podejmo-
waniu prób pokonania niemoż-
liwego, a jednocześnie świetny 
instynkt w ocenie sytuacji – tak 
najkrócej można by scharakte-
ryzować tę nietuzinkową postać.

Spotkanie z Hajerem z kato-
wickiego Giszowca okraszone 
było śląską gwarą i podlane 
sporą dawką dobrego humoru.
Gminna Biblioteka Publiczna

w Goczałkowicach-Zdroju

hAJER W GOCZAŁKOWICACh! 

Jajka to symbol życia, a pięk-
nie zdobione są symbolem 
odradzającego się życia. Dla-

tego nie powinno ich zabraknąć 
w Wielkanocnym koszyku. Daw-
niej występowały w postaci pisa-
nek i kraszanek. Pisanki posia-
dały liczne wzory i malunki, nato-
miast kraszanki barwione były 
na jednakowy kolor.

Współcześnie, coraz rzadziej 
na świątecznym stole można 
spotkać pisanki zdobione w trak-
cyjny sposób. Obecnie do deko-
rowania tych popularnych ozdób 

stosuje się szereg nowatorskich 
metod, które w znaczny sposób 
odbiegają od dawnych wzorców. 
Co raz częściej także, zamiast 
zwyczajowego jajka do wyko-
nania pisanek używa się „bazy” 
ze styropianu, plastiku, różno-
rodnych mas i tworzyw.

Przekrój najnowszych tech-
nik zdobniczych, co roku można 
podziwiać w okresie wielka-
nocnym w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie tradycyj-
nie organizowany jest konkurs 
na „najpiękniejszą pisankę”.

Na tegoroczną edycję wpłynęło  
łącznie   218  prac, reprezentują-
cych różnorodne sposoby wiel-
kanocnego wzornictwa. Spośród 
wszystkich nadesłanych pisanek, 
jury przyznało 8 nagród oraz 27 
wyróżnień (z czego 1 nagroda 
i  trzy wyróżnienia zostały nadane 
z ramienia Gminnej Biblioteki 
Publicznej).

Wręczenie wszystkich kon-
kursowych nagród, odbędzie 
się 31 marca 2015 r., o godz. 
13.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Lista laureatów oraz zdjęć 

z wystawy dostępna jest na stro-
nie internetowej instytucji www.
gok.goczalkowicezdroj.pl oraz 
na profilu facebook/gokgoczal-
kowice.

Ewelina Sowa

WIELKANOCNY KONKuRs 
NA NAJPIęKNIEJsZą PIsANKę
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje 1-dniową wycieczkę 

 

KOPALNIA SOLI  
W WIELICZCE 

 
21 MAJA 2015 (czwartek) 

 

 
 

Odpłatność od osoby wynosi: 
członkowie - 40 zł  
sympatycy - 50 zł 

 
Cena obejmuje: 

przejazd autokarem, ubezpieczenie. 
 

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

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych najlepsze 

życzenia Radosnego Alleluja, smacznego 

jajka i słońca w sercu na co dzień. Niech 

tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego, symbol 

duchowej odnowy, napełni spokojem, wiarą w Boga 

i w ludzi.

Życzy

Zarząd Koła Emerytów
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a Wielkanoc przyniesie pomyœlnoœæ,
szczêœcie i piêkny uœmiech ka¿dego dnia

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodziny
i wœród przyjació³
oraz weso³ego Alleluja

Gocza³kowice - Zdrój

GoK
Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK

GoK

Dyrekcja i Pracownicy
Gminnego Oœrodka Kultury 

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gocza³kowicach-Zdroju

¯yczenia Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych,
wype³nionych nadziej¹
budz¹cej siê do ¿ycia wiosny
i wiar¹ w sens ¿ycia!
Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu
Zmartwychwstania Pañskiego
oraz smacznego Œwiêconego
w gronie najbli¿szych osób
przesy³aj¹:

WIELKANOC 2015 WIELKANOC 2015

Gok

WIELKANOC 2015 WIELKANOC 2015

GokGok

WIELKANOC 2015 WIELKANOC 2015

GokGok

Gok

GBPGBP GBPGBP
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KRÓLOWA ŒNIEGU

Gminna Biblioteka Publiczna 
oraz Gminny Oœrodek Kultury
w Gocza³kowicach-Zdroju

zapraszaj¹ dzieci w WIEKU SZKOLNYM
na przedstawienie w wykonaniu agencji artystycznej
PRYM ART

9 KWIETNIA 2015, godz. 18.00
sala Urzêdu Gminy (wejœcie od strony OSP)

Zapisy przyjmowane s¹ w biurze GBP, tel. 32 210 77 39 
oraz w biurze GOK, tel. 32 210 70 88, ul. Uzdrowiskowa 61.
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Wieczór z Andersenem
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Na czym będzie polegał obóz?

Na obiektach, których pierw-
sze piłkarskie kroki swo-
jej zawodowej kariery sta-

wiał Łukasz Piszczek, przez pięć 
dni w tygodniu trenerzy BVB Evo-
nik Fußballschule będą prowa-
dzić profesjonalne treningi piłkar-
skie oparte na koncepcie Centrum 
Szkolenia Młodzieży Borussii Dort-
mund. Każdy z 80-ciu uczestników 
kursu doświadczy charakteru tre-
ningu piłkarskiego i jego filozofii, 

która to Borussię Dortmund dopro-
wadziła do stania się znaczącą 
siłą na piłkarskiej mapie Europy. 
Atrakcje, zabawy, gry pedago-
giczno-socjologiczne, quizy zwią-
zane z głównym „bohaterem” będą 
również integralną częścią kursu 
i będą miały za zadanie ukierunko-
wać uczestnika (-ów) na jego pra-
widłowy dalszy rozwój.

Podczas tr wania obozu, 
zawodnicy w nim uczestniczący 
będą pod stałą opieką pedago-
giczną Naszych trenerów, a także 

ukierunkowywani i kształtowani 
na wartości dzięki którym jeden 
z Wychowanków LKS Goczałko-
wice-Zdrój jest na dzień dzisiejszy 
dwukrotnym mistrzem Niemiec 
i broni barw Borussii Dortmund.
– data obozu: 13.07 – 17.07.2015,
– czas: 9:30-15:00,
– codziennie dwa treningi piłkar-
skie,
– prowadzenie zajęć przez licen-
cjonowanych trenerów Borussii 
Dortmund,
– ekskluzywny komplet trenin-

gowy marki PUMA (koszulka pił-
karska, getry i spodenki),
– zdrowe i smaczne dla dzieci 
posiłki podczas trwania kursu,
– napoje podczas trwania kursu,
– dyplomy, medale i bidony.

Oficjalna strona szkółek BVB: 
www.bvb.de/Der-BVB/Fussball-
schule/Aktionen/Polska

Uwaga! 
Oferta obozu została 

już wysprzedana.

OBÓZ PIŁKARsKI BVB 
EVONIK FussBALLsChuLE 
W GOCZAŁKOWICACh – ZDROJu
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Psie kupy są wszędzie – na pla-
cach zabaw, na chodnikach, 
trawnikach czy w piaskowni-

cach. Wyglądają one nieestetycz-
nie a wręcz obrzydliwie, a co więcej 
powodują rozwijanie się zarazków 
i pasożytów, na które są narażone 
w szczególności dzieci. Do obo-
wiązków właścicieli psów należy 
sprzątanie po swoich pupilach.

Wysychające kupy pylą salmo-
nellą, i to szczególnie zjadliwą 
jej odmianą – ostrzega SANEPID. 
W powietrzu fruwają też inni 
mieszkańcy psich odchodów – 
jaja tasiemca, które hodują w swo-
ich psach lekceważący regularne 
odrobaczanie właściciele. Wysy-
chające na wiosennym słońcu 
kupy mogą nas również narazić 

na toksokarozę – zespół larwy 
wędrującej trzewnej.

