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SPrAWOZDANIE Z XXVI  
SESjI rADy GmINy 
Na sali Urzędu Gminy, 20 

grudnia 2012 r. odbyła się 
XXVI sesja Rady Gminy. 

Posiedzenie otworzył Przewod-
niczący Rady – Adam Maćkow-
ski. Rada przyjęła protokół 
z poprzednich obrad. Przewod-
niczący Rady zgłosił pisemną 
interpelację dot. zamieszczenia 
na nowych tablicach informacyj-
nych, usytuowanych na terenie 
gminy zdjęcia ogrodów poka-
zowych Gospodarstwa Szkół-
karskiego KAPIAS. Zdaniem A. 
Maćkowskiego, jest to wybiór-
cze promowanie osób zajmują-
cych się działalnością związaną 
z turystyką.

Ustnej odpowiedzi na inter-
pelację udzieliła Sekretarz 
Gminy – Maria Ożarowska. 
Wyjaśniła Przewodniczącemu 
Rady, że wspomniane tablice 
zostały wykonane w ramach 
realizacji unijnego projektu 
„Uzupełnienie bazy informacji 
turystycznej w Goczałkowicach-
-Zdroju”, tym samym zostały 
na niej umieszczone najważ-
niejsze atrakcje gminy. Dodała, 
że Przewodniczący Rady sam 
wcześniej podkreślał, że ogrody 
Pa ń s t w a  K a p i a s  s t a n ow i ą 
jeden z najciekawszych walo-
rów naszej miejscowości. Ich 
opis i wizualizacja znajduje się 
we wszystkich folderach i prze-
wodnikach Powiatu Pszczyń-
skiego. Ponadto, w okolicach 
poczty od ponad roku znajduje 
się niemal identyczna tablica 
i nikt wcześniej nie zgłaszał 
względem niej żadnych obiekcji, 
dlatego nie będzie w tej sprawie 
udzielać innych wyjaśnień.

W dalszej kolejności, przy-
stąpiono do podjęcia uchwał 
w sprawach:
– ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez wła-
ściciela nieruchomości (Radny 
– Krzysztof Kleczka stwierdził, 
że deklaracja wymaga podania 
zbyt dużej liczby danych osobo-
wych. Mecenas Hassa wyjaśnił, 
że jest to konieczne w przypadku 
ewentualnego ściągania zale-
głych należności. Radny – M. 
Żurek wyraził opinię, że miesz-
kańcy z tego względu nie będą 
chcieli jej wypełniać.);
– skargi Prokuratora Rejono-

wego w Pszczynie z dnia 28 
listopada 2012 roku (wpływ 30 
listopada 2012 roku) o sygna-
turze akt PA 80/12 wniesio-
nej do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach 
na uchwałę Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój nr XXXV/246/09 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 
w sprawie określania wymagań 
jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-
ści oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój;
– zlecenia kontroli  Komisji 
Rewizyjnej (Przewodniczący 
Rady Gminy poinformował, 
że część radnych była obecna 
na wizji w budynku przepom-
powni, gdzie została wykonana 
dokumentacja fotograficzna. 
Radny – Marek Żurek zaintere-
sował się, czy do tych pomiesz-
czeń mogą wchodzić osoby 
bez uprawnień. Radny – Józef 
Brudek zauważył, że należy 
na wstępie określić parametry 
powyższej kontroli.);
– uchwalenia Statutu Uzdrowi-
ska Goczałkowice-Zdrój- wyso-
kości i zasad ustalania dotacji 
celowej dla podmiotów prowa-
dzących żłobki i kluby dziecięce 
na terenie Gminy Goczałkowice-
-Zdrój;
– wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój.
– zatwierdzania taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i  zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój obowią-
zujących od dnia 01.02.2013 r. 
do dnia 31.01.2014 r. (Kierow-
nik AZK – Piotr Niemiec wyja-
śnił, że w związku ze wzro-
stem cen eksploatacji, stawki 
na 2013 r. będą wyższe o 4%.);
– przekazania środków finanso-
wych dla Komendy Powiatowej 
Policji w Pszczynie w roku 2013 
(Radny – Krzysztof Kleczka, 
zainteresował się, jak wygląda 
bilans z działalności dzielni-
cowych za 2012 r. W odpowie-

dzi, pracownik urzędu – Joanna 
Pieczka przedstawiła  ade-
kwatne sprawozdanie.);
– przyjęcia gminnego programu 
prof ilakt yki  i  rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
na rok 2013 (Radny – Krzysz-
tof Kleczka powiedział, że jego 
zdaniem nie widać skuteczno-
ści programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych, dodał, że program jest 
niedopracowany.);
–  uchwalenia  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Goczałkowice-Zdrój na lata 
2013-2022 (Radny – Krzysztof 
Kleczka stwierdził, że w mate-
riałach dot. prognozy finanso-
wej nie ma wzmianki o jakich-
kolwiek działaniach zapobie-
gających powodzi. Wójt Gminy, 
poinformowała go, że projekty 
związane z tą kwestią są w toku, 
a Urząd Gminy na bieżąco koor-
dynuje związane z nią działa-
nia. Wracając do tematu, radny 
przypomniał o „stanie” Potoku 
Bez Nazwy, zlokalizowanego 
w sąsiedztwie ul. Letniej, któ-
rym nikt się nie zajmuje.).

Przechodząc do kolejnego 
punktu porządku obrad, Rada 
Gminy przystąpiła do uchwale-
nia budżetu Gminy Goczałko-
wice-Zdrój na rok 2013 (budżet 
został przyjęty jednogłośnie).

W punktu 7 posiedzenia 
– Wójt Gminy – Gabriela Pla-
cha odczytała  odpowiedzi 
na pisemne interpelacje zło-
żone przez Przewodniczącego 
Rady na poprzedniej sesji dot. 
remontu przepompowni oraz 
dostępu do informacji publicz-
nej.

Przystępując do sprawozda-
nia z pracy Wójta Gminy za okres 
międzysesyjny, Gabriela Placha 
poinformowała zebranych, że:
– rozstrzygnięto przetarg oraz 
podpisano umowy na realiza-
cję zadania „Bieżące Utrzyma-
nie Parku oraz terenów zielo-
nych na terenie gminy”. Umowę 
będzie realizowała firma Ligustr 
Stanisław Żaczek z Ligoty,
– rozstrzygnięto     przetarg   na  bie-
żące remonty dróg na terenie 
gminy w 2013r. Umowę będzie 
realizował Zakład Remontowo – 
Budowlany z Rudołtowic,
– rozstrzygnięto przetarg dot. 
dostawy energii elektrycz-

nej do budynków gminnych. 
Wybrana została oferta firmy 
Grupa Obrotu Energią Elek-
tryczną SP.ZO.O.,
– ogłoszono przetarg dot. rewi-
talizacji parku zdrojowego wraz 
z nasadzeniem drzew i krze-
wów. Termin składania ofert 
mija 4 stycznia 2013 r.,
– przygotowywany jest prze-
targ dot. kompleksowej obsługi 
gminy w zakresie gospodarki 
odpadami,
– wysłano aneks do wniosku 
dot. poprawy układu komuni-
kacyjnego poprzez przebudowę
ul. Uzdrowiskowej i ul. Par-
kowej, w związku ze zmianą 
wysokości dofinansowania z 30 
na 50%. Listy rankingowe ukażą 
się do 15.01.2013 r.,
– w Starostwie odbyło się spo-
tkanie z udziałem Radnych dot. 
organizacji ruchu na ul. Uzdro-
wiskowej w związku z wnio-
skiem Gwarka. Ustalono aby 
pójść w kierunku służebności 
drogi, która obecnie jest wjaz-
dem do obu ośrodków,
– 7 stycznia o godz. 17.30 odbę-
dzie się spotkanie dla mieszkań-
ców dot. tematyki szkód gór-
niczych, współorganizowane 
przez Stowarzyszenie Poszko-
dowanych Działalnością Geolo-
giczno – Górniczą,
– Firma AT GROUP z Krup-
skiego Młyna przekazała osta-
teczną wersję projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. Zarząd Województwa 
wydał pozytywną opinię do tego 
planu. Zostanie on przekazany 
pod obrady kolejnej sesji,
– powołano komisję urbani-
styczno – architektoniczną, któ-
rej zostaną przekazane do zaopi-
niowania projekt y studium 
uwar unkowań i  kier unków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Pod koniec stycz-
nia projekt ten zostanie skiero-
wany do uzgodnień, a potem 
dopiero wyłożony do publicz-
nego wglądu,
– został przekazany do kon-
sultacji projekt uchwały Rady 
Gminy w sprawie wymagań, 
jakie winien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwoleń na prowadzenie dzia-
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łalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości cie-
kłych na terenie Gminy. Konsul-
tacje potrwają do 08.01.2013 r.

Dodała również, że Prze-
wodniczący Rady, przed ostat-
nim wydaniem czasopisma 
samorządowego „Wiadomo-
ści Goczałkowickie” „zażądał” 
opublikowania na jego łamach 
pism, przesłanych na prywatny 
adres Pana Maćkowskiego, dot. 
ul. Św. Anny. Pani Wójt wyja-
śniła, że po konsultacji prawnej 
nie zezwoliła na upublicznia-
nie prywatnej korespondencji, 
ze względu na grożące za ten 
czyn konsekwencje prawne. 
Wyjaśniła, że w grudniowym 
numerze gazety ukazały się 
jedynie pisma (również na sku-
tek interwencji Przewodniczą-
cego), które wpłynęły do Rady 
Gminy od Rady Powiatowej 
SLD w Pszczyna i mieszkańców 
Goczałkowic-Zdroju (dotyczące 
tej samej kwestii).

Wzburzony Przewodniczący 
Rady, stwierdził, że niczego nie 
„żądał”, a pisma, które otrzy-
mał traktuje jak korespondencję 
skierowaną do osoby publicz-
nej, gdyż adresat powoływał się 
na pełnioną przez niego funkcję.

Włączając się do dysku-
sji mecenas – Hassa wyjaśnił, 
że istnieje wyraźne rozróżnie-

nie pomiędzy dokumentami 
prywatnymi, a publicznymi. 
Dodał, że w tym konkretnym 
przypadku istniało bardzo duże 
ryzyko zaskarżenia redakcji lub 
wydawcy czasopisma ze strony 
nadawcy pisma (tajemnica tre-
ści korespondencji). Wyjaśnił, 
że tego typu kwestie wyraź-
nie regulują również przepisy 
prawa prasowego, które mówią 
o naruszeniu dóbr osobistych. 
Sekretarz Gminy – Maria Oża-
rowska stwierdziła, że kontak-
towała się telefonicznie z Panem 
Maćkowskim,  aby odłożyć 
tą sprawę na „nowy rok”, jed-
nakże jej prośby okazały się bez-
skuteczne.

W ramach wolnych gło-
sów i wniosków Przewodni-
czący Rady Gminy poinformo-
wał, że do Wójta Gminy wpły-
nęła kolejna skarga Dariusza  
Bargiela na działalność kierow-
nika Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, która została przekazana 
do Komisji Rewizyjnej. Ponadto 
do biura rady wpłynęło:

– pismo ze Szkół Specjalnych 
w Pszczynie z prośbą o udo-
stępnienie jednej bezpłatnej 
godziny tygodniowo na basenie 
w Goczałkowicach-Zdroju;
– skarga na uchwałę Rady 
Gminy Goczałkowice – Zdrój 
nr XLVIII/286/2006 z dnia 
30 maja 2006 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój;
– oraz książki dot. stanu środo-
wiska w województwie śląskim 
w 2011 r. przesłane przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, 
Delegatura w Bielsku-Białej.

W dalszej kolejności Adam 
Maćkowski poinformował rad-
nych, że przeprowadził roz-
mowę z Panem Górką z Powia-
towego Zarządu Dróg w Pszczy-
nie w sprawie szykan na ul. Św. 
Anny. Dodał, że wysłał również 
pisma dot. tej sprawy do Powia-
towego Zarządu Dróg, Komendy 
Powiatowej Policji oraz Powia-
towej Straży Pożarnej.

W tym momencie radny – 
Marek Żurek stwierdził, że tego 
typu zawiadomienia powinny 
wychodzić od Wójta Gminy, nie 
ze strony Przewodniczącego, 
który reprezentuje całą radę 
(nie wszyscy radni popierali 
powyższe wnioski). Jak zauwa-
żył, to Wójt jest organem wyko-
nawczym gminy, a w statucie 
rady wyraźnie pisze o przeka-
zywaniu tego typu pism bezpo-
średnio do niego.

Mecenas –  Hassa dopo-
w i e d z i a ł ,  że  R a d a  G m i ny 
nie ma prawa występować 
na zewnątrz jako organ. Wyja-
śnił, że w regulaminie wyraź-

nie pisze jakie ma kompetencje 
– radny nie może wystosować 
żadnego pisma reprezentują-
cego całą Radę Gminy. Dodał, 
że tego typu postępowanie jest 
niedopuszczalne.

Odnosząc się do wypowie-
dzi adwokata, Przewodniczący 
Rady Gminy stwierdził tylko, 
że była to reakcja na pismo 
mieszkańców w sprawie szykan.

W dalszej części „wolnych 
głosów i wniosków”, radny 
Krzysztof Kleczka zapytał kie-
rownika AZK, w jakim termi-
nie zostanie przeprowadzona 
wizja kanału wody deszczowej 
na Koloni Brzozowej.

Piotr Niemiec odpowiedział, 
że sprawa została przekazana 
do PG Silesia w Czechowicach-
-Dziedzicach o czym został 
poinformowany zgłaszający 
ją mieszkaniec.

Radny Grzegorz Maćkow-
ski poinformował Kierownika 
GOSIR –u, że mieszkańcy skarzą 
się na zimną wodę na basenie.

Jan Bukowczan wyjaśnił, 
że stan ten związany był z awarią 
pompy ciepła, która po 4 dniach 
została usunięta.

Na zakończenie posiedzenia, 
Sekretarz Gminy przedstawiła 
część projektów uchwał jakie 
będą omawiane na kolejnej sesji.

Opracowanie:
Ewelina Sowa

SPrAWOZDANIE Z XXVII 
SESjI rADy GmINy 
We wtorek, 15 stycznia 

2013 r.  w siedzibie 
Urzędu Gminy odbyła 

się XXVII sesja Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. Prawo-
mocność  obrad stwierdzi ł 
Przewodniczący Rady – Adam 
Maćkowski.  Wraz z przy ję-
ciem protokołu z poprzed-
niego posiedzenia (nikt nie 
zgłosił pisemnej interpelacji) 
dr Leszek Ośródka z Instytutu 
Meteorologii  i  Gospodarki 
Wodnej przedstawił uwarun-
kowania prawne oraz założe-
nia merytoryczne programu 
ochrony powietrza dla terenu 
byłej strefy bieruńsko-lędziń-
skiej. Wyjaśnił,  że pomiar y 
wynikają z ustawy uzdrowi-

skowej. Gminy (na terenie któ-
rych znajdują się uzdrowiska) 
muszą posiadać świadectwo 
potwierdzające właściwości 
klimatyczne danego obszaru, 
o k r e ś l a j ą c e  m . i n .  p o z i o m 
hałasu, zakres oddziaływa-
nia pól magnetycznych, jakość 
powietrza itp.

Na dzień dzisiejszy, jakość 
powietrza w Goczałkowicach, 
na tle innych gmin uzdrowisko-
wych nie jest najgorsza (prze-
kraczamy tylko wysokość pyłu 
PM – 10). Jednakże, aby utrzy-
mać statut uzdrowiska musimy 
ją poprawić. Pomiary zakończą 
się w grudniu 2013 r.

W dalszej części obrad, pra-
cownik firmy ATGROUP zapre-

zentował „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 
dla gminy Goczałkowice-Zdrój 
na lata 2012-2030 (podjęcie 
uchwały).

W punkcie 7 i 8 omówiono 
skargę Prokuratora Rejono-
wego w Pszczynie z dnia 20 
grudnia 2012 r. na uchwałę 
Nr XV/109/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice z dnia 22 stycz-
nia 2008 r. w sprawie górnych 
stawek opłat z tytułu świadcze-
nia usług usuwania odpadów 
komunalnych oraz skargę z dnia 
18 grudnia 2012 r. na uchwałę 
Nr  XLVIII/286/2006 Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 30 maja 2006 r. w spra-

wie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie gminy Goczałkowice-Zdrój 
(w sprawach podjęto uchwały).

Następnie Rada Gminy przy-
stąpiła do podjęcia uchwał dot.:
– planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2013,
– ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2013 r. oraz spe-
cjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie jest 
przyznawane,
– zmian w Wieloletniej Progno-
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zie Finansowej Gminy Goczał-
kowice-Zdrój na lata 2013-
2020,
–  z m i a n y  u c h w a ł y  n r 
XXXVI/170/2012 z dnia 20 
gr udnia2012 r.  w sprawie 
budżetu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na rok 2013,
– określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój,
– podziału Gminy Goczałko-
wice-Zdrój na obwody głoso-
wania i ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych,

D a l e j ,  W ó j t  G m i n y  – 
Gabriela  Placha odczytała 
odpowiedź na inter pelację 
złożoną na poprzedniej sesji, 
dot. umieszczania treści rekla-
mowych na nowych tablicach 
z planem miejscowości (wyja-
śnienia dot. tej kwestii zostały 
podane w sprawozdaniu z XXVI 
sesji Rady Gminy).

Wójt Gminy w sprawozdaniu 
ze swej pracy za okres między-
sesyjny poinformowała zebra-
nych o:
– tr wającym postępowaniu 
przetargowym dot. Rewitali-
zacji parku zdrojowego wraz 
z nasadzeniem drzew i krze-
wów. Otwarcie ofert miało 
miejsce 09.01.2013r. Łącznie 
wpłynęło 14 (od 2,15 mln zł 
do 4,4 mln). Trwa ich ocena,
– ogłoszeniu przetargu dot. 
świadczenia usług – odbieraniu 
i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych powstających 
w nieruchomościach na tere-
nie gminy,
– ukazaniu się ostatecznej listy 
rankingowej w ramach NPPDL. 
Wniosek złożony przez gminę, 
dot. „Poprawy układu komu-
nikacyjnego poprzez przebu-
dowę ul. Uzdrowiskowej i Par-
kowej uplasował się na wyso-
kiej, trzeciej pozycji,
– wysłanej do Ministra Zdro-
wia informacji przedstawiają-
cej podjęte przez Gminę dzia-
łania, w związku z decyzją 
Ministra Zdrowia zobowiązu-
jąc urząd do podjęcia kroków 
mających na celu usunięcie 
naruszeń w zakresie hałasu 
oraz zanieczyszczeń powietrza 

do 31.12.2013 r. oraz wnio-
sek z prośbą o przesunięcie 
tego terminu do końca 2018 r. 
(do czasu wykonania nowego 
operatu uzdrowiskowego),
– zorganizowaniu informa-
cyjno – konsultacyjnego spo-
tkania z mieszkańcami, dot. 
kwestii eksploatacji górniczej, 
a statusu gminy uzdrowisko-
wej,
–  o t r z y m a n y m  p r o t o k o l e 
pokontrolnym z kontroli prze-
prowadzonej przez Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Śl. Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach dot. 
realizacji  zadań obronnych 
i akcji kurierskiej oraz wystą-
pieniu pokontrolnym RIO,
– otrzymanym projekcie stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, który został 
przekazany do analizy komisji 
urbanistyczno – architektonicz-
nej. Wraz z jej zakończeniem, 
w ostatnich dniach stycznia 
zostanie on wysłany do uzgod-
nień, a następnie „wyłożony”,
– rozstrzygnięciu konkursów 
na realizację zadań z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia 
oraz działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych:

–  C ar i ta s  Archi di e c e z j i 
Katowickiej „Ośrodek Matka 
Boża Różańcowa z Pszczyny” 
– dotacja 5 000,00 zł na pro-
jekt „Działanie na rzecz wyrów-
nywania szans osób niepełno-
sprawnych oraz osób z upośle-
dzeniem umysłowym;

– Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz osób z upośledze-
niem umysłowym – dotacja 
31 520,00 zł na kompleksową 
pomoc rehabilitacyjną – tera-
peutyczną dla dzieci z upośle-
dzeniem umysłowym z terenu 
gminy,

– Stowarzyszenie Hospicjum 
Ojca PIO – dotacja 6 000,00 zł 
na sprawowanie opieki nad oso-
bami schorowanymi, przewle-
kle chorymi oraz w terminal-
nym okresie choroby nowotwo-
rowej,
– o ogłoszonych przez Zarząd 
Województwa (za pośrednic-
twem LGR „Żabi Kraj”) w termi-
nie: 01.02.2013 – 06.03.2013 
czterech konkursach dot.:

–  podnosz e nia  war toś c i 
produktów rybactwa, rozwoju 
usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne 

od rybactwa,
–  r e s t r u k t u r y z a c j i  l u b 

r e o r i e n t a c j i  d z i a ł a l n o ś c i 
gospodarczej lub dywersyfi-
kacji zatrudnienia osób mają-
cych pracę związana z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem,

– wzmocnienia konkuren-
cyjności i utrzymania atrak-
cyjności obszarów zależnych 
od rybactwa,

–  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a 
lub dziedzictwa przyrodni-
czego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności lub przywró-
cenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klę-
ski żywiołowej.
(Wzorem lat ubiegłych zosta-
nie utworzony punkt konsulta-
cyjny dla potencjalnych benefi-
cjentów).
– zaplanowanej na 29 stycznia 
2013 r. zbiórce elektrośmieci, 
która odbędzie się na górnym 
parkingu, przy kościele para-
fialnym,
–  z a p l a n o w a n e j  w i z y c i e 
w Goczałkowicach, delegacji 
kongresmenów Stanów Zjed-
noczonych (odwiedzą m.in. 
Pokazowe Ogrody KAPIAS).

W ostatnim punkcie sprawoz-
dania, Wójt Gminy poprosiła 
Dyrektor GOK – Zofię Szołdrę 
oraz Kierownika GOSiR – Jana 
Bukowczana o przedstawienie 
oferty dla dzieci na FERIE 2013 
(szczegóły dostępne na stro-
nach instytucji).

Radny Zbigniew Jacek zain-
teresował się jak wygląda kwe-
stia zaplanowania spotkania 
(dot. PG Silesia) z Marszał-
kiem Województwa Śląskiego, 
o którym była mowa jakiś czas 
temu?

Wó j t  G m i ny  w y j a ś n i ł a , 
że sytuacja skomplikowała się 
wraz z odwołaniem dotychcza-
sowego marszałka. Poinformo-
wała radnych, że 15 stycznia 
2013 (w dniu posiedzenia rady) 
wraz z dr Beatą Matyszkiewicz 
złożyła wizytę w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Katowi-
cach, gdzie spotkała się w tej 
sprawie z dr Ireneuszem Rysz-
kielem – Dyrektorem Wydziału 
Nadzoru Nad Systemem Opieki 
Zdrowotnej, ponadto ciągle 
trwają próby umówienia się 
na spotkanie z wiceministrem 

zdrowia – Igorem Radziewi-
czem - Winnickim.

Przystępując do wolnych 
głosów i wniosków, Przewod-
niczący Rady – Adam Mać-
kowski podał do wiadomości, 
że do biura rady wpłynęły dwa 
pisma: od prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej oraz 
od mieszkańców gminy, dot. 
uruchomienia na goczałkowic-
kim dworcu PKP poczekalni 
dla podróżnych (Gabriela Pla-
cha odpowiedział, że wysłano 
w tej sprawie już dwa pisma, 
jednak wciąż pozostają one 
bez odpowiedzi). Dodał rów-
nież ,  że  otrzymał  na swój 
adres mailowy prośbę Mariu-
sza Kotarka (dot. udostępnie-
nia danych goczałkowickich 
członków Rady Gminy), który 
w ramach pracy naukowej two-
rzy portal gmin i radnych woje-
wództwa śląskiego. Przewod-
niczący Rady, przypomniał, 
że Pszczyński Zarząd Dróg 
zbiera dokumentację w spra-
wie postulatu części mieszkań-
ców gminy, związanego z ogra-
niczeniem po jednej stronie 
postoju na ul. Zimowej.

W ramach „wolnych gło-
sów i wniosków” poinformo-
wano radę, że Lokalna Grupa 
Rybacka „Żabi Kraj” posiada 
do rozdysponowania w ramach 
dofinansowań kwotę 43 mln zł. 
Pula przypadająca na naszą 
gminę zostanie w całości wyko-
rzystana na rewitalizację parku 
zdrojowego, 

Pomimo to, o dofinansowa-
nia mogą ubiegać się instytu-
cje, stowarzyszenia reprezen-
tujące sektor społeczny. Zain-
teresowany tą kwestią radny 
– Krzysztof Kleczka, stwierdził, 
że w takim wypadku z wnio-
skiem do LGR może wystąpić 
goczałkowicka Spółka Wodna 
(pozyskanie dodatkowych pie-
niędzy na prace melioracyjne 
na terenie gminy). Gabriela 
Placha, obiecała, że propozycja 
ta zostanie przeanalizowana.

Na  z a ko ń c z e n i e  o b r a d , 
radna – Zofia Żelazo zapy-
tała, czy nie można by wyna-
jąć komuś potrzebującemu 
gminnego mieszkania (przy 
ul.  Szkolnej) zajmowanego 
wcześniej przez Państwo Sta-
wowskich, które po ich wypro-
wadzce stoi puste.

Opracowanie:
Ewelina Sowa

SPrAWOZDANIE Z XXVII SESjI  - cIąG DAlSZy
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ZAŁącZNIK DO UcHWAŁy Nr XXVII/179/2013
w sprawie: podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na obwody głosowania i ustalenia 

ich numerów, granic oraz  siedzib obwodowych komisji wyborczych.



  z  ż y c i a  g m i n y  6 wiadomości goczałkowickie

W skład Komisji Gospodarki i Finansów wchodzą radni:
Małgorzata Paszek – przewodnicząca

Krzysztof Lazarek – zastępca
Norbert Czernecki – członek
Aleksandra Marzec- członek
Anna Manowska – członek
Zbigniew Jacek – członek

Grzegorz Maćkowski – członek
Łukasz Hanke – członek

W posiedzeniach Komisji wzięli również udział:
Wójt Gminy – Gabriela Placha

Skarbnik Gminy – Barbara Kwiatoń
Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska

Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych 
gminy oraz radni nie będący członkami Komisji.

W 2012 r. Komisja Gospodarki i Finansów spotkała się 18 razy, w tym 
znalazło się 8 posiedzeń na Komisjach wspólnych. Na poszczegól-
nych spotkaniach były omawiane tematy zawarte w planie pracy 

Komisji Gospodarki i Finansów na 2012 r. Dominowały tematy związane 
z gospodarką finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój. Analizie poddawane 
były wydatki finansowe związane z zakończonymi inwestycjami oraz dys-
kutowano nad możliwościami finansowymi, w szczególności:
1. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na rok 2012.
2. Analiza oraz opiniowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowa-
nie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja starej części budynku Urzędu 
Gminy w Goczałkowicach- Zdroju”.
3. Analiza – Gospodarowanie mieniem Gminy w zakresie gospodarki nie-
ruchomościami.
4. Analiza w sprawie utrzymania i modernizacji dróg powiatowych oraz 
zasadności zamiany drogi należącej do powiatu na drogę gminną – dot. 
odcinka od DK1 do ul. Uzdrowiskowej i ul. Dębowej.
5. Opinia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
na lata 2012 – 2022.
6. Informacja w sprawie przejęcia przez gminę ul. Uzdrowiskowej (dł. 
860 m) graniczącej z ul. Spokojną.
7. Analiza w sprawie realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg 

gminnych, powiatowych i koszty z tym związane, oraz wiosenne przeglądy 
i naprawy dróg gminnych.
8. Podjęcie tematu dotyczącego zasadności potrzeby budowy łącznika
na odcinku ulic Szkolna – Główna (obok kościoła parafialnego).
9. Analiza oraz opiniowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości położo-
nych w Goczałkowicach – Zdroju – ul. Zimowa (tereny inwestycyjne) – ul. 
Uzdowiskowa (tereny zabudowy usługowej).
10. Analiza i opiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
11. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Goczałko-
wice – Zdrój.
12. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice – 
Zdrój za rok 2011.
13. Analiza dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych, remontów i moder-
nizacji oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.
14. Opinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011
15. Informacja dotycząca zakończonych, trwających oraz planowanych 
przetargów
16. Analiza oraz opiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
17. Informacja w sprawie poszkodowanych rodzin w wyniku zniszczeń spo-
wodowanych przez gradobicie (lipiec 2012).
18. Analiza dotycząca działan Gminy Goczałkowice – Zdrój w zakresie 
ochrony środowiska, ochrona powietrza, gospodarka odpadami w tym 
wywóz śmieci i likwidacja dzikich wysypisk – skutki finansowe
związane z wprowadzeniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie.
19. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1 półrocze 2012.
20. Analiza w temacie: „Gospodarka mieszkaniowa – utrzymanie lokali, 
aktualny stan, wydatki i dochody z tytułu najmu”.
21. Wnioski do budżetu na rok 2013.
22. Analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawach opłat i podatków 
lokalnych na rok 2013.
23. Analiza oraz opiniowanie projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na rok 2013.
24. Analiza w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Goczałkowice – Zdrój 
obowiązujących od dn. 01-02-2013 do dn. 31-01-2014.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów
 Małgorzata Paszek

STYCZEŃ
Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki 
i Finansów;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

LUTY
Gospodarowanie mieniem gminnym w zakre-
sie nieruchomości komunalnych;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

MARZEC
Realizacja zadań w zakresie zimowego utrzy-
mania dróg;
Wiosenne przeglądy i naprawa dróg gminnych
Warunki rozwoju przedsiębiorczości w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ
Analiza wykonania budżetu gminy za 2012r.;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

MAJ

Realizacja zadań inwestycyjnych, remontów 
i modernizacji;
Źródła dochodów;
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na reali-
zację zadań Gminy;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

CZERWIEC
Organizacja przetargów;
Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

LIPIEC
Opiniowanie w sprawach utrzymania obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ
Działanie gminy w zakresie ochrony środo-
wiska;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące;

WRZESIEŃ
Wnioski do budżetu gminy na rok 2014;
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu 
za I półrocze 2013;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK
Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg;
Gospodarowanie odpadami;
Gospodarka mieszkaniowa;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

LISTOPAD
Podatki i opłaty lokalne;
Analiza i opiniowanie projektu budżetu na rok 
2014;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ
Omówienie taryf za wodę i ścieki;
Opiniowanie projektów uchwał;
Sprawy bieżące.