Problem jest niezwykle palący 
i drażniący. Psy nie zdają sobie 
sprawy, że ich zachowanie jest 
nieakceptowane i że nie zacho-
wują się w sposób właściwy. Nie-
stety, winę za obecny stan rzeczy 
ponoszą tylko i wyłącznie wła-
ściciele.

Za każdym razem, kiedy 
widzimy, że właściciel pozwala 
przebywać zwierzęciu na tere-
nach przeznaczonych dla dzieci, 
a co gorsza doprowadza do sytu-
acji, w której zwierzę załatwia 
się w piaskownicy, należy bez-
względnie reagować.

Opracowała:
Krystyna Gimel

PsIE ODChODY – PROBLEM NAsZYCh 
uLIC I NIE TYLKO  

W dniu 17 marca 2015 r. w Sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, KRUS i Banku BGŻ. Rolnicy, podczas spotkania, 
które miało również charakter szkoleniowy, uzyskali najważniejsze infor-
macje dotyczące m.in. zmian w dopłatach obszarowych, płatności bezpo-

średnich w roku 2015, wymagań w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin oraz zasad ich kontroli, dotacji dla rolnictwa na lata 2015 – 2020, 
ubezpieczeń i emerytur nie tylko z KRUS. Dodatkowo na spotkanie przy-
była przedstawicielka Banku BGŻ z ofertą dot. m.in. kredytów preferen-
cyjnych dla rolników.

Opracowała:
Krystyna Gimel

INFORMACJA 
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Przysłowie mówi, że „pies 
jest najlepszym przyjacie-
lem człowieka”, ale czy 

człowiek odwzajemnia się tym 
samym swojemu czworono-
gowi?

Posiadanie psa wiąże się 
z obowiązkami, jakie prawo 
nakłada na każdego właściciela. 
O tym, że psa należy wyprowa-
dzać na smyczy, że wypadałoby 
mieć kaganiec i przede wszyst-
kim pilnować, żeby nikogo nie 
pogryzł słyszał prawie każdy.

Zgodnie z ustawą każdy wła-
ściciel psa powinien:
- zapewnić mu odpowiednie 
warunki,
- pamiętać o obowiązkowych 
szczepieniach ochronnych,
- odpowiednio pilnować swojego 
czworonoga.

Ustawa o ochronie zwierząt 
oraz Kodeks wykroczeń wyraź-
nie określają, iż zachowanie 
psa odpowiada jego właści-
ciel. Za niewłaściwą opiekę 
nad swoim czworonogiem 
można zostać ukaranym karą 
grzywny. A jak wyliczyć szkody 
wyrządzone przez psa w wyniku 
pogryzienia? Czy puszczając 
swojego czworonoga bezpańsko 
na ulicę zdajemy sobie z tego 
sprawę?

Z a d a n i e m  G m i n y  j e s t 
zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom. Zgodnie z ustawą 
o ochronie zwierząt, bezdom-

nymi zwierzętami są „zwierzęta 
domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie 
ma możliwości ustalenia ich wła-
ściciela lub innej osoby, pod któ-
rej opieką trwale dotąd pozosta-
wały”. Bezpańskie psy to często 
zwierzaki porzucone, gdy wła-
ścicielowi znudziły się obowiązki 
lub pochodzące z hodowli. Bie-
gające luzem i głodne zaczy-
nają szukać pożywienia. Wszel-
kie podejmowane przez gminę 
działania muszą być zgodne 
z ogólnymi przepisami ustawy 
o ochronie zwierząt. Podstawo-
wym sposobem rozwiązania pro-
blemu bezdomnych zwierząt jest 
umieszczenie ich w schronisku. 
Nasza Gmina nie posiada wła-
snego schroniska, dlatego jeste-
śmy zmuszeni powierzyć to zada-
nie osobom trzecim.