Małgorzata Paszek

SPrAWOZDANIE Z PrAcy KOmISjI 
GOSPODArKI  I FINANSóW ZA rOK 2012

PlAN PrAcy KOmISjI GOSPODArKI I FIN. NA 2013
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Do c h o d y  b u d ż e t u 
na 2013r. zostały osza-
cowane na  poziomie 

30.618.019,34 zł, co razem 
z przychodami w postaci kredytu, 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach   
i   wolnych  środków daje kwotę 
32.537.985,13 zł. Została ona 
rozdysponowana na spłatę wcze-
śniejszych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poży-
czek w wysokości 1.818.587 zł 
oraz wydatki budżetu w wysoko-
ści 30.7192398,13 zł.

W dochodach największą 
pozycję stanowią:
1. subwencja oświatowa-18,81%, 
której wielkość została podana 
przez Ministerstwo Finansów
2. podatek od nieruchomo-
ści od osób prawnych- 17,87%, 
którego wielkość została wyli-
czona w oparciu o dane z dekla-
racji podatkowych składanych 
przez przedsiębiorców w 2012r. 
z uwzględnieniem potrąceń nad-
płaty za lata poprzednie w wyso-

kości wynikającej z zawartego 
porozumienia
3. udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, prze-
kazywane przez Ministerstwo 
Finansów- 15,77% w wysokości 
przyjętej w projekcie budżetu 
państwa przedstawionym przez 
rząd w dniu 10 października 
2012r.

Dochody z tytułu różnego 
rodzaju dotacji krajowych wyno-
szą w budżecie 3.606.641 zł 
(11,78%), środki unijne, któ-
rych wysokość przyjęto na pozio-
mie wynikającym z zawartych 
do tej pory umów nie uwzględ-
niając nowych wniosków z któ-
rymi gmina będzie występować 
1.254.007,34 zł (4,10%), sub-
wencje 5.759.509 zł (18,81%) 
a pozostałe dochody własne 
gminy 19.997.862 zł (65,31%).

Wydatki budżetu zostały 
zaplanowane w wysokości 
30.719.398,13 zł, przy czym 
wydatki bieżące stanowią 81,19% 
a wydatki majątkowe 18,81%.

Analizując budżet działami, 

największą pozycję zajmują 
w nim wydatki:
-na oświatę i wychowanie oraz 
edukacyjną opiekę wychowaw-
czą-31,16%,
-zaopatrywanie w wodę wraz 
z działalnością związaną z gospo-
darką ściekami 12,89%,
-administrację 10,41%,
-transport i łączność -9,93%,
-kulturę fizyczną – 9,90%,
-turystykę 8,15%
– opiekę społeczną 7,35%

Wydatki bieżące zapewniają 

utrzymanie większości dotych-
czas prowadzonych działań 
Gminy, funkcjonowania gmin-
nych jednostek organizacyjnych 
oraz uchwalonych gminnych pro-
gramów. W związku z nowymi 
przepisami dotyczącymi obo-
wiązków gmin w zakresie gospo-
darki odpadami zmianie ulega 
wydatkowanie środków w dziale 
gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

DOcHODy  I WyDAtKI  BUDŻEtU 
W 2013 rOKU

1.” Rewitalizacja parku zdro-
jowego w Gminie Uzdrowisko-
wej Goczałkowice-Zdrój wraz 
z nasadzeniem drzew i krze-
wów”, którą zamierza się sfi-
nansować przy udziale środ-
ków z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-
2013 (PO RYBY) pozyskanych 
w wyniku konkursu ogłoszo-
nego przez stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi 
Kraj”. Umowa w sprawie dofi-
nansowania tego zadania z Urzę-
dem Marszałkowskim została 
podpisana 15.10.2012r. Dotacja 
z Unii Europejskiej ma wyno-
sić 1.058.155,07 zł. Nasadzenia 
planuje się sfinansować ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
gdzie w procedurze konkursowej 
pozyskano na ten cel kwotę 129 
tys. zł. Całkowity koszt zadania 
to 2.388.355 zł. Zadanie ma być 
zakończone do 31.10.2013r. 

i będzie to jego pierwszy etap. 
Przet arg  zost ał  ogłoszony 
w grudniu 2012r i aktualnie trwa 
procedura oceny ofert złożonych 
na jego realizację.
2 .  „ Te r m o m o d e r n i z a c j a 
budynku Urzędu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój”. Środki na jej 
częściowe sfinansowanie pozy-
skano w 2012r.  w postaci 
pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w wysokości 62.256 zł oraz 
dotacji z tego funduszu w wyso-
kości 5.877 zł. Inwestycja została 
rozpoczęta w 2012r. W 2013r. 
przewidziany limit wydatków 
na to zadanie wynosi 570.610 zł.
Termin zakończenia robót prze-
widziany jest na 30.09.2013r.
3.” Budowa ulicy Parkowej oraz 
ul. Uzdrowiskowej na odcinku 
od ul. Parkowej do granicy 
Powiatu”. Przewidziany limit 
wydatków na to zadanie wynosi 
2 .221.000 z ł .  P lanuje  s ię , 
że w 50% będzie ona sfinanso-
wana dotacją z budżetu państwa 

w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2012-2015 co stanowi 
kwotę 1.100.772 zł. Na realiza-
cję zadania planuje się również 
dotację z Powiatu Pszczyńskiego 
w wysokości 840.000 zł. 15 
stycznia 2013r Wojewoda Ślą-
ski zatwierdził ostateczną listę 
projektów zakwalifikowanych 
do dofinansowania w ramach 
tego Programu. Przedsięwzię-
cie znalazło się na wysokim 
3 miejscu listy rankingowej 
i tym samym uzyska wsparcie 
budżetu Państwa. Umożliwia 
to rozpoczęcie procedur prze-
targowych.

W 2013r. zaplanowano rów-
nież realizację programów bie-
żących współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej 
takich jak:
1. Aktywizacja społeczna i zawo-
dowa-realizowana od kilku lat 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w ramach programu Kapitał 
Ludzki, priorytet VII Promocja 

Integracji Społecznej,
2. Modernizacja istniejącej bazy 
informacji turystycznej, odtwo-
rzenie oznakowania i promocja 
dziedzictwa przyrodniczego, 
odtworzenie obiektu małej 
architektury-rzeźby plenerowej 
w centrum uzdrowiska-to pro-
jekty realizowane przez Urząd 
Gminy w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Osi 4 Leader, środków pozyska-
nych za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyńska”
3. Liderzy są wśród nas-projekt 
realizowany przez Urząd Gminy 
w ramach programu Kapitał 
Ludzki w 100% sfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, 
działanie 9.5 „Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”
4. Tak zdrowemu stylowi życia-
-program realizowany przez Szkołę 
Podstawową w ramach programu 
Comenius.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

INWEStycjE GmINNE W 2013 rOKU
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Z inicjatywy Wójta Gminy 
Goczałkowice-Zdrój pani 
Gabrieli  Placha i  przy 

udziale przedstawicieli Krajo-
wego Stowarzyszenia Poszko-
dowanych Działalnością Geo-
logiczno – Górniczą z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju, reprezen-
towanego przez: panią prezes 
– Danutę Ledwoń, panią wice-
prezes – Agatę Tucka-Marek 
oraz członka zarządu pana 
Jana Zachraja, byłego radnego 
powiatu pszczyńskiego, w dniu 
7 stycznia 2013 r. odbyło się spo-
tkanie informacyjne, na które 
zaproszono wszystkich miesz-
kańców gminy, zainteresowa-
nych planowaną działalnością 
Przedsiębiorstwa Górniczego 
‘SILESIA”. Głównym celem zor-
ganizowania tego spotkania było 
wysłuchanie opinii mieszkańców 
w kwestii eksploatacji górniczej 
oraz przekazanie mieszkańcom 
informacji o stanowisku w tej 
sprawie władz gminy i podjętych 
działaniach a także informacji 
przydatnych właścicielom nieru-
chomości narażonych na wpływy 
tego wydobycia.

Pani Wójt na wstępie przedsta-
wiła zamierzenia kopalni i omó-
wiła działania jakie do tej pory 
podejmowane były przez Gminę 
w oparciu o istniejące przepisy 
prawne z zamiarem ochrony 
terenu gminy przed eksploata-
cją górniczą. Jedynym przepi-
sem prawnym na który Gmina 
może się powoływać jest ustawa 
z dnia 28 lipca 2005 r. (zwana 
potocznie uzdrowiskową), w któ-

rej po zmianie wprowadzonej 
ustawą z dnia 4 marca 2011 r. 
zakaz pozyskiwania surowców 
mineralnych innych niż natu-
ralne surowce lecznicze został 
rozciągnięty na wszystkie strefy 
ochrony uzdrowiskowej czyli 
na cały obszar gminy w jej grani-
cach administracyjnych. Wyko-
rzystane zostały wszystkie możli-
wości odwoławcze przewidziane 
przez Kodeks postępowania 
administracyjnego a w efekcie 
otrzymywaliśmy odpowiedzi, 
które nas nie satysfakcjonują, 
bo jeśli w jednym postępowa-
niu odmawiano nam przymiotu 
strony to w innym odwołanie 
od decyzji nam nie przysługi-
wało jako organowi współdzia-
łającemu, mimo iż w ramach 
tego współdziałania negatywnie 
opiniowaliśmy decyzję a przyję-
cie bez zastrzeżeń dodatku nr 4 
do Projektu zagospodarowania 
złoża węgla kamiennego „Sile-
sia” uznano za „czynność admi-
nistracyjną” na którą nie przysłu-
guje żaden środek odwoławczy.

Od momentu, kiedy w dniu 
9 grudnia 2010 r. czeska grupa 
Energetický a průmyslový holding 
a.s., weszła w posiadanie głębino-
wej kopalni węgla kamiennego 
„Silesia” z siedzibą w Czechowi-
cach-Dziedzicach i na jej bazie 
utworzyła Przedsiębiorstwo Gór-
nicze SILESIA, wśród mieszkań-
ców gminy Goczałkowice-Zdrój 
zaczęły rosnąć obawy dotyczące 
przyszłych skutków eksploata-
cji węgla na terenie miejscowo-
ści. Tych obaw nie rozwiało spo-

tkanie przedstawicieli kopalni 
z mieszkańcami, zorganizowane 
22 lutego 2011 r. i przygotowania 
PG SILESIA do rozpoczęcia eks-
ploatacji budzą zaniepokojenie 
właścicieli nieruchomości o bez-
pieczeństwo ich domów i wartość 
posiadanego mienia. Dlatego 
tematy poruszane przez miesz-
kańców, prowadzonych w trakcie 
trwającego ponad trzy godziny 
zebrania, dotyczyły głównie 
kwestii zatrzymania działalności 
górniczej PG SILESIA na terenie 
gminy.

Pani Sekretarz Gminy Maria 
Ożarowska wyjaśniła, że zatrzy-
manie działalności górniczej PG 
SILESIA na terenie gminy jest 
bardzo trudne. Pomimo nega-
tywnego opiniowania przez 
Gminę planów ruchu, kopalnia 
uzyskała wszystkie dokumenty 
wymagane przez prawo dla roz-
poczęcia eksploatacji, właściciel 
kopalni zainwestował ogromne 
środki w wykonywane roboty 
przygotowawcze i nie wycofa się 
z tej działalności. W tej sytuacji 
Gmina dopatrując się nadal moż-
liwości występowania sprzecz-
ności z prawem w procedurach 
przeniesienia na nowy podmiot 
gospodarczy koncesji nie speł-
niającej aktualnych wymogów 
prawnych i prowadzenia na jej 
podstawie działalności górni-
czej, rozważa dwa ostatnie moż-
liwe działania: podjęcie próby 
wygaszenia koncesji w części 
dotyczącej terenu gminy Goczał-
kowice-Zdrój lub złożenie zawia-
domienia do prokuratora. Dzia-
łania te traktować należy jako 
ostateczność ponieważ Gmina 
nie dąży do zlikwidowania PG 
SILESIA. Gminie zależy na utrzy-
maniu statusu gminy uzdrowi-
skowej, na ochronie mienia 
mieszkańców i mienia komunal-
nego, ochronie środowiska oraz 
utworzeniu partnerskich relacji 
z przedsiębiorcą górniczym.

Włączając się do dyskusji, 
przedstawiciele stowarzyszenia 
podkreślili, że bardzo ważna 
jest współpraca i indywidu-

alne zaangażowanie mieszkań-
ców oraz fakt, że władze gminy 
są tak mocno zainteresowane 
całą sytuacją i podejmują szereg 
działań, pomimo iż pod wzglę-
dem prawnym nie są niestety 
stroną w sprawie.

W trakcie spotkania miesz-
kańcy mieli możliwość uzy-
skania od zaproszonych praw-
ników wielu informacji bardzo 
cennych w procedurach docho-
dzenia swoich roszczeń z tytułu 
wyrządzonych szkód górni-
czych. Poruszono między innymi 
temat, który od początku wzbu-
dzał duże zaniepokojenie pośród 
osób zamieszkujących zagrożony 
obszar. Kto wypłaci ewentualne 
odszkodowania, w przypadku, 
kiedy obecny, zagraniczny inwe-
stor kopalni zakończy swoją dzia-
łalność? Wójt Gminy oraz obecny 
na sali prawnik – dr Mariusz Fras 
wyjaśnili, że będzie to instytucja 
odpowiedzialna za wydaną kon-
cesję czyli Ministerstwo Środo-
wiska reprezentujące w tej kon-
kretnej sytuacji Skarb Państwa 
i to do niego będą kierowane 
wszelkie roszczenia.

Mecenas Frass poinformował, 
że z własnego doświadczenia 
wie, iż w każdym przypadku kon-
taktu właściciela nieruchomości 
z kopalnią w sprawach szkód 
górniczych bardzo ważne jest, 
aby poszkodowani nie ulegali 
manipulacji ze strony osób repre-
zentujących kopalnie. Zazwyczaj 
osoby te działają na wyłączną 
korzyść reprezentowanej przez 
siebie firmy. Mogą wmawiać, 
że szkodę zgłosić można tylko 
na ich druku, który może być 
zmanipulowany. Mogą nama-
wiać do zgłoszenia szkody już 
w momencie ujawnienia maleń-
kiej rysy na tynku po to by prze-
ciągać jej naprawienie do ter-
minu przedawnienia (liczonego 
od pierwszego zgłoszenia), 
po to by po jego upływie nie 
naprawiać szkody, która w tym 
czasie powiększy się do rozmiaru 

SPOtKANIE W SPrAWIE 
EKSPlOAtAcjI GórNIcZEj
NA tErENIE GmINy 
GOcZAŁKOWIcE-ZDrój

DOKOŃCZENIE NA STR.  9 
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niebezpiecznego pęknięcia. 
Trzeba tych terminów pilnować 
i nie wdawać się w jałową, prze-
dłużającą się korespondencję 
z kopalnią. Od terminu złożenia 
zdecydowanego żądania napra-
wienia szkody liczone są odsetki. 
Najgorsza jest bierność poszko-
dowanych. O szkody w gruncie 
należy występować oddzielnie. 
Domagać się pełnej inwentary-
zacji obiektów i roślin. Z inwen-
taryzacją można się nie zgodzić, 
każdemu przysługuje roszczenie 
informacyjne. Trzeba domagać 
się najdalej idącej rekompensaty. 
Szkoda powinna być naprawiona 
najlepszymi środkami z zacho-
waniem wymogów estetyki. 
Na czas remontu żądać lokalu 
zastępczego. Jeśli na skutek 
długotrwałego braku likwidacji 
szkody doszło do zagrzybienia, 
które wywołało chorobę, żądać 
z tego tytułu odszkodowania. 
Działki budowlane też powinny 
być naprawiane ale jeśli jest 
to zawodnienie to nie ma metod 
naprawy i należy się odszkodo-
wanie. Jeśli doszło do deforma-
cji nieciągłej należy się odszko-
dowanie w wartości rynkowej 
nieruchomości. Niezasadne 
jest żądanie kopalni, żeby naj-
pierw wyłączyć grunt spod zabu-
dowy. W kwestii rekompensaty 
za spadek wartości nieruchomo-
ści argumentem jest to, czy nie-

ruchomość w związku z eksplo-
atacją górniczą jest w innym sta-
nie, jeśli tak to jest to przesłanka 
do zapłaty odszkodowania, nie 
koniecznie że się nie nadaje 
do zabudowy. Natomiast tzw. 
szkoda handlowa nie podlega 
odszkodowaniu.

Zwrócił też uwagę na bardzo 
ważny aspekt zbywania nieru-
chomości z nie naprawionymi 
szkodami górniczymi. Jeśli 
w akcie notarialnym nie znaj-
dzie się zapis o zbyciu roszczeń 
odszkodowawczych na rzecz 
nowego właściciela, odpowie-
dzialność kopalni będzie doty-
czyła tylko nowych szkód, które 
wystąpią od daty zmiany właści-
ciela.

Z przeprowadzonego spotka-
nia wypływa zasadniczy wnio-
sek, że mieszkańcy obawiają się 
skutków działalności PG SILESIA, 
nie chcą eksploatacji na obszarze 
gminy i dalszej degradacji terenu 
dlatego opowiadają się za wszel-
kimi działaniami prowadzącymi 
do nie dopuszczenia do wydoby-
wania węgla.

Na zakończenie Wójt Gminy 
– Gabriela Placha poinformo-
wała, że to nie jest ostatnie 
takie spotkanie z mieszkańcami 
w sprawach górniczych. Pani 
Wójt widząc aktywność wielu 
obecnych na sali osób, w tym 
znających dobrze górnictwo 

węglowe, wystąpiła z propozy-
cją powołania z pośród miesz-
kańców „Zespołu doradczego 
do spraw górniczych”, działają-
cego bezpośrednio przy Wójcie 
i reprezentującego lokalne spo-
łeczeństwo. Pani Wójt zapewniła, 

że władze gminy nie są przeciw-
nikiem kopalni ale dołożą wszel-
kich możliwych starań i będą 
zabiegać o zapewnienie ochrony 
interesów mieszkańców i gminy.

Wacław Rutkowski
Ewelina Sowa

o g ł o s z e n i e  b e z p ł a t n e

Mam na imię Mateusz, mam 9 lat.

Choruje na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe, padaczkę,
 upośledzenie umysłowe głębokie oraz mam bardzo słaby wzrok i oczopląs.

Jedyną szansą dla mnie jest stała rehabilitacja wzrokowa i ruchowa.
Zwracam się do Szanownych Państwa o wsparcie i aktywne współdziałanie 

w zdobywaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację.

Środki finansowe proszę kierować na następujący adres:

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a.

Tel. (032) 241-11-13, (032) 241-11-29, fax. (032) 241-12-02

Nr konta bankowego- ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów
27 1050 1243 1000 0010 0010 1483

z dopiskiem „na leczenie i rehabilitację Mateusza Kijek”
można również oddać 1% swojego podatku KRS 0000018926 z dopiskiem 

„na leczenie i rehabilitację Mateusza Kijek”

„CZŁOWIEK WART JEST TYLE, ILE UCZYNI DOBREGO”

SPOtKANIE W SPrAWIE 
EKSPlOAtAcjI GórNIcZEj... - cIąG DAlSZy
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Od 1 lipca 2013 roku czekają 
nas duże zmiany w zakresie 
odbioru odpadów komu-

nalnych od mieszkańców. Do tej 
pory umowy na wywóz śmieci 
podpisywali właściciele nierucho-
mości zamieszkałej, teraz obowią-
zek ten przejmie gmina, a indywi-
dualne umowy na wywóz śmieci 
powinny zostać rozwiązane. 
Umowy należy rozwiązać samo-
dzielnie do 30 czerwca 2013 r., 
w przeciwnym razie właściciel 
nieruchomości będzie zobowią-
zany do wnoszenia opłat za odbie-
rane odpady na rzecz gminy oraz 
firmy, z którą dalej będzie posia-
dać podpisaną umowę na odbiór 
odpadów.

Nieruchomości niezamiesz-
kałe takie jak: firmy usługowe 
i produkcyjne, sklepy, szkoły 
zobowiązane są w dalszym ciągu 
do posiadania umowy na wywóz 
odpadów z przedsiębiorcą posia-
dającym wpis do rejestru dzia-
łalności regulowanej na odbiór 
odpadów z terenu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

Od 1 lipca 2013 roku odpady 
komunalne od mieszkańców 
będzie odbierał przedsiębiorca, 
którego Gmina wyłoni w drodze 
przetargu. Wszyscy mieszkańcy 
gminy będą objęci systemem zbie-
rania odpadów, a za ich odbiór 
mieszkańcy zapłacą tzw „poda-
tek śmieciowy”. Mniej zapłacą 
osoby segregujące odpady. 
W nowym systemie nie będzie 
„opłacać się” wyrzucanie odpa-
dów do lasu. Wszelkie zmiany 
w ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach mają 
na celu zmniejszenie ilości odpa-
dów komunalnych składowanych 
na wysypiskach oraz wyelimino-
wanie dzikich wysypisk. Dzięki 
selektywnej zbiórce odpadów 
gmina będzie mogła uzyskać 
wymagany poziom recyklingu 
i odzysku poszczególnych rodza-
jów odpadów.

Jak często trzeba będzie 
wnosić opłatę za gospodaro-
wanie odpadami?

Miesięczna opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 

wnoszona będzie w łącznej wyso-
kości za trzy kolejne miesiące 
kalendarzowe w terminach:
-za I kwartał do 10 kwietnia 
danego roku,
– za II kwartał do 10 lipca danego 
roku,
– za III kwartał 10 października 
danego roku,
– za IV kwartał do 18 grudnia 
danego roku.

Termin wniesienia pierwszej 
opłaty upływa w dniu 10 paździer-
nika 2013 roku i obejmuje okres 
od 1 lipca 2013 r. do 30 września 
2013r. Wyliczoną przez siebie 
opłatę właściciel będzie uiszczał 
na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Jak wyliczyć ile będziemy 
płacić za śmieci?

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będzie 
naliczana od liczby osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość oraz 
odpowiedniej stawki.

Ustalone zostaną dwie stawki 
opłaty:
– stawka podstawowa, jeśli wła-
ściciel nieruchomości zade-
klaruje, że nie będzie prowa-
dził segregacji i odda wszystkie 
odpady jako zmieszane (w kuble) 
przy zachowaniu limitu max. 50 
litrów na mieszkańca na miesiąc,
– stawka obniżona, jeśli właści-
ciel zadeklaruje i będzie prowa-
dził selektywną zbiórkę odpa-
dów, czyli oprócz zmieszanych 
odpadów (w kuble) również przy 
zachowaniu limitu max. 50 litrów 
na mieszkańca na miesiąc, będzie 
oddawał odpady segregowane 
tj. papier i tektura, metale, two-
rzywa sztuczne, opakowania wie-
lomateriałowe, oraz szkło; łącznie 
w jednym worku.

Właściciel nieruchomości 
samodzielnie obliczy wysokość 
opłaty za śmieci wypełniając 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Kto i kiedy ma złożyć dekla-
rację?

Pierwszą deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właści-

ciel nieruchomości zobowiązany 
jest złożyć do 30 kwietnia 2013r 
w Urzędzie Gminy w Goczałko-
wicach-Zdroju. Druki deklara-
cji zostaną przekazane właści-
cielom nieruchomości w mie-
siącu lutym. Wzór deklaracji jest 
także dostępny na stronie Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój www.
goczalkowicezdroj.pl

Deklarację składa właściciel 
nieruchomości zamieszkałej. 
Wyjątek stanowią budynki wielo-
lokalowe, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali, dekla-
rację składają osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną 
lub właściciele poszczególnych 
lokali, jeżeli zarząd nie został 
wybrany.

W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty 
(np. zmiana liczby osób miesz-
kających w gospodarstwie domo-
wym) należy złożyć nową dekla-
rację w ciągu 14 dni od dnia nastą-
pienia zmiany.

Co jeśli właściciel nie złoży 
deklaracji?

Jeśli właściciel nie złoży dekla-
racji w terminie, wójt po przepro-
wadzeniu postępowania wyja-
śniającego określi właścicielowi 
w drodze decyzji wysokość opłaty 
za śmieci.

Co w sytuacji, gdy miesz-
kaniec nie wyprodukuje tylu 
odpadów zmieszanych ile 
wynosi limit? Czy w takiej sytu-
acji może ubiegać się o obniże-
nie opłaty?

Limit określa maksymalną 
ilość odpadów, które mieszkaniec 
będzie mógł oddać za uiszczoną 
opłatę ryczałtową. Nie można 

ubiegać się o obniżenie opłaty, 
ze względu na to, że wyproduko-
wało się mniejszą ilość odpadów 
zmieszanych niż przewiduje limit.

Zasady selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych:

Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do prowadzenia 
selektywnej zbiórki gromadząc 
następujące rodzaje odpadów 
łącznie w jednym worku:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne (butelki 
PET, plastik, folia),
4) opakowania wielomateriałowe 
(opakowania po mleku, sokach),
5) szkło,

Jakie rodzaje odpadów 
Gmina będzie odbierała 
od mieszkańców?

R a d a  G m i n y  u s t a l i ł a , 
że w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę 
będą odbierane odpady komu-
nalne zmieszane wraz z popio-
łem (max. 50 litrów na miesiąc 
na mieszkańca) oraz odpady 
segregowane w nieograniczonej 
ilości. W przypadku wytworzenia 
większej ilości odpadów zmiesza-
nych, mieszkaniec będzie mógł 
skorzystać z dodatkowej usługi 
wywozu odpadów zmieszanych 
(w kuble) za dodatkową opłatą.

W ramach nowego systemu 
gospodarki odpadami Gmina 
Goczałkowice-Zdrój dodat-
kowo utworzy specjalne miejsce 
do gromadzenia odpadów zbie-
ranych selektywnie, tzw. PSZOK – 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. Mieszkaniec 
będzie miał możliwość bezpłatnie 

NOWE ZASADy 
GOSPODArOWANIA 
ODPADAmI W PytANIAcH 
I ODPOWIEDZIAcH

DOKOŃCZENIE NA STR.  11 
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Od lipca 2013r. obowiąz-
kiem Gminy jest zorgani-
zowanie odbioru odpa-

dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Obowiązek ten 
dotyczy wyłącznie nieruchomo-
ści zamieszkałych. W związku 
z tym, w pierwszej połowie stycz-
nia zostanie ogłoszony przetarg 
na wybór firmy, która będzie 
odbierać odpady. Stawki mie-
sięczne oferowane przez wybra-
nego wykonawcę będą podstawą 
do ustalenia wysokości opłat mie-
sięcznych za gospodarowanie 
odpadami, ponoszonych przez 
mieszkańców. Wysokość tych 
opłat będzie określona przez 
Radę Gminy w formie uchwały.

Wprowadzenie nowego sys-
temu wymaga podjęcia wielu 
uchwał o charakterze aktów 
prawa miejscowego, które przed 
uchwaleniem podlegają konsul-
tacjom społecznym. Do końca 
grudnia 2012 roku uregulowano 
następujące sprawy:
1. przyjęto Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie gminy Goczałkowice-Zdrój- 
uchwała Nr XXIV/146/2012 
z dnia 23.10.2012r.

2. dokonano wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
– uchwała Nr XXIV/147/2012 
z dnia 23.10.2012r. Opłata będzie 
ustalana na podstawie liczby 
osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Wysokość opłaty 
będzie iloczynem liczby miesz-
kańców i stawki opłaty określo-
nej w odrębnej uchwale.
3. ustalono terminy, częstotli-
wość i tryb uiszczania opłaty 
za  gospodarowanie  odpa-
dami komunalnymi – uchwała 
Nr XXIV/148./2012 z dnia 
23.10.2012r. Opłata będzie wno-
szona przez właścicieli nierucho-
mości, bez wezwania, na pod-
stawie deklaracji, kwartalnie, 
w następujących terminach: 
do 10 kwietnia, do 10 lipca, do 10 
października oraz do 18 grudnia 
danego roku. Termin wniesienia 
pierwszej opłaty upłynie w dniu 
10 października 2013 roku i obej-
mie należności za okres od 01 
lipca do 30 września 2013r..
4. określono sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-

mości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowa-
nia tych odpadów – uchwała 
n r  X X V / 157 / 2 012  z  d n i a 
29.11.2012r.
5. ustalono wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właści-
ciela nieruchomości – uchwała 
Nr XXVI/161/2012 z  dnia 
20.12.2012r.