W roku 2015 całodobowym 
i kompleksowym zapewnieniem 
opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz ich wyłapywaniem, będzie 
zajmował się Pan Jarosław 
KOŁODZIEJCZYK prowadzący 
działalność pn. Jarosław KOŁO-
DZIEJCZYK, Gabinet Wetery-
naryjny ANIMAL-VET Zasole 
z siedzibą w Oświęcimiu, a odło-
wione na terenie Gminy zwie-
rzęta będą umieszczane w schro-
nisku dla zwierząt w Chełmku 
przy ul. Jaworznickiej (prowa-
dzonym również przez Pana J. 
Kołodziejczyka).

Informacje o wyłapanych 
zwierzętach wraz ze zdjęciami 
znajdują się na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Goczałko-
wice-Zdrój w zakładce: zwie-
rzęta do adopcji.

Czy wszystkie biegające 
po Goczałkowicach-Zdroju pie-
ski są bezpańskie? Niestety nie. 
W zdecydowanej większości 
mają one właścicieli, którzy nie 
zdają sobie sprawy z tego co robi 
ich piesek i gdzie się podziewa.

Na terenie naszej Gminy mamy 
dzielnicowych, którzy są naszym 
sprzymierzeńcem w walce z psami 
wałęsającymi się po naszej miej-
scowości, stanowiącymi zagro-
żenie dla nas i dla naszych naj-
bliższych. To oni są upoważnieni 
do wejścia na teren nieruchomo-

ści, do sprawdzenia warunków 
w jakich żyje pies i do ukara-
nia właściciela psa biegającego 
po terenie naszej miejscowości 
bezpańsko.

Jeżeli jesteś właścicielem psa, 
pamiętaj że brak wyobraźni 
może doprowadzić do poważ-
nej tragedii.

32/736 24 54 – nr telefonu 
do Urzędu Gminy w sprawie bez-
domnych psa/psów,
32/449 32 63 – nr telefonu 
do Dzielnicowych w sprawie 
psa/psów biegających bezpań-
sko.

Opracowała:
Krystyna Gimel

BEZDOMNE PIEsKI – NAsZ 
WsPÓLNY PROBLEM

Informacje o wyłapanych ści, do sprawdzenia warunków 

Po pier wsze, obowiązki 
w ł a ś c i c i e l a  w y n i k a j ą 
z czystej odpowiedzial-

n o śc i  z a  o p i e kowa n i e  s i ę 
psem. Należą do nich przede 
wszystkim: zapewnianie psu 
odpowiedniego wyżywienia 
i dostępu do wody, regularne 
przebywanie z nim na świeżym 
powietrzu oraz stworzenie mu 
przyjaznej i ciepłej atmosfery 
w domu, gdzie pies musi mieć 
wyraźnie wskazany własny kąt 
z posłaniem.

Psy to zwierzęta obdarzone 
uczuciami, dlatego zaniedby-
wane będą cierpieć. Nie można 
zapominać o regularnych wizy-

tach u weterynarza, bo tylko 
w ten sposób zapewnisz psu 
zdrowie, a w razie potrzeby – 
natychmiastową i niezbędną 
pomoc.

Pamiętaj  też,  że wycho-
dząc z psem na spacer, należy 
trzymać go na smyczy oraz 
w kagańcu – w przypadku psów 
średnich, dużych i olbrzymich. 
Nie można spacerować z psem 
na terenie placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, kąpielisk, 
plaż, boisk szkolnych i ogród-
ków przedszkolnych. Pies może 
być spuszczony ze smyczy jedy-
nie w miejscach, gdzie wokół 
jest bardzo mało ludzi. Oczywi-

stym jest też, że należy sprzątać 
odchody swojego czworonoga.

P r a w o  m ó w i  r ó w n i e ż , 
że będąc właścicielem psa 
masz obowiązek go szczepić 
(coroczne szczepienie przeciw 
wściekliźnie psa od momentu 
ukończenia przez niego 3 mie-
siąca życia).

Nie wywiązywanie się z obo-
wiązków wiąże się z przykrymi 
ko n s e k we n c j a m i :  o d  k a r y 
grzywny do kary ograniczenia 
wolności.

Uwaga:

Posiadanie psa rasy agresyw-
nej wymaga zgody tutejszego 

organu (pokój nr 213 w Urze-
dzie Gminy Goczałkowice-
-Zdrój).

Pamiętajmy, że za zacho-
wanie psa zawsze odpowiada 
jego właściciel .  Szkody, 
które czynią psy, wynikają 
z błędów popełnianych przez 
ludzi.

Jeżeli jesteś właścicielem 
psa pamiętaj, że nie wywiązy-
wanie się z obowiązków i brak 
wyobraźni może prowadzić 
do tragedii!

Opracowała:
Krystyna Gimel

OBOWIąZKI WŁAśCICIELI PsÓW
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz 
przedwiośnie to okresy, w których wyraź-
nie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużyt-

ków. Spowodowane jest to, niestety, wypala-
niem traw i pozostałości roślinnych. Obszary 
zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która 
ze względu na występujące w tym czasie okresy 
wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, 
co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika 
ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtow-
nym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przy-
czyn ich powstania odpowiedzialny jest czło-
wiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu 
rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej 
trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekono-
miczne. Nic bardziej błędnego ponieważ:
1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,
2) do atmosfery przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących truciznami 

zarówno dla ludzi jak i zwierząt,
3) podczas pożaru powstaje duże zadymie-
nie, które jest szczególnie groźne dla osób 
przebywających w bezpośrednim sąsiedz-
twie miejsca zdarzenia, z uwagi na możli-
wość zaczadzenia,
4) wypalanie traw powoduje ponadto, zmniej-
szenie widoczności 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 przypadku gwałtownej zmiany 
kierunku wiatru, pożary bardzo często wymy-
kają się spod kontroli,
6) ogień z nieużytków często przenosi się 
na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bez-
cenne drzewostany, które po pożarze odra-
dzają się przez wiele dziesiątek lat,
7) pożary traw powodują również spustosze-
nie flory i fauny. Giną rośliny, bezkręgowce, 
owady, płazy, gady, dzikie ptactwo, ssaki 
leśne oraz domowe,
8) każda interwencja to poważny wydatek 
finansowy dla państwa,
9) w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nie-
użytków, bardzo często zaangażowana jest 
duża ilość strażaków i sprzętu, który w tym 
czasie może być potrzebny do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w innym miejscu.

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH 
WYPALANIEM TRAW GINĄ LUB ZOSTAJĄ 
RANNI, PODPALACZE, PRZYPADKOWE 
OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!

sTOP POŻAROM TRAW!!!

Określa to m.in. ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 
124. „Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary… podlega 
karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); 
„w lasach oraz na terenach śród-
leśnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabra-

nia się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miej-
scami wyznaczonymi do tego celu,
2. korzystania z otwartego płomie-
nia,
3. wypalania wierzchniej warstwy 
gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje: Art. 82 ustawy 
z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 
46, poz. 275 z późn. zm.) – kara 
aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość może wyno-
sić od 20 do 5000 zł. Art.163. §1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 

88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich roz-
miarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10”.

W walkę z wypalaniem traw 
włączyła się także Unia Europejska. 
Założenia polityki rolnej UE regu-
lują m.in. zagadnienia ochrony 
środowiska w rolnictwie. Jednym 
z narzędzi umożliwiających doko-
nywanie pozytywnych przemian 
w tym sektorze jest system dopłat 
bezpośrednich. Ta forma wsparcia 
unijnego, zobowiązuje użytkow-
nika gruntów do ich utrzymania 
zgodnie z normami tzn. w dobrej 

kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a 
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. 
o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 170, poz.1051 z późn. 
zm.).

Za wypalanie traw grożą, oprócz 
kar nakładanych np. przez policję 
czy prokuraturę, także dotkliwe 
kary finansowe nakładane przez 
Agencją Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w postaci zmniej-
szenia od 5 do 25%, a w skrajnych 
przypadkach nawet odebrania, 
należnej wysokości wszystkich 
rodzajów dopłat bezpośrednich 
za dany rok.

PROSIMY O ROZWAGĘ
 I NIEWYPALANIE TRAW!!!

WYPALANIE TRAW 
JEsT NAPRAWDę NIEBEZPIECZNE,

ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

PuNKT PRZYJMOWANIA 
ROZLICZEŃ ROCZNYCh PIT

W środę 8 kwietnia 2015 r., w godzinach 7.30-14.30 w Urzę-
dzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, będzie 
czynny Punkt przyjmowania rozliczeń rocznych PIT, który 

będą obsługiwać pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie.
W ramach pracy Punktu można:

1. pobrać druki wraz z załącznikami

2. uzyskać informacje dotyczące rozliczeń
3. złożyć zeznanie podatkowe.

Punkt przyjmowania rozliczeń w wyznaczonym dniu będzie 
mieścił w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój pokój 101 (I piętro).

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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W 2014 roku od staty-
stycznego mieszkańca 
g m i n y  o d e b r a n o 

ok. 251 kilogramów odpadów 
komunalnych, a od wszystkich 
mieszkańców łącznie ponad 
1600 ton odpadów.

Odpady odebrane przez 
gminę w 2014r.:
- odpady zmieszane – 1108,6 
tony,
- odpady segregowane – 260 
ton, - odpady biodegradowalne – 150,6 tony,

Podczas zbiórek spod posesji 
mieszkańców odebrano:
- 6,1 tony zużytych opon,
- 1,8 tony elektrośmieci oraz
- 40 ton odpadów wielkogaba-
rytowych.

W Punkcie  Selekt ywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zebrano ponad 65 ton 
odpadów typu leki, baterie 
i akumulatory, tonery, odpady 
niebezpieczne, zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny.

PODsuMOWANIE 2014 ROKu 
W ZAKREsIE ODBIORu 
ODPADÓW KOMuNALNYCh

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 27 kwiet-
nia – 30 kwietnia 2015r. odbędzie się zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 
7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.
27 kwietnia 2015 r. – Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór 
II;
28 kwietnia 2015 r. – od przejazdu kolejowego do DK1;
29 kwietnia 2015 r. – od DK1 do Rudołtowic;
30 kwietnia 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, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drew-
niane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samo-
chodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady remon-
towe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

„WYsTAWKA” ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCh

Przypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

INFORMACJA INFORMACJA 
Informujemy, że od 10 kwietnia br. będzie czynny 

PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren Szkoły 

Podstawowej nr 1), w którym Mieszkańcy będą mogli 

oddawać odpady zielone i  biodegradowalne. Punkt 

będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 12.00-14.00. 

Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów 

poza godzinami otwarcia punktu. 

W związku z przypadającym w dniu 6 kwietnia 2015 r. 

świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowa-

nych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i Bór II.  

Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów 

komunalnych przypada na poniedziałek (6 kwietnia) 

będą obsługiwane w piątek 10 kwietnia 2015 r.
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 Panu Bogdanowi Krzyżowskiemu

i pani ewelinie kanik

PRACOWNIKOM
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

oraz

pani aleksandrze smołce

pracownikowi
ośrodka pomocy społecznej

WYRAZY GŁĘBOKIEKO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU
z powodu śmierci

Żony i matki

składa
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy 
widzi, że zasłużył sobie na niebo”

Jan Grzegorczyk

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
/.../

PANU MICHAŁOWI BEBEROKOWI

pracownikowi

administracji zasobów komunalnych

najszczersze kondolencje

w związku ze śmiercią

ojca

składa 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

 PANI GABRIELI ZIPSER

PRACOWNIKOWI URZĘDU GMINY

wyrazy 

współczucia I SŁOWA WSPARCIA

z powodu śmierci

OJCA

składa

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
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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 ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00, 
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
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, 
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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