Złożenie deklaracji jest obo-
wiązkiem każdego właściciela 
nieruchomości. W przypadku 
nieruchomości niezamieszka-
łych właściciele są zobowiązani 
dołączyć do deklaracji doku-
menty potwierdzające zamiesz-
kanie w innej gminie lub w innym 
kraju. Deklaracja zawiera takie 
rubryki jak: dane identyfikacyjne 
składającego, adres zamieszka-
nia, adres nieruchomości, mie-
sięczna stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami na jed-
nego mieszkańca, liczba osób 
zamieszkałych na danej nie-
ruchomości, miesięczna kwota 
opłaty, kwartalna kwota opłaty. 
Termin złożenia pierwszej dekla-
racji upłynie z dniem 30 kwiet-

nia 2013r. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, np. zmiany liczby 
mieszkańców, właściciel nieru-
chomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za mie-
siąc, w którym nastąpiła zmiana. 
Deklaracja jest bardzo ważnym 
dokumentem ponieważ zawiera 
obliczenia dotyczące ponoszo-
nych opłata ponadto stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego.

Deklaracje będą przekazy-
wane Mieszkańcom Goczałko-
wic-Zdroju po uchwaleniu sta-
wek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zgod-
nie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 
391), z pobranych opłat gmina 
pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.

Maria Ożarowska

ZmIANy W GOSPODArcE 
ODPADAmI - UcHWAlONO 
WZór DEKlArAcjI

NOWE ZASADy GOSPODArOWANIA 
ODPADAmI - cIąG DAlSZy
przekazać do punktu następujące 
rodzaje odpadów komunalnych:
– przeterminowane leki i chemi-
kalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny,
– meble i inny sprzęt wielkoga-
barytowy,
– zużyte opony,
– odpady z selektywnej zbiórki 
odpadów,
– odpady zielone (skoszona 
trawa, liście, gałęzie),
– odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym odpady opa-
kowaniowe ulegające biodegra-
dacji oraz za dodatkową opłatą 
odpady rozbiórkowe i budow-
lane.

Jaka będzie częstotliwość 

odbioru śmieci z posesji?
Od 1 lipca 2013r. zmienia się 

częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości.
– odpady zmieszane i segrego-
wane zgromadzone na terenie 
nieruchomości jedno lub kilkuro-
dzinnej – raz na dwa tygodnie,
– odpady zmieszane i segrego-
wane zgromadzone na terenie, 
gdzie występują bloki wieloro-
dzinne – raz w tygodniu,
– odpady wielkogabarytowe – raz 
na pół roku w formie wystawki,
– zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny – raz w roku w formie 
wystawki,
– zużyte opony – raz w roku 
w formie wystawki.

Kto wyposaży nierucho-
mość w pojemniki na odpady?

Obowiązek wyposażenia nie-
ruchomości w pojemnik do gro-
madzenia odpadów zmieszanych 
oraz utrzymywanie tych pojemni-
ków w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicz-
nym zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach spoczywa na właścicielu 
nieruchomości. Każdy właściciel 
zobowiązany jest zaopatrzyć się 
w pojemnik na odpady o pojem-
ności dostosowanej do liczby 
osób, które z niego korzystają oraz 
częstotliwości jego opróżniania. 
Pojemniki będą także dostępne 
u przedsiębiorcy odbierającego 
odpady za dodatkową opłatą.

Rada Gminy Goczałkowice-
-Zdrój ustaliła minimalną pojem-
ność pojemników przeznaczo-

nych do zbierania odpadów zmie-
szanych na terenie nieruchomości 
zamieszkałych, gdzie zamiesz-
kuje:
a) nie więcej niż 4 osoby – 110 
litrów,
b) powyżej 4 do 8 osób – 2x 110 
litrów lub 1x 240 litrów,
c) powyżej 8 do 12 osób – 3x 110 
litrów lub 1x 240 litrów i 1x110 
litrów,
d) powyżej 12 osób – 4 x110 
litrów lub 2x240 litrów lub więcej 
w zależności od potrzeb.

Dodatkowe pytania pro-
simy kierować na adres mailowy 
odpady@goczalkowicezdroj.pl 
lub pod nr tel. 736-24-54 (53).

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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W decyzji Ministra Zdrowia 
z dnia 30.04.2009 r., potwier-
dzającej możliwość prowa-
dzenia lecznictwa uzdro-
w i s kowe g o  n a  o b s z a r z e 
Goczałkowic-Zdroju, Gmina 
otrzymała zalecenia usu-
nięcia uchybień w zakresie 
czystości powietrza dotyczą-
cych benzo (α) pirenu, pyłu 
zawieszonego i poziomów 
hałasu, do dnia 31 grudnia 
2013 r. Na rok przed upływem 
wyznaczonego terminu Wójt 
Gminy Pani Gabriela Placha 
pismem z dnia 08.01.2013 r. 
poinformowała Ministerstwo 
Zdrowia – Wydział Uzdro-
wisk w Departamencie Orga-
nizacji Ochrony Zdrowia, 
o działaniach naprawczych 
w sprawie jakości powietrza 
w Goczałkowicach-Zdroju 
wykonanych przez Gminę, 
mieszkańców i inne instytu-
cje.

Jeszcze przed uzyskaniem 
w/w decyzji w latach 2004 
– 2008 zrealizowany został 

Program ograniczania niskiej 
emisji  zakończony efektem 
wymiany 679 starych kotłów 
na nowoczesne źródła cie-
pła chroniące atmosferę przed 
zanieczyszczeniami, co sta-
nowi około 50% jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
znajdujących się na terenie 
gminy. Gmina zmodernizowała 
systemy grzewcze w obiek-
tach komunalnych, takich jak: 
szkoły, przedszkola i urząd 
oraz wprowadziła technologie 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii: szkoły i zespół 
sportowy uzyskują część energii 
z systemów słonecznych i pomp 
ciepła a ogrzewane są gazem. 
WORR ma przebudowane sys-
temy grzewcze swoich obiektów 
na paliwo gazowe a w 2012 roku 
wykonał termomodernizację 
obiektów lecznictwa uzdrowi-
skowego. Sanatorium „Gwa-
rek” wykonało termomoder-
nizację budynku, przebudowę 
kotłowni na gazową i uzyskuje 
część energii z systemów sło-
necznych.

Gmina podejmowała działa-

nia mające na celu zmniejsze-
nie hałasu w strefie A ochrony 
uzdrowiskowej,  występując 
– w celu zmniejszenia ruchu 
s a m o c h o d ów  c i ęż a r ow yc h 
na Drodze Krajowej Nr 1 – 
do Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej 
o wprowadzenie opłaty za prze-
jazd na odcinku od Bielska-
-Białej do Tychów, natomiast 
w celu budowy zabezpieczeń 
dźwiękochłonnych występując 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA) i do PKP.

GDDKiA wykonało doku-
mentację projektową zabez-
pieczeń przeciwhałasowych 
wzdłuż DK1 i stara się o środki 
finansowe na rok 2013. Wyko-
nana w 2012 roku przebu-
dowa Drogi Krajowej Nr 1 
na odcinku najbardziej zbli-
żonym do uzdrowiska popra-
wiła jakość nawierzchni jezdni, 
w efekcie zmniejszył się hałas 
i wibracje. W sporządzanym 
Studium Wykonalności prze-
budowy linii kolejowej Nr 139 
uwzględnione jest wykonanie 
zabezpieczeń przeciwhałaso-
wych.

Dla ograniczenia  emisj i 
hałasu i wtórnej emisji zanie-
czyszczeń Gmina wykonała 
modernizacje dróg i budowę 
chodników w uzdrowisku.

N a  t e r e n i e  g m i n y  n i e 
ma dużych emisji zanieczysz-
czeń ze źródeł zorganizowa-
nych a niską emisję ograni-
czono w programie ograni-
czania niskiej emisji. Potwier-

dziła to analiza źródeł ciepła 
przeprowadzona w procedurze 
sporządzania Projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 
gazowe gminy Goczałkowice-
-Zdrój, który został opraco-
wany w roku 2012. Projekt zało-
żeń został pozytywnie zaopi-
niowany przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego i  został 
uchwalony na sesji Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój w dniu 
15.01.2013 r.

Realizacja Programu ogra-
niczania niskiej emisji oraz 
zebrane w związku z  t ym 
informacje pozwoliły wnio-
skować, że duży udział zanie-
czyszczeń powietrza przypada 
na gminy sąsiednie co potwier-
dziło sporządzenie Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe gminy Goczał-
kowice-Zdrój. Na tej podsta-
wie Gmina podjęła działa-
nia na rzecz szeroko zakrojo-
nych programów badawczych, 
które wskażą przyczyny i źró-
dła zanieczyszczenia powie-
trza oraz możliwości prowa-
dzenia działań naprawczych, 
żeby znacząco poprawić stan 
powietrza w Gminie Goczałko-
wice-Zdrój. Nawiązano kontakt 
z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach (WIOŚ) i z Instytutem 
Meteorologii  i  Gospodarki 
Wodnej (IMGW) w sprawie 
przeprowadzenia serii pomia-
rów mających na celu zidentyfi-
kowanie źródeł zanieczyszczeń 

oraz opracowanie koncepcji 
ochrony przed zanieczyszcze-
niami. W korespondencji z dnia 
5 września 2011 r. do Urzędu 
G m i ny  W I O Ś  p ot w i e rd z i ł , 
że jest zainteresowany wyko-
rzystaniem wyników badań 
stanu jakości powietrza. Gmina 
zwróciła się do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego z prośbą o podjęcie 
działań zmierzających do prze-
prowadzenia badań jakości 
powietrza na większym obsza-
rze, mających na celu zidentyfi-
kowanie źródeł zanieczyszczeń 
oraz opracowanie koncepcji 
ochrony przed zanieczyszcze-
niami i jej wdrożenie. Urząd 
Marszałkowski podjął odpo-
wiednie działania i w dniu 27 
sierpnia 2012 r. zawarł umowę 
z Biurem Studiów i Pomiarów 
Proekologicznych „EKOME-
TRIA” Sp. z o.o. z/s w Gdań-
sku, na sporządzenie opraco-
wania pn.: „Program ochrony 
powietrza dla terenu byłej 
strefy bieruńsko-pszczyńskiej 
województwa śląskiego, gdzie 
stwierdzone zostały ponadnor-
matywne poziomy substancji 
w powietrzu”. Badania stanu 
powietrza są w trakcie realiza-
cji od września 2012 r. i będą 
prowadzone przez 12 miesięcy. 
Po tym okresie wyniki badań 
będą analizowane a następ-
nie formułowane będą wnioski 
i określane możliwości podej-
mowania działań naprawczych 
a ich wdrożenie może się roz-
począć w roku 2014 i będzie 
wymagało działań władz woje-
wódzkich dla objęcia obszaru 
znacznie większego od Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. Poprawa 
jakości powietrza oprócz ini-
cjatyw lokalnych realizowa-
nych lub inspirowanych przez 
Gminę w ramach jej kompeten-
cji wymaga realizacji regional-
nych programów wieloletnich 
oraz wielu działań, na które 
gmina nie ma bezpośredniego 
wpływu. Wiele z tych inicjatyw 
weszło w fazę realizacji, jednak 
na efekty ekologiczne trzeba 
będzie jeszcze poczekać.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

W SPrAWIE 
jAKOŚcI POWIEtrZA 
W GOcZAŁKOWIcAcH-ZDrOjU
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Gmina Goczałkowice-Zdrój 
wraz z samorządami skupio-
nymi wokół Jeziora Goczał-
kowickiego podpisała w dniu 
16 stycznia porozumienie 
o współpracy z Uniwersyte-
tem Śląskim w Katowicach, 
w ramach projektu pt.” Zinte-
growany system wspomaga-
jący zarządzaniem i ochroną 
zbiornika zaporowego” (ZiZO-
Zap).

Umowy o współpracy pod-
pisali również przedstawi-
ciele władz Chybia, Cze-

chowic-Dziedzic, Pszczyny, Stru-
mienia oraz Powiatu Pszczyń-
skiego.

Gmina Goczałkowice-Zdrój 
jak i  pozostałe samorządy 
na mocy podpisanego porozu-
mienia będą mogły wykorzy-
stywać badania prowadzone 
na Zbiorniku Goczałkowickim jak 

i w jego otoczeniu przez naukow-
ców Uniwersytetu Śląskiego. 
W skład Konsorcjum Naukowego 
oprócz uniwersytetu weszli także 
Politechnika Krakowska, Insty-
tut Ekologii Terenów Uprzemy-
słowionych w Katowicach oraz 
Instytut Podstaw Inżynierii Śro-
dowiska PAN w Zabrzu.

Podczas podpisania dokumen-
tów przedstawiciele samorządów 
otrzymali hasło dostępu do Geo-
portalu. Jest to narzędzie umożli-
wiające dostęp do map zbiornika 
przez Internet. Za jego pomocą 
można łatwo wyszukać dostępne 

dane przestrzenne zgromadzone 
w ramach badań prowadzonych 
w projekcie. W ramach projektu 
powstanie także system służący 
do rozwiązywania problemów 
związanych z zarządzaniem 
zbiornikiem.

Po d p i s a n i u  d o k u m e n t u 
o współpracy towarzyszył panel 

ekspertów „Współpraca buduje – 
Partnerstwo w wdrażaniu inno-
wacyjnych metod zarządzania 
środowiskiem”. Podczas obrad 
omawiano potencjalne możli-
wości projektu będące w zakre-
sie zainteresowań osób odpowie-
dzialnych za zarządzanie środo-
wiskowe w gminach. Poruszono 

także temat wpływu zmian zbior-
nika goczałkowickiego na życie 
społeczności gmin otaczających 
zbiornik, a także osób zamieszku-
jących województwo śląskie, dla 
którego zbiornik jest jednym z naj-
większych źródeł wody pitnej.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PODPISANIE POrOZUmIENIA 
Z UNIWErSytEtEm ŚląSKIm 
W KAtOWIcAcH

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ponownie ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

w formie licytacji na sprzedaż samochodu operacyjnego marki Ford Fiesta Courier 1,3

 o nr rejestracyjnym SPS 62FA, rok produkcji 1998, będącego własnością 

Gminy Goczałkowice-Zdrój. Szczegóły na stronie internetowej: www.goczalkowicezdroj.pl.

lIcytAcjA
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DOtAcjA 
DO PArKOWEj I UZDrOWISKOWEj 
ZE „ScHEtyNóWKI”
Projekt pn” „Poprawa układu 
komunikacyjnego w Gminie 
Uzdrowiskowej Goczałko-
wice-Zdrój poprzez przebu-
dowę drogi gminnej ul. Par-
kowej i drogi powiatowej ul. 
Uzdrowiskowej na odcinku 
od ul. Parkowej do granicy 
powiatu” znalazł się na 3 miej-
scu ostatecznej listy rankin-
gowej zatwierdzonej przez 
Wojewodę Śląskiego.

Gmina Goczałkowice-Zdrój 
od lat ściśle współpracuje 
z Powiatem Pszczyńskim 

w zakresie polepszenia stanu 
technicznego dróg. Współpraca 
ta przynosi bardzo wymierne 
efekty.

We wrześniu 2012r projekt 
Gminy i Powiatu Pszczyńskiego 

pn. Poprawa układu komunika-
cyjnego w Gminie Uzdrowisko-
wej Goczałkowice-Zdrój poprzez 
przebudowę drogi gminnej ul. 
Parkowej i drogi powiatowej 
ul. Uzdrowiskowej na odcinku 
od ul. Parkowej do granicy 
powiatu” został złożony o dofi-
nansowanie ze środków Naro-

dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych- etap II Bez-
pieczeństwo- Dostępność- Roz-
wój. 15 stycznia Wojewoda Ślą-
ski zatwierdził ostateczną listę 
rankingową projektów zgłoszo-
nych do programu. Projekt zna-
lazł się na 3 miejscu i uzyska 
dofinansowanie z budżetu pań-

stwa w wysokości 50%, co sta-
nowi kwotę 1 100 771 zł. Cał-
kowity koszt zadania wynosi  
2 201 543 zł. Montaż finansowy 
stanowią środki własne gminy, 
dotacja z powiatu w ramach 
p o r o z u m i e n i a  z a w a r t e g o 
we wrześniu 2012r. oraz dotacja 
w ramach wspomnianego Pro-
gramu. Zadanie obejmuje prze-
budowę ul. Parkowej na długo-
ści 768m oraz przebudowę ul. 
Uzdrowiskowej o długości 391m 
wraz z budową ronda. Jezdnie 
zaprojektowano z kostki bru-
kowej granitowej. Rozpoczę-
cie realizacji projektu planuje 
się na wiosnę, po zakończeniu 
postępowania przetargowego 
i wyborze firmy wykonawczej.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Gmina Goczałkowice-Zdrój 
przekaże w 2013 roku 
na rzecz Komendy Powia-

towej Policji w Pszczynie kwotę 
24.000 zł na dodatkowe godziny 
służby policjantów. W zamian 
Komenda zapewni dodatkowe 
patrole i godziny pracy funk-
cjonariuszy Policji na terenie 
miejscowości, w wymiarze 80 
godzin miesięcznie. Zobowiąza-
nia stron, warunki przekazywa-
nia środków i rozliczania dota-
cji zostanie określone w poro-
zumieniu.

Zadaniem policjantów wyko-
nujących dodatkową pracę 
na rzecz gminy będzie w szcze-
gólności:
1. patrolowanie miejsc o naj-
większym zagrożeniu przestęp-
czością i zdarzeniami negatyw-
nymi wpływającymi na porzą-
dek i bezpieczeństwo
2. kontrolowanie miejsc grupo-
wania się osób nieletnich, sub-
kultur młodzieżowych mogą-
cych popełniać czyny zabro-
nione
3. czuwanie nad przestrzega-
niem porządku i kontrola ruchu 

drogowego w zakresie wynika-
jącym z przepisów o ruchu dro-
gowym;
4. przeprowadzenie zleconych 
przez gminę kontroli przestrze-
gania przepisów dotyczących 
utrzymania czystości i porządku, 
ochrony przyrody, ochrony śro-
dowiska, gospodarki odpadami
5. kontrolowanie placówek han-
dlowych oraz gastronomicz-
nych pod kątem przestrzega-
nia przez personel i właścicieli 
przepisów, głównie w zakresie 
ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałanie alko-
holizmowi
6. zabezpieczenie imprez i festy-
nów organizowanych na terenie 
gminy
7. wykonywanie innych zadań 
w s k a z a ny c h  p r z e z  g m i n ę 
z  zakresu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

Służba w godzinach dodat-
kowych będzie pełniona w for-
mie patrolu, przed wszystkim 
w godzinach wieczorowo-noc-
nych, głownie w weekendy. 
Ponadto, policjanci będą do dys-
pozycji Mieszkańców w ramach 

dyżurów pełnionych dwa razy 
w tygodniu, w budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury przy ul. 
Uzdrowiskowej 61.

W ocenie Policji, w 2012 roku 
odnotowano pogorszenie bez-
pieczeństwa na terenie Gminy, 
przy czym zaistniałe zdarzenia 
Policja określa jako „drobne zda-
rzenia z punktu widzenia krymi-
nalistyki”. Jednakże te zdarze-
nia są dotkliwe społecznie.

Bezpieczeństwo na terenie 
Gminy aktualnie zapewnia 2 
dzielnicowych. W trakcie pełnie-
nia służby, w ramach dodatko-
wych godzin, w ubiegłym roku 
przeprowadzono 46 interwen-
cji, w izbie wytrzeźwień umiesz-
czono 6 osób, przeprowadzono 
36 kontroli miejsc zagrożonych, 
przeprowadzono 81 kontroli 

pojazdów, wylegitymowano 187 
osób, ukarano mandatami kar-
nymi 7 osób, zatrzymano 4 nie-
trzeźwych kierujących, zatrzy-
mano 3 osoby poszukiwane, 
zastosowane środki poza karne 
w postaci pouczeń wobec 66 
sprawców wykroczeń. W trakcie 
pełnienia służby przez policjan-
tów w dodatkowych godzinach 
nie odnotowano przestępstw 
kr yminalnych dot yczących 
włamań, kradzieży, rozbojów 
i zniszczeń mienia. W ocenie 
Policji dodatkowe patrole pre-
wencyjne skierowane na teren 
gminy Goczałkowice-Zdrój 
w wyniku zawarcia porozumie-
nia przyczyniają się do poprawy 
bezpieczeństwa i spadku liczby 
zdarzeń kryminalnych.

Maria Ożarowska

DODAtKOWE GODZINy 
SŁUŻBy DZIElNIcOWycH
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Mam na imię MARIUSZEK , mam 6 lat . Choruję na achondrodysplazję  . 
Za tą dziwną i skomplikowaną nazwą kryje się ból i cierpienie …

Pierwsze 6 miesięcy życia spędziłem na oiomie w Centrum Matki i Dziecka w Katowicach Ligo-
cie walcząc o życie . Potem przez kolejne lata więcej czasu byłem w Szpitalu niż 

w domku . Święta Bożego Narodzenia , a nawet moje urodzinki  spędzałem w Klinice poddając się cięż-
kim i bolesnym zabiegom operacyjnym . Moje leczenie trwa do dziś i jest bardzo drogie .

           Dzisiaj mam 6,5 latek i nadal nie potrafię mówić ( od 3 miesiąca życia oddycham przez specjalną rurkę tra-
cheotomijną , która uniemożliwia mi mowę ) , nie chodzę (poruszam się na specjalnym wózku ).

Po zapaleniu opon mózgowych na które zachorowałem w Szpitalu na oiomie , prawie całkowicie stra-
ciłem słuch . A w lutym 2012 r. po trzeciej ciężkiej operacji  oczu całkowicie straciłem wzrok . 

  BARDZO KOCHAM ŻYCIE I CHCĘ CHOĆ TROCHĘ ŻYĆ TAK JAK ZDROWE DZIECI .

           Los zgotował mi trochę inną drogę ,ale się nie poddaję . Moim największym marzeniem jest to , abym w jak naj-
większym stopniu był samodzielny . Mógł kiedyś widzieć , chodzić , mówić , bawić się i cieszyć się życiem .

           Drogie sprzęty , leczenie i systematyczna rehabilitacja jest bardzo kosztowna , rodzice robią co mogą aby mi 
pomóc . Dlatego zwracam się do ludzi , którym los ciężko chorych dzieci nie jest obojętny o przekazanie 1% podatku . 

           ZDECYDUJ KTO DOSTANIE TWÓJ 1% PODATKU DZIECKO CZY URZĄD SKARBOWY . 

Pomoc dzieciom może sprawić Ci wiele radości . Istnieją ku temu fundacje dla dzieci – ja
 korzystam od tego roku z pomocy fundacji ,, Dar Serca” z Bielska Białej( ul. Powstańców Śląskich 6) .

Wszystkie środki , które uda mi się zebrać dzięki Waszej pomocy zostaną w całości przekazane na moje leczenie i rehabilitację .     

tWój 1%
POmOŻE mArIUSZKOWI 

W WAlcE Z cIĘŻKą cHOrOBą

W grudniu 2012 roku prze-
prowadzono konsultacje 
społeczne 3 projektów 

uchwał Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój:
1) projektu uchwały w spra-
wie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieru-
chomości.
2) projektu uchwały w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dota-
cji celowej dla podmiotów prowa-

dzących żłobki lub kluby dziecięce 
na terenie Gminy Goczałkowice-
-Zdrój
3) projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu uzdrowiska 
Goczałkowice-Zdrój.

Konsultacje prowadzono 
na podstawie uchwały nr 
XLII/289/10 Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. 
w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu konsultowania 
z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie pro-
jektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących dzia-
łalności statutowej tych organi-
zacji (Dz. Urz. Województwa Ślą-
skiego Nr 200, poz. 3052).

Celem konsultacji było pozna-
nie opinii powyższych podmiotów 
o projektach tych uchwał.

Ogłoszenie o konsultacjach 
zamieszczono na tablicach ogło-

szeń w Urzędzie Gminy, na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy 
www.goczalkowicezdroj.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy – www.bip.
goczalkowicezdroj.pl. Zaintere-
sowane podmioty mogły skorzy-
stać z formularza zgłaszania opi-
nii dostępnego na stronie interne-
towej oraz w BIP.

Szczegółowe infor macje 
o wynikach konsultacji dostępne 
na stronie internetowej 

www.goczalkowicezdroj.pl

INFOrmAcjA O PrZEBIEGU 
KONSUltAcjI SPOŁEcZNycH
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DOtAcjE DO ŻŁOBKóW 
I KlUBóW DZIEcIĘcycH 
Z BUDŻEtU GmINy
W dniu 20 grudnia 2012r. 

Rada Gminy przyjęła 
uchwałę w sprawie 

wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. W opar-
ciu o tę uchwałę osoby lub pod-
mioty zajmujące się opieką nad 

dziećmi w wieku do lat 3 mogą 
ubiegać się o dotacje z budżetu 
gminy.

D o t a c j a  b ę d z i e  u d z i e -
lana na wniosek, na dany rok 
budżetowy. Wzór wniosku sta-
nowi załącznik do wspomnia-
nej uchwały. Dotacja będzie 
p r z e k a z y wa n a  c o  m i e s i ą c 
na rachunek podmiotu prowa-

dzącego żłobek lub klub dzie-
cięcy. Prawa i obowiązki Gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz pod-
miotu prowadzącego żłobek 
lub klub dziecięcy związane 
z dotacją zostaną określone 
w umowie. Wysokość dotacji 
dla podmiotów prowadzących 
żłobki wyniesie 441 zł miesięcz-
nie na dziecko objęte opieką. 

Wysokość dotacji dla podmio-
tów prowadzących kluby dzie-
cięce wyniesie 336 zł miesięcz-
nie na dziecko. O dotacje mogą 
ubiegać się osoby lub podmioty 
prowadzące działalność regu-
lowaną wpisaną do rejestru 
prowadzonego przez Wójta 
Gminy.

Maria Ożarowska

Liczba mieszkańców Goczał-
kowic-Zdroju na koniec 2012 
roku wyniosła 6.599, w tym: 

kobiet – 3.419, mężczyzn – 3.190. 
W porównaniu do 2011 r. ludność 
gminy zwiększyła się o 16 osób. 
W okresie 12 miesięcy urodziło 
się 58 dzieci,. w tym 26 chłop-
ców i 32 dziewczynki. Dla porów-
nania w 2011 r. urodziło się 70 
dzieci, zaś w 2010r. – 82 dzieci.

W Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Goczałkowicach-Zdroju odno-
towano 45 ślubów, 14 rozwodów 
oraz 68 zgonów.

W poprzednich latach staty-

styki te przedstawiały się nastę-
pująco:

• Rok 2011 – 79 ślubów, 10 
rozwodów i 49 zgonów.

• Rok 2010 – liczba udzielo-
nych ślubów była taka sama, roz-
wody – 8, zgony – 44.

Wśród mieszkańców Goczał-
kowic-Zdroju jest 1216 panien, 
1364 kawalerów, 1727 kobiet 
zamężnych, 1665 żonatych męż-
czyzn, 118 rozwiedzione kobiety, 
90 rozwiedzionych mężczyzn, 
354 wdowy oraz 58 wdowców.

W Goczałkowicach-Zdroju 
mieszkają 1.272 osoby powyżej 

60 roku życia, w tym 738 kobiet. 
Powyżej 80 roku życia odnoto-
wano 200 osób, w tym:, w tym 
136 kobiet. W przedziale wieko-
wym 81-90 lat jest 181 osób. 19 
osób to osoby powyżej 90 roku 
życia.

Najstarsza mieszkanka liczy 
prawie 99 lat; urodziła się 
w marcu 1914r. Kolejna miesz-
kanka jest niewiele młodsza; 
w maju br. skończy 98 lat. Naj-
starszy mieszkaniec skończył 
w grudniu 95 lat.

Liczba mieszkańców w przeli-
czeniu na jedno nowonarodzone 

dziecko wyniosła 113,78. Wskaź-
nik ten wyniósł w 2011r. – 94,04; 
w 2010r. – 79,9; w 2009r. – 97,8.

Liczba nowonarodzonych 
dzieci na 100 mieszkańców 
wyniosła 0,88 i jest najniższa 
od kilku lat. W poprzednich 
latach wskaźnik ten wyniósł: 
w 2011r. – 1,06; w 2010r. – 1,25; 
w 2009r. zaledwie 1,00 i w tam-
tym czasie był najniższy w powie-
cie pszczyńskim.

Najpopularniejsze imiona 
to Lena i Julia oraz Nikodem 
i Maksymilian.

Maria Ożarowska

mIESZKAńcy GOcZAŁKOWIc-
ZDrOjU W lIcZBAcH

Na realizację Programu 
współpracy Gminy Goczał-
kowice-Zdrój z organiza-

cjami pozarządowymi i podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, w 2013 
roku zabezpieczono w budżecie 
gminy kwotę 52.520 zł. Środki te 
są przeznaczone na zlecanie reali-
zacji zadań publicznych w nastę-
pujących obszarach:
1. ochrona i promocja zdrowia 
oraz działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
2. wypoczynek dzieci i młodzieży 
szkolnej w okresie letnim.
Zlecanie realizacji tych zadań 

następuje w trybie otwartego kon-
kursu ofert.
Zgodnie z przyjętym Programem 
współpraca Gminy z organiza-
cjami pozarządowymi obejmuje 
również inne aspekty działalno-
ści, takie jak:
1. konsultowanie projektów 
aktów normatywnych stosownie 
do zakresu ich działalności statu-
towej,
2. tworzenie wspólnych zespołów 
o charakterze doradczym,
3. upowszechnianie informacji 
o działalności organizacji poza-
rządowych,
4. organizowanie szkoleń i kon-

sultacji mających na celu podnie-
sienie sprawności ich funkcjono-
wania,
5. pomoc w nawiązywaniu kon-
taktów w skali lokalnej, regional-
nej i ogólnopolskiej,
6. udostępnianie lokalu komunal-
nego na spotkania organizacji.

Program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi uchwa-
lono w dniu 29 listopada 2012 
roku, po przeprowadzeniu kon-
sultacji społecznych. Konsulta-
cje projektu Programu przepro-
wadzono zgodnie z uchwałą nr 
XLII/289/10 Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. 

w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu konsultowania 
z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Konkurs na realizację zadań 
w zakresie ochrony i promo-
cji zdrowia oraz działalności 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych ogłoszono w dniu 3 grudnia 
2012r. W wyznaczonym terminie 
tj. do końca grudnia wpłynęły 3 
oferty. Aktualnie trwa ocena ofert.

Maria Ożarowska

WSPóŁPrAcA Z OrGANIZAcjAmI 
POZArZąDOWymI W 2013 rOKU
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We wtorek, 10.01.2013 grupa młodzieży 
z naszego gimnazjum uczęszczająca 
na koło pozalekcyjne „Społeczniaki” 
dzięki przychylności pani dyrektor Beaty 
Migacz zorganizowała zajęcia w Publicz-
nym przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach- 
Zdroju pt: W krainie królewny Śnieżki 
i siedmiu krasnoludków.

W ramach zajęć młodzież czytała 
bajkę oraz przeprowadziła zabawy 
o tematyce związanej z czytaną 

baśnią.
Uczniowie realizują projekt w ramach 

programu „Poczytaj mi przyjacielu” organi-
zowanego przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. W ramach projektu „Społeczniaki” 
przygotowują regularne spotkania czytelni-

cze dla przedszkolaków, młodszych kolegów 
i koleżanek ze szkół świetlic, domów dziecka 
czy szpitali.

Po lekturze uczestnicy razem się bawią, 
rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują insce-
nizacje teatralne, a także zgłębiają wspólnie 
tajniki przyrody, świata czy języków obcych! 

Dzięki uczestnictwu w programie młodzi 
ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, 
zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młod-
szymi uczy ich budowania więzi, a publiczne 
wystąpienia pozwalają zyskać więcej pew-
ności siebie.

Opiekun koła Ł.Hanke

"SPOŁEcZNIAKI W PrZEDSZKOlU"

  z  ż y c i a  g m i n y  KULTURA   z  ż y c i a  g m i n y  

Gdy w 1993 r. – Jurek Owsiak, 
prowadzący kontrowersyjny 
program telewizyjny „Róbta 
co Chceta” zainicjował ogól-
nopolską, publiczną zbiórkę 
pieniędzy na rzecz kardio-
chirurgii dziecięcej, zapewne 
nigdy nie  pr z ypuszczał, 
że „Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy” będzie grała, 
idąc za słowami jej inicjatora 
„do końca świata i jeszcze dłu-
żej”.

To nie do wiary, że od tylu lat 
ludzie wciąż chętnie wspie-
rają tą wyjątkową inicja-

tywę. Jest to fenomen na skalę 
całego świata. Jeszcze nikomu 
nie udało się zmobilizować tylu 
osób o „wielkim sercu”, do wspól-
nego kwestowania na rzecz cho-
rych i potrzebujących.

Tegoroczna pomoc po raz 
pierwszy nie zostanie w cało-
ści poświęcona najmłodszym. 
Zebrane w ramach XXI finału pie-
niądze w jednej połowie zostaną 
poświęcone tradycyjnie, dla rato-
wania życia dzieci, a w drugiej, 
na rzecz godnej opieki medycznej 
seniorów.

Nie wiele osób ma świado-
mość, że w Polsce istnieje zale-

dwie 30 oddziałów (z tego więk-
szość na Śląsku) geriatrycznych, 
co stanowi bardzo niewielką 
liczbę w stosunku do osób które 
ukończyły 70 rok życia. Na doda-
tek placówki te borykają się 
z odwiecznym problemem braku 
pieniędzy i sprzętu. Warto uświa-
domić sobie, że mówimy tu o naj-
bardziej zaniedbanej dziedzinie 
w polskim systemie ochrony 
zdrowia. Problemie, z którym 
w dobie starzenia się społeczeń-
stwa w najbliższym czasie przyj-
dzie się nam zmierzyć na nie-
znaną dotąd skalę. Obok nas 

będzie żyło coraz więcej osób 
w podeszłym wieku, wymagają-
cych pomocy medycznej w walce 
z chorobami przewlekłymi. Osób, 
które zasługują na dobrą i godną 
opiekę, a zakłady opiekuńczo-
-lecznicze opieki długotermino-
wej to placówki, które podejmują 
się niesienia pomocy tym najcię-
żej chorym.

To właśnie te bezgłośne woła-
nia o pomoc i wsparcie są moto-
rem, napędzającym ogromną 
machinę WOŚP. Nic więc dziw-

XXI FINAŁ WIElKIEj OrKIEStry 
ŚWIątEcZNEj POmOcy

DOKOŃCZENIE NA STR.  18 Występ Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.

Występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.
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nego, że co roku, w całym kraju 
powstaje coraz więcej nowych 
sztabów, gotowych zbierać pie-
niądze na rzecz najbardziej 
potrzebujących. W tym roku 
utworzono ich aż 1800.

Goczałkowice na miarę swych 
możliwości również starają się 
wesprzeć tą szlachetną inicja-
tywę. Na terenie miejscowości, 
12 wolontariuszy od wczesnych 
godzin rannych, prowadziło 
kwestę pieniędzy do puszek. 
Dodatkowo od godziny 16.00 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w ramach XXI finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zorganizowano kon-
cert, połączony ze sprzedażą 
przedmiotów z logo funda-
cji i darów zebranych na rzecz 
orkiestry. Na scenie, przed zgro-
madzoną widownią zaprezen-
towała się m.in. Goczałkowicka 
Orkiestra Dęta, Zespół Folklo-
rystyczny Goczałkowice, dzieci 
i młodzież z Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Pszczy-
nie pod kierunkiem Ewy Chle-

bek oraz zespół Smoogie Band, 
którego elektryzujący występ 
zakończył imprezę.

Wśród zlicytowanych rze-
czy, najwyższą kwotę uzyskała 
koszulka klubu piłkarskiego 
BORUSSII DORTMUND z ory-
ginalnym podpisem Łukasza 
Piszczka – 300 zł, oraz limito-
wana koszulka (wydano jedy-
nie 1000 szt.) z wizerunkiem 
Alberta Einsteina i logo WOŚP, 
wyprodukowana na licencji Uni-
wersytetu Hebrajskiego w Jero-
zolimie – 100 zł.

Ogółem, z  prowadzonej 
sprzedaży pozyskano kwotę, 
w wysokości 1 644,47 zł zł. 
Łącznie, zebrana dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na terenie Goczałkowic suma 
wyniosła 10 789,85 zł.

Pośród wolontariuszy naj-
lepszy wynik udało się uzyskać 
Kindze Świerkot, która zebrała 1 
737.36 zł. Drugie miejsce zajęła 
Iwona Silarska, z wynikiem – 1 
362,48 zł. Wraz z nimi w kolej-
ności zebranych sum kwesto-
wali: Piotr Kuliczkowski, Sabina 
Kozik, Magdalena Migacz, Nata-
lia Kloc, Karolina Krawczyń-
ska, Krzysztof Kwaśny, Justyna 
Soloch, Kornelia Pietrzyk, Pau-
lina Gola oraz Adrianna Zaik.

S e r d e c z n i e  d z i ę k uj e my 
wszystkim z Państwa, którzy 
wsparli nasze działania.

Ewelina Sowa

Organizatorzy XXI f inału 
WOŚP w Goczałkowicach- 
Zdroju pragną wyrazić najgłęb-
sze słowa uznania i wdzięczno-

ści za przygotowanie programu 
artystycznego:
• Ewie Chlebek oraz dzieciom 
i młodzieży zrzeszonych wokół 
Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Pszczynie, spo-
śród których wystąpiły – (dzieci 
w wieku szkolnym): Sylwia 
i Natalia Masny, Karolina Kowa-
lik, Małgorzat Gorzela, Julia 
Loska, Marlena Porębska, Kata-
rzyna Blacha, Małgorzata Żmij, 
Martyna Sepot, Dominika Gry-
gierczyk, Emilia Paszek, Bożena 
P u d e ł ko ,  S o n i a  M e n d r o k , 
Lidia Pająk, oraz Aleksandra 
Brauntsch, a także (młodzież 
gimnazjalna i licealna): Nata-
lia Soloch, Klaudia Król, Mag-
dalena Pająk, Karolina Kraw-
czyńskiej, Małgorzata Kutarba, 
Zuzanna Machnik, Martyna 
Król, Julia Parszewska oraz 
Dorota Pudełko,
• Goczałkowickiej Orkiestrze 
Dętej pod kierownictwem Grze-
gorza Paszka,
• członkom Zespołu Folklo-
rystycznego „Goczałkowice” 
pod kierownictwem Grzegorza 
Kotasa.

Szczególne podziękowania 
Gminny Ośrodek Kultury kie-
ruje w stronę wszystkich, któ-
rzy przekazali dary na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a są nimi:
• Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowi-
cach-Zdroju,
• Pracownia Ceramiki Arty-
stycznej „ANIOŁOWO”,
• Pan Łukasz Piszczek.

XXI FINAŁ WIElKIEj OrKIEStry 
ŚWIątEcZNEj POmOcy - cIąG DAlSZy

Dzieci z zespołu Pszczyńskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Zespół Smoogi Band podczas XXI Finału WOŚP.

Licytacja limitowanej koszulki WOŚP z wizerunkiem Alberta Einsteina.
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Podsumowując reazlizację 
planu pracy za rok 2012 stwier-
dzam co następuje:

23.01.2012 r. w sali UG z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka gościnnie 
przyjeliśmy 65 osób.

W atmosferze Świąt Bożego 
Narodzenia ten wyjątkowy dzień 
został wypełniony radością 
i podziwem, wysłuchując „Jase-
łek” w wykonaniu uczniów Kółka 
Regionalnego działającego przy 
SP 1.

Dla miłośników koncertów, 
spotkań biesiadnych, wyjaz-
dów: teatr, operetka, wycieczki 
krajowe, zagraniczne, piel-
grzymki, zorganizowano:

W dn. 03.02.2012 wyjazd 
d o  Te a t r u  M u z y c z n e g o 
w Gliwicach na operetkę „Wesoła 
Wdówka” – zaproszenie przyjęło 
27 osób. w dn. 10.03.2012 w sali 
UG z okazji Dnia Kobiet odbyło sie 
spotkanie biesiadne z udziałem 58 
członkiń naszego Koła, w atmosfe-
rze humoru, śpiewu, muzyki bie-
siadnej oraz niespodzianki.

W dn. 22.04.2012 r. odbył się 
wyjazd do Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu na Śląską Galę Bie-
siadną, w którym uczestniczyły 
33 osoby.

Dla miłośników fauny i flory 
zorganizowano w dn. 17.05.2012 
r. wyjazd do palmiarni w Gliwi-
cach, wzieło udział 40 osób.

Na wczasy nad morze do miej-
scowości Łazy, w terminie od 17.06 
– 29.06. 2012 r. pojechało 48 
członków naszego Koła.

Miejscem pielgrzymkowym, 
do którego udali się pielgrzymi 
z Goczałkowic w dniu 12.07.2012 
r. było sanktuarium Matki Boskiej 
Rudzkiej i Pokornej w Rudach, 
zwiedziliśmy: pocysterski kom-
pleks klasztorno-pałacowy, zamek 
książąt raciborskich, podomini-
kański kościół św. Jakuba, oraz 
farny pw. NMP w Raciborzu. 
Odwiedziliśmy bazylikę mniej-
szą pw. Matki Bożej Uśmiechnię-
tej w Pszowie oraz Sanktuarium 
Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy, 
zwany „Śląską Fatimą”

11.10.2012 kolejnym piel-
grzymowaniem było sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach w Zakopanem. Niemal 
u stóp majestatycznie piętrzą-
cego się Giewontu stoi niezwy-

kła świątynia. Nawiedzając przed 
laty to miejsce Papież Jan Paweł 
II wyznał:

”Wasze sanktuarium jest 
mi w najszczególniejszy 

sposób bliskie i drogie”.
21.08.2012 r. odbyła się w Kole 

Łowieckim „Cyranka” w Porębie, 
tradycyjnie, emerycka biesiada 
przy ognisku, na zaproszenie orga-
nizatora odpowiedziało 117 osób.

Przy suto zastawionym stole 
i dzwiękach muzyki biesiadnej 
w wykonaniu Pana Piotra Heroka 
bawiono sie doskonale.

W dn. 14 – 16.09.2012 r. zor-
ganizowano 3-dniową wycieczkę 
zagraniczną na Węgry – Buda-
peszt, Szendendre i Eger z udzia-
łem 42 osób. Zwiedziliśmy m.in. 
najciekawsze miejsca oraz bogate 
historycznie zabytki Budapesztu, 
Szendendre, starożytne miasto 
połozone na zboczach naddunaj-
skich wzgórz oraz Eger, słynący 
z najlepszych Egerskich win.

W dniu 25.09.2012r. w karcz-
mie Kuban w Goczałkowicach-
-Zdroju  odbył się VI konkurs 
potraw regionalnych, którego 
tematem przewodnim było 
„Wesele na Ziemi Pszczyńskiej”. 
W tym roku stoły z potrawami 
regionalnymi wystawiło 12 repre-
zentacji gmin, kół KGW, naszą 
gminę reprezentowało Koło Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów, 
panie: Łucja Fijoł, Danuta Chu-
dek, Danuta Wróbel.Decyzją jury 
nasze koło otrzymało II miejsce 
oraz nagrodę w postaci serwisu 
kawowego na 12 osób i czajnik 
elektryczny, zostały zagospoda-
rowane dla potrzeb działalności 
koła.

W dn. 18.10.2012 r. odbył 
się wyjazd do Teatru Polskiego 
na przedsatwienie komediowe 
„Mayday II”, w którym wzięło 
udział 39 osób.

Z cyklu „Dbam o Zdrowie”
Zorganizowano dla miłośni-

ków wędrówek górskich, w dn. 
24.08.2012 r. „Rodzinny Rajd 
Górski” w którym uczestniczyło 26 
osób, trasa przebiegała z miejsco-
wości Złatna – Rysianka (1322 m 
npm), Lipowska – Złatna.

Kolejny wyjazd w góry odbył sie 
w dn. 21.09.2012 r.  z udziałem 
17 osób, z miejscowości Rycerka 
Górna – Wielka Racza (1236 m 
npm) – Przegibek (1000 m npm) 

– Rycerka Górna.
Dn. 19.10.2012 r. odbył się 

wyjazd w góry w którym wzięło 
udział 15 osób. Trasa Jaworze 
Górne – Błatnia (917 m npm) – 
Brenna.

Dla miłośników wycieczek 
rowerowych zorganizowano 
w dn. 23.09.2012 r. wycieczkę 
na trasie Goczałkowice – Zabrzeg 
– Rudzica, miejscem docelo-
wym była Dolina Św. Wendelina. 
Kaplicę św. Wendelina posta-
wiono w 1876 r., w miejscu znaj-
dującym się w leśnej dolinie nazy-
wanej dawniej „Piekłem”, a obec-
nie Doliną św. Wendelina. Kaplica 
stoi obok cudownego źródełka. 
Woda z tego źródełka ma podobno 
właściwości uzdrawiające – leczy 
przede wszystkim schorzenia 
oczu. Do dziś po cudowną wodę 
przyjeżdżają ludzie nawet z bar-
dzo odległych miejscowości.

21.10.2012 r. 14 rowerzystów, 
członków naszego Koła wzięło 
udział w wycieczce po Ziemii 
Pszczyńskiej, wokół Zb. Łąckiego.

Baseny Termalne

Zorganizowano 3 wyjazdy 
do wód termalnych.

28.01.2012 r. do miejscowo-
ści Orawica na Słowacji, kolejny 
wyjazd odbył sie 30.03.2012 r.

11.10.2012 r. odbył sie wyjazd 
do miejscowości Białka Tatrzań-
ska. Ogółem skorzystały 94 osoby.

Baseny termalne zaliczane 
są do wód mających dobry wpływ 
na organizm. Jest to woda zmi-
neralizowana sodowo-wapienna, 
magnezowo-siarkowa z dużą 
zawartością żelaza.Te niezwykłe 
miejsca łączą w sobie rozrywkę 
parku wodnego oraz lecznicze wła-
ściwości termalnego wypoczynku.

W dniu 13.12.2012 r. w Domu 
Przyjęć „Złota Podkowa” ul. Św. 
Anny odbyło się tradycyjne spotka-
nie opłatkowe, w którym uczestni-
czyły 84 osoby.

Szanowni Państwo pragniemy 
poinformować, że z naszej oferty 
w 2012 r. skorzystało 779 osób.

 Przewodnicząca
Koła Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów
Małgorzata Paszek

SPrAWOZDANIE 
Z DZIAŁAlNOŚcI ZArZąDU 
KOŁA EmErytóW ZA 2012 rOK
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W kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. 
J e r ze g o  w  G o c z a ł -

kowicach-Zdroju, 6 stycznia 
2013 r. odbył się koncert kolę-
dowy w wykonaniu pszczyń-
skiego Zespołu Kameralnego 
CON FUOCO. Artyści pod batutą 

Katarzyny Machnik zaprezento-
wali repertuar na który złożyły 
się, idąc za słowami proboszcza 
goczałkowickiej wspólnoty – ks. 
Lesława Przepłaty „najpiękniej-
sze pieśni Bożego Narodzenia, 
chwalące przyjście na świat 
małego Jezusa” wywodzące 

się z różnych nurtów kulturo-
wych. Godzinny koncert został 
podzielony na dwie tematyczne 
części. W ostatniej zespołowi 
towarzyszył Damian Stania – 
kompozytor i organista, autor 
wyjątkowych aranżacji, zapre-
zentowanych w niedzielny wie-

czór.
Inicjatorami tego wyjątko-

wego wydarzenia artystycz-
nego byli: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Goczałkowicach-Zdroju 
oraz miejscowy chór parafialny 
SEMPER COMMUNIO.

Ewelina Sowa

KONcErt cON FUOcO
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Marcin Molek i Damian Galeja mini-
malnie lepsi w turnieju siatkonogi 
w Goczałkowicach. W turnieju 

zagrało 13 par. Dwaj byli piłkarze, m.in. 
Ruchu Chorzów od początku wygrywali 
rundę za rundą i długo żadnej z pozostałych 
par nie udawało się ich pokonać. Po pierw-
szej rundzie Molek z Galeją wyraźnie pro-
wadzili nad Łukaszem Bilińskim i Arturem 
Cybulskim oraz Mateuszem Żemłą i Andrze-
jem Żupą. Zadyszka byłych piłkarzy z Eks-
traklasy złapała w fazie finałowej. Świet-
nie rozpoczęli ją natomiast Cybulski i Biliń-
ski, którzy po trzech rundach znaleźli się 
na prowadzeniu. Końcówka była jednak 
w ich wykonaniu słaba – przegrali trzy ostat-
nie rundy, a wystarczyło pokonać parę Mate-
usz Piesiur – Jarosław Budniok, by wygrać 
turniej. Dzięki porażce Bilińskiego i Cybul-
skiego na pierwsze miejsce wróciła para 
Molek-Galeja. Żupa z Żemłą zajęli najniższe 

miejsce na podium.
– Siatkonoga zawsze była mocno akcento-

wana na treningach w Ekstraklasie i niższych 
ligach. Trenerzy kładli duży nacisk na ten ele-
ment i ja też staram się teraz w swojej pracy 
urozmaicać w grupach młodzieżowych czy 
też seniorskich trening. Początek na turnieju 
mieliśmy znakomity, potem nieco zadyszki, 
ale rywale, którzy zajęli drugie miejsce prze-
grali ostatnie trzy mecze i dzięki szczęściu 

udało się wygrać. Fajna zabawa, więc jak 
tylko czas dopisze to przyjedziemy za rok 
bronić tytułu – śmieje się Marcin Molek, były 
piłkarz m.in. Ruchu Chorzów, a obecnie tre-
ner Górnika Wesoła.

Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. Marcin Molek – Damian Galeja 55
2. Łukasz Biliński – Artur Cybulski 53
3. Mateusz Żemła – Andrzej Żupa 46
4. Mirosław Madeja – Grzegorz Sztorc 44
5. Damian Furczyk – Adam Grygier 33
6. Jarosław Budniok – Mateusz Piesiur 25
7. Tomasz Kropidło – Mateusz Bałuch 25
8. Jacek Biedrzycki – Jarosław Folek 20
9. Sebastian Idczak – Krzysztof Skiba 17
10. Adam Tendera – Mateusz Kur 8
11. Łukasz Anderko – Piotr Kolny 7
12. Przemysław Cygan – Adam Gruszka 6
13.Michał Puchała – Bartosz Mizera 4 

Michał Pawlak

mOlEK Z GAlEją NAjlEPSI NAD 
SIAtKą W "I NOWOrOcZNym 
tUrNIEjU SIAtKONOGI" 
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W dniach 17 i 18 grudnia w goczałkowic-
kiej hali sportowej zostały rozegrane 
zawody w piłce ręcznej na szczeblu 

powiatowym. Jako pierwsze do boju wystar-
towały reprezentantki szkoły podstawowej 
prowadzone przez Pana Janusza Młodzika, 
które w dobrym stylu dwa mecze wygrały, 
dwa zremisowały i uplasowały się na moc-
nym drugim miejscu w zawodach. Pierw-
sze miejsce trafiło do zawodniczek SP Nr 1 
w Pszczynie, i to one w rezultacie awanso-
wały do drugiej fazy rozgrywek na szczeblu 
rejonowym. Następny dzień należał do gim-
nazjalistek, niestety nasze dziewczyny nie 
były tego dnia w dobrej dyspozycji. Po cięż-
kich bojach nie udało się wywalczyć żadnego 
punktu w turnieju i ostatnie miejsce niestety 

trafiło na barki goczałkowiczanek. Najlepsze 
w powiecie okazały się zawodniczki Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1 z Pszczyny, które nie 
dały żadnych szans rywalkom wygrywając 
wszystkie spotkania i to one na koniec cie-
szyły się z awansu.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawo-
wych: 1.SP Nr 1 Pszczyna, 2.SP Goczałko-
wice – Zdrój, 3.SP Nr 7 Ćwiklice, 4.SP Nr 2 
Pawłowice, 5. SP Suszec

Klasyfikacja końcowa gimnazjum: 1.Gim. 
Nr 1 Pszczyna, 2. Gim. Pawłowice, 3.Gim. 
Suszec, 4.Gim. Wola, 5.Gim. Goczałkowice 
– Zdrój

  Paweł Kanik

PSZcZyNIANKI  
W „SZcZyPIOrNIAKA” 
NAjlEPSZE W POWIEcIE!
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa 

na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach –Zdroju informuje, 
iż rozpoczyna nabór do udziału w projekcie „Aktywizacja spo-
łeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” na rok 

2013. Z uwagi na powyższe zapraszamy wszystkich chętnych do zgłasza-
nia swojej kandydatury.

Prosimy o zgłaszania się w siedzibie Ośrodka celem wypełnienia 
ankiety wstępnej.

Osoby, które spełniają warunki udziału w projekcie to:
•Mieszkańcy Gminy Goczałkowice-Zdrój
•Osoby bezrobotne
•Osoby niepracujące
•Osoby w wieku aktywności zawodowej (15-65 lat), korzystające 
z pomocy społecznej w tym na okoliczności udziału w projekcie
•Osoby zatrudnione
•Osoby niepełnosprawne

W szczególności zapraszamy także osoby w wieku do 25 roku życia 
oraz po 50 roku życia.

Naszym uczestnikom oraz uczestniczkom w ramach udziału w pro-
jekcie zapewniamy:
•Bezpłatne doradztwa (psychologiczne oraz zawodowe);
•Bezpłatny Trening kompetencji i umiejętności społecznych;
•Bezpłatne szkolenie z zakresy podstaw obsługi komputera;
•Bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości 

uczestnika oraz aktualnych potrzeb rynku pracy;
•Możliwość skorzystania z wsparcia finansowego (w tym także refun-
dacja kosztów dojazdu na szkolenia);
•Bezpłatne warsztaty wyjazdowe z zakresu równości szans kobiet 
i mężczyzn;

Informujemy, iż w miesiącu styczniu odbędzie się spotkanie rekru-
tacyjne, o terminie którego informować będziemy w późniejszym 
terminie, informacja pojawi się także na stronie ośrodka (www.ops.
goczalkowicezdroj.pl).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pro-
jekcie!

Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu można uzyskać w:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13

43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 8.00- 15.00

tel. kontaktowy: 32/736-24-21
Osoby do kontaktu:

Kierownik: mgr Joanna Kotas
Teresa Lazar

Kamila Babińska

INFOrmAcjA  

dot. ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 roku

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że na podstawie ustawy z dnia 07.07.2005 r.

 o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosowane są z budżetu państwa dopłaty do 

składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. 

Więcej informacji można uzyskać z załączonej informacji Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi lub w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. 

Szkolnej 13, pokój nr 213 (II piętro) lub pod nr tel. 32/736 24 54. 

Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

INFOrmAcjA DlA rOlNIKóW
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INFOrmAcjA 
DlA rOlNIKóW
ZWrOt PODAtKU AKcyZOWEGO

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że każdy rol-
nik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej powinien w ter-
minie od 01 do 28 lutego 2013 r. złożyć wniosek do Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z fakturami VAT stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 
sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2013 wynosi 
81,70 zł/1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 30 kwiet-
nia 2013 r. (gotówką w kasie Urzędu Gminy Goczałko-
wice-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, 
pokój nr 213 (II piętro) lub pod nr tel. 32/736 24 54.

Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

 Zarząd Spółki Wodnej 
w Goczałkowicach-Zdroju 

zaprasza 
na Walne Zebranie Spółki Wodnej

które odbędzie się

 29 stycznia 2013 roku 
(wtorek) o godz. 15.00³³

w siedzibie Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój 
 przy ul. Szkolnej 13. 

Zarząd Spółki Wodnej 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju,
 organizator akcji 

Adwentowe Kosze Dobroci
 

składa 

serdeczne podziękowania
 dla wszystkich którzy wzięli udział w akcji 

dobroczynnej. Dzięki Waszej 
hojności zebrano dary o wartości ponad

 5 200 zł z których przygotowano
 i dostarczono przed świętami 
30 paczek dla rodzin którym 

ta pomoc była najbardziej potrzebna.
Szczególne podziękowania

 Stowarzyszenie składa sklepom 
które włączyły się do akcji: ABC, EURO, 

MAAAX, LEWIATAN, „KANIA”, „ZŁOTY”, 
„u ALI”, sklepom spożywczym przy

 ul. Brzozowej i ul. Bocznej a także Hospicjum 
Ojca Pio i panu Józefowi Wyrobie za kartony.

ADWENtOWE 
KOSZE DOBrOcI
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Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że na terenie Goczałkowice-Zdrój w okresie od dnia 01.02.2013 do dnia 31.01.2014 
obowiązywać będą następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Wyciąg z Uchwały Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dn. 20.12.2012 r.

4.1. Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę

4.2. Wysokość cen opłat za odprowadzone ścieki

Do cen opłat określonych w kolumnach 4 tabel 4.1. i 4.2. dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 1, pkt. 9) do 12) rozporządzenia.
Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

O G Ł O S Z E N I E

OPŁAty ZA ZEZWOlENIA NA SPrZEDAŻ 
NAPOjóW AlKOHOlOWycH!

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013, zobowiązani są 
do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia pisemnego 

oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaży w roku 2012 oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie lub niedokonanie opłaty powoduje wygaszenie zezwolenia.
Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu 

niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Terminy płatności kolejnych rat:
• druga rata do 31 maja br.

• trzecia rata do 30 września br.
(podane terminy to data zaksięgowania należnej wpłaty na koncie urzędu gminy).

Przedsiębiorcy, których termin ważności posiadanego zezwolenia upływa w roku 2013, 
zobowiązani są w terminie ustawowym tj. do 31 stycznia 2013r. do wniesienia opłaty w całości 

(bez uwzględnienia rat) w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia.
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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./fax. 32/2107185, wew. 121. 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Jacka” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
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; czwartek 7.00 18.00, wtorek; środa 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. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŚMIECI:
Zakład Czyszczeniowy Marcin Chudek, ul. Bór I/1, 43-230 
Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział 
w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 11, tel. 32/2938062/63.
Eko Plus, ul. Ślepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ ECO-CLEAN Marzena Chudek, 
ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ w godz. 7.00 15.00, tel. 32/2127021,7387038, 2107185; 
po godz. 15.00 tel. 603914383; w soboty, niedziele i święta tel. 605288662, 603914383.

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.
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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

WIOSKA INTERNETOWA

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30 

Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne

Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne


