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wiadomości goczałkowickie

z Prac wÓjTa GMinY

- reaLizacja TeGorocznYch
inweSTYcji i reMonTÓw

Z

akończono realizację wszystkich
zaplanowanych na ten rok inwestycji:
-rewitalizacja parku zdrojowego- etap

II,
-remont ul. Św. Anny,
-przebudowa ul. Darwina wraz z budową
kanalizacji deszczowej,
-remont ul. Drobnera,
-przebudowa ul. Granicznej,
-wykonano remonty we wszystkich placówkach oświatowych,
-wykonano przyłącza wody i kanalizacji
do budynku dworca kolejowego oraz wykonano drenaż wokół budynku,
-remont ul. Jesiennej – etap I.
W ramach małych projektów i środków pozyskanych za pośrednictwem LGD
„Ziemia Pszczyńska” udało się w ostatnich
dniach zrealizować 2 zadania:
1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” projekt realizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury. W ramach przedsięwzięcia przed siedzibą instytucji zamontowano
urządzenia tzw. „małej architektury parkowej” (teren wokół zabytkowego budynku
„Górnik” wzbogacił się o 6 nowych latarni,
3 kosze na śmieci, 4 ławeczki, słupki i łańcuszki ogrodzeniowe oraz stojak na rowery).
2. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”.
W ramach zadania przy Ścieżce Dydaktyczno-Przyrodniczej w Goczałkowicach-Zdroju, w sąsiedztwie kapliczki Św.
Huberta zostały wybudowane 2 altanki
(wiaty postojowe) o pow. do 25 m2 każda,
ze stołem i ławami oraz krąg ogniskowy, stojak na rowery, kosze na śmieci, stoły i ławy,
dojścia. Miejsce to zostało częściowo ogro-

dzone.
Trwa I etap remontu budynku starego
dworca kolejowego na potrzeby bazy okołoturystycznej w ramach projektu pt. „Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju -adaptacja budynku dworca kolejowego wraz
z otoczeniem na bazę około turystyczną.
Na realizację tego I- waszego etapu projektu pozyskaliśmy środki Unii Europejskiej
w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu III
Turystyka, Poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Wartość
projektu – 2.084.460 zł. Kwota dofinansowania pozyskanego przez gminę- 960.330 zł
Projekt polega na stworzeniu bazy okołoturystycznej w gminie. Na potrzeby projektu
zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń budynku dworca w Uzdrowisku, który
gmina przejęła od PKP w grudniu ubiegłego
roku. Poza remontem obiektu w projekcie
przewiduje się zakup i montaż w otoczeniu budynku elementów małej architektury
takich jak: ławo-stoły, altanki wypoczynkowe, stojak na rowery, lunety do obserwacji
ptaków. Powstanie też siłownia zewnętrzna
składająca się z 10 urządzeń.
PRZETARG NA BUDOWĘ
NOWEJ ŚLUZY WAŁOWEJ
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych ogłosił w dniu 2 grudnia przetarg
na budowę nowej śluzy wałowej w lewym
wale Małej Wisły, w Goczałkowicach-Zdroju. Termin składania ofert upływa
w dniu 17 grudnia 2014r. o godz. 10.00.
Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 październik 2015r. Jest to bardzo

ważna inwestycja, na którą czekaliśmy bardzo długo ale udało się ostatecznie pozyskać
Inwestorowi finansowanie, a jest ona istotnym elementem całego systemu odwodnienia tego terenu wynikającą z opracowanej przez Gminę STRATEGII POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU.
PRZETARG DOTYCZĄCY
REMONTU DRÓG
Administracja Zasobów Komunalnych
ogłosiła przetarg dot. bieżącego remontu
dróg, mostów, chodników i parkingów
na terenie Gminy na przyszły rok. Termin
składania ofert upływa 17.12.2014r
SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW
Z PRZEDSTAWICIELAMI PG „SILESIA”
W środę, 10 grudnia 2014r. (środa)
o godz. 17.00 w sali urzędu gminy odbyło
się spotkanie Mieszkańców z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Górniczego
„SILESIA” sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach poświęcone działalności
wydobywczej.
W programie spotkania:
1. Informacja na temat usuwania szkód górniczych i przeciwdziałania negatywnym
skutkom działalności Spółki
2. Informacja o prowadzonej eksploatacji
górniczej i planach Spółki w zakresie wydobycia węgla kamiennego.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

Podziękowanie dLa wYBorcÓw
Szanowni Państwo!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za poparcie mojej osoby, przejawiające się w ilości głosów, jakie od Państwa otrzymałam w dniu 16 listopada 2014r., w wyborach Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Dziękuję również za życzliwość, której doświadczyłam w czasie kampanii wyborczej. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że obdarzyli mnie Państwo tak
dużym zaufaniem. To dla mnie dodatkowa, ogromna motywacja do dalszych działań.
Zapewniam, że nie zawiodę tego zaufania i swoją pracą będę służyć wszystkim Mieszkańcom i całej wspólnocie samorządowej.
Z wyrazami szacunku – Gabriela Placha
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inForMacja GMinnej koMiSji
wYBorczej o wYnikach
wYBorÓw

Wybory zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. odbyły się na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20.08.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks Wyborczy.

W

ybory w naszej Gminie do Rady
Gminy oraz na Wójta Gminy przeprowadziły pod nadzorem Komisarza Wyborczego w Bielsku- Białej Gminna
Komisja Wyborcza oraz Obwodowe Komisje Wyborcze, złożone z osób zgłoszonych
przez pełnomocników komitetów wyborczych, które dokonały rejestracji kandydatów na radnych.
Gminna Komisja Wyborcza w Goczałkowicach-Zdroju zarejestrowała 70 kandydatów na radnych zgłoszonych przez 6 lokalnych komitetów wyborczych oraz 4 kandydatów na Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Do Rady Gminy na jeden mandat przypadało
4,7 kandydata.
Na terenie naszej Gminy dla wyboru Rady
utworzono 15 jednomandatowych okręgów
wyborczych, co było najbardziej rewolucyjną
zmianą dotyczącą wyborów samorządowych
do rad gmin, które nie są miastami na prawach powiatu. Wprowadzenie okręgów jednomandatowych oznaczało wybór jednego
radnego w każdym okręgu wyborczym.
Głosowanie przeprowadzono w 5 obwodowych komisjach wyborczych.
Liczba uprawnionych do głosowania
wynosiła 5.309. Liczba wyborców, którzy
wzięli udział w głosowaniu wyniosła 2.896.
Co daje frekwencję wynoszącą 54,54%.
Obecną radę gminy reprezentują 4 komitety wyborcze, które wprowadziły następu-

jącą liczbę radnych:
• Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańców
Goczałkowic-Zdroju – 7- radnych.
• Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy
z Inicjatywą – 4 radnych.
• Komitet Wyborczy Wyborców Jedność
Mieszkańców- 3 radnych.
• Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd
Profesjonalny i Dynamiczny – 1 radny.
Średnia wieku wybranych radnych wynosi
52,07 lata.
Pośród nowo wybranych radnych, podobnie jak w poprzedniej radzie jest 5 kobiet.
W pierwszej radzie zasiadała tylko jedna
kobieta, w drugiej 3, w trzeciej żadna.
Obecnie w składzie Rady Gminy jest 9-ciu
nowych radnych i 6-ciu znanych z poprzedniej kadencji.
Skład Rady Gminy VII kadencji:
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1. Andrzej Babiński
2. Józef Brudek
3. Norbert Czernecki
4. Zygmunt Furczyk
5. Piotr Jacek
6. Zbigniew Jacek
7. Paweł Kanik
8. Tadeusz Lazarek
9. Monika Młodzik
10. Małgorzata Paszek
11. Ewelina Sowa
12. Michał Szołdra
13. Krystyna Świerkot- Żmij
14. Mirosław Wize
15. Zofia Żelazo
Wójtem Gminy Goczałkowice- Zdrój
została P. Gabriela Placha otrzymując 1723
głosy co stanowiło 60,51%.
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Marcelina Masny

e

Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu moich wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych
obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem, udzielając swego poparcia.
Zapewniam, że jako radny Rady Powiatu Pszczyńskiego, będę pracował dla wspólnego dobra naszej gminy, jak i całego
powiatu. Serdecznie dziękuję
Z wyrazami szacunku
Józef Pabin
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PierwSza SeSja nowej radY

P

ierwsza sesja Rady Gminy
nowej kadencji odbyła się
w poniedziałek 1 grudnia
br. Została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej. Porządek obrad obejmował m.in.:
1. złożenie ślubowania przez
nowo wybranych radnych,
2. wybór Przewodniczącego
Rady,
3. złożenie ślubowania przez
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój,
4. wnioski w sprawie zmian
porządku obrad.
Na wstępie Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Goczałkowicach-Zdroju Marcelina Masny przedstawiła spra-

wozdanie z przebiegu wyborów, a następnie wręczyła nowo
wybranym radnym oraz wójtowi
gminy zaświadczenia o wyborze.
Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obradom przewodniczył najstarszy wiekiem
radny – Pan Józef Brudek.
Po złożeniu ślubowania, które
jest warunkiem objęcia mandatu, w głosowaniu tajnym
radni wybrali Przewodniczącego Rady na kadencję 20142018. Został nim Pan Piotr Jacek,
który wielu osobom kojarzy się
z pracą na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Pszczynie. Obecnie na emeryturze. Aktywnie działa w Polskim Związku Łowieckim.

Na pierwszej sesji ślubowanie złożyła także Wójt Gminy
Gabriela Placha, która podziękowała mieszkańcom za ponowny
wybór i zapewniła o solidnej
pracy w obecnej kadencji.
W punkcie dotyczącym wniosków w sprawie zmian porządku
obrad radni rozszerzyli porządek I sesji o wybór Wiceprzewodniczącego Rady oraz o powołanie
Komisji działających przy Radzie
Gminy i wybór Przewodniczących Komisji.
Wiceprzewodniczącą Rady
Gminy na kadencję obejmującą
lata 2014-2018 wybrano Panią
Zofię Żelazo. Pani Żelazo została
radną po raz piaty. W poprzedniej kadencji również sprawowała funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.
Maria Ożarowska
Skład komisji:
Komisja Gospodarki i Finansów
Małgorzata Paszek – Przewodnicząca,
Zbigniew Jacek,
Ewelina Sowa,
Krystyna Świerkot- Żmij,
Monika Młodzik,
Michał Szołdra,
Paweł Kanik,

SPrawozdanie
z ii SeSji radY GMinY

W

e wtorek, 9 grudnia
2014 r. na sali Urzędu
Gminy odbyła się II
Sesja nowo wybranej Rady
Gminy. Posiedzenie otworzył,
witając Wójta Gminy, Radnych
oraz Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek Przewodniczący Rady – Piotr Jacek.
Wiceprzewodnicząca – Zofia
Żelazo przedstawiła wszystkim zebranym porządek obrad.
Wraz z przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, radny
Zbigniew Jacek zauważył,
że w sprawozdaniu znajduje się
nieścisłość dot. wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W tekście pojawił
się zapis mówiący, że ich wybór
na pier wszym posiedzeniu

z dnia 1 grudnia 2014 r. był jednogłośny, a w protokole komisji skrutacyjnej widnieje w obu
przypadkach zapis głosowania: 14 głosów za, 1 – przeciw.
Sekretarz Gminy – Maria
Ożarowska, wyjaśniła, że chodzi w nim o jednogłośne przyjęcie uchwały w tej sprawie,
a w/w protokół komisji zostało
dołączone do protokołu z sesji
jako załącznik.
W punkcie 4 porządku obrad
(pisemne zgłaszanie interpelacji) radny – Zygmunt Furczyk zasugerował, aby punkt
6 dot. sprawozdania z pracy
Wójta, przedłożyć przed punkt
5 (dot. uchwał). Radny Mirosław Wize, zadał pytanie, czy
głosowano już nad przyjęciem

porządku obrad?
Radca Prawny – Olga Jurczyk wytłumaczyła, że ta kwestia nie podlega głosowaniu,
jednak każdy radny może złożyć wniosek o zmianę jego
kolejności.
(Wniosek radnego Furczyka
w głosowaniu został odrzucony).
Przechodząc do dalszej części posiedzenia Rada Gminy
przystąpiła do podjęcia uchwał
w sprawach:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 20142023,
– zmian w budżecie gminy
Goczałkowice-Zdrój na 2014
rok,

Tadeusz Lazarek,
Andrzej Babiński,
Norbert Czernecki.

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Józef Brudek – Przewodniczący,
Mirosław Wize,
Norbert Czernecki,
Andrzej Babiński.
Komisja Oświaty
i Spraw Społecznych
Krystyna Świerkot – Żmij – Przewodnicząca,
Zbigniew Jacek,
Monika Młodzik,
Ewelina Sowa,
Małgorzata Paszek,
Tadeusz Lazarek,
Paweł Kanik.
Komisja Uzdrowiskowa
Monika Młodzik – Przewodnicząca
Jacek Zbigniew
Małgorzata Paszek
Ewelina Sowa
Zofia Żelazo
Andrzej Babiński
Michał Szołdra
Norbert Czernecki
Komisja Rewizyjna
Mirosław Wize – Przewodniczący
Andrzej Babiński
Zygmunt Furczyk

– wynagrodzenia Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój,
– programu współpracy Gminy
Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
na rok 2015,
– zaliczenia bocznego odcinka
ulicy Jeziornej do kategorii
dróg gminnych oraz określenia przebiegu drogi,
– ust alenia st awek opłat y
u z d r ow i s kowej w G m i n i e
Goczałkowice-Zdrój na rok
2015, terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkaso,
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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SPrawozdanie z ii SeSji

- ciĄG daLSzY...
– określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
na 2015 rok,
– określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2015 roku.
Radny – Zbigniew Jacek
w związku z projektem
uchwały dot. wynagrodzenia Wójta, zwrócił się do Pani
Gabrieli Plachy, aby oficjalnie
podała do publicznej wiadomości, że nie będzie powoływać na stanowisko Wicewójta
(prośba radnego, żeby odnotować ten fakt w protokole z przebiegu sesji).
Wójt Gminy odpowiedziała,
że na Komisji Gospodarki
i Finansów wyraźnie zaznaczyła, iż nie planuje zatrudnić
zastępcy i od tego czasu nie
zmieniła swego zdania.
W ramach sprawozdania
z pracy Wójta Gminy za okres
międzysesyjny – Gabriela Placha przedstawiła radzie m.in.
p o d s u m ow a n i e g m i n ny c h
inwestycji za 2014 rok (szczegóły na str. 2).
Radny - Z. Furczyk (odnosząc się do sprawozdania)
zapytał się jakie inwestycje
gmina na przestrzeni ostatnich
lat wykonała w obrębie Borek
I i II (jego zdaniem nie zrobiono
nic). Oburzony, zauważył również, że zamknięto wszystkie
zjazdy na DK1 łączące ten teren
z resztą gminy.
Wó j t G m i ny w y j a ś n i ł a ,
że przebudowa Drogi Krajowej
nr 1 była szczegółowo omawiana w trakcie poprzedniej
kadencji Rady Gminy. Włączając się do dyskusji, radna
Zofia Żelazo wyraziła opinię,
że w ostatnim czasie Kolonia
Brzozowa (w tym tzw. Borki)
zyskała najwięcej ze wszystkich
części Goczałkowic, zwłaszcza
w zakresie infrastruktury drogowej. Dodała, że Zarząd Dróg
Krajowych nie chciał zezwolić
nawet na przejście dla pieszych
(na wysokości autokomisu).
Dołączając się do tej opinii, radny – Józef Brudek,
zauważył, że od dawna na tym
odcinku były kłopoty z przejazdem, co powodowało liczne
wypadki samochodowe.

U z u p e ł n i a j ą c p ow y ż s z e
wypowiedzi, Sekretarz Gminy
– Maria Ożarowska wytłumaczyła, że wyłączenie ul. Dębowej z ruchu (z DK1) było bezpośrednio związane z zalewaniem dużej części DK1 w trakcie powodzi z 2010 r.
W momencie, kiedy Dyrekcja Dróg rozpoczęła remont
„zalanego” fragmentu, podjęła decyzję o podniesieniu
nawierzchni o 2 m, na skutek
czego ul. Dębowa znalazła się
względem DK1 dużo niżej.
W związk u z powyższym,
podjęto decyzję o zamknięciu
skrzyżowania.
Wraz z wyczerpaniem tego
tematu, radna – Kr yst yna
Świerkot - Żmij, nawiązując do wypowiedzi Pani Wójt
(dot. projektu zainstalowania
w sąsiedztwie remontowanego
budynku „starego dworca”
siłowni zewnętrznej) poprosiła, aby zwrócić uwagę na jej
wykonanie.
Zamykając dyskusję nad
punktem 6 porządku obrad,
radny – Andrzej Babiński zwrócił się z prośbą do kierownika
AZK o zamontowanie oświetlenia na przejściu dla pieszych
(łączącym ul. Główną z Brzozową).
Przechodząc do ostatniej
części sesji, radna – Krystyna
Świerkot - Żmij wyszła z propozycją, aby przed każdym posiedzeniem, radni do wglądu
otrzymywali protokoły z gminnych komisji. W toku otwartej
dyskusji stwierdzono, że nie
jest to konieczne.
Kont ynuując dalsze rozmowy, Radna – Zofia Żelazo
powróciła do nierozwiązanej
dotychczas skargi „na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju” (odczytała
jej treść). Dodała, że skarga
przez poprzednią Komisję
Rewizy jną została uznana
za zasadną i powstał w tej sprawie projekt uchwały, jednak
w związku z wyborami i powołaniem nowej rady trzeba, aby
ponownie wróciła ona do komisji.
Radca prawny, wyjaśniła,
że skoro została sporządzona
uchwała, to należy ją włączyć

do porządku obrad kolejnej
sesji i poddać głosowaniu.
Nawiązując do powyższego
tematu, radny – Józef Brudek (jako były członek Komisji Rewizy jnej) stwierdził,
że kwestia ta dla niego ciągle pozostaje niewyjaśniona
przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze. Jego zdaniem,
nie wykorzystano wszystkich
możliwych środków do jej rozpatrzenia. Zabrakło mu min.
bezpośredniej konfrontacji
dwóch stron konfliktu. Skoro
chodzi tu o kwestie finansowe,
to tematem tym powinien zająć
się sąd – dodał.
W osobistej opinii radnego
Brudka, kierownik OPS działał
dla dobra gminy.
Sekretarz Gminy w odniesieniu do w/w problemu naświetliła zebranym, że sk arga
o której mowa została złożona
początkiem maja. W następstwie, została przesłana do SKO,
które uchyliło decyzję kierownika. W dalszej kolejności prezes SKO odesłał ją z powrotem
do gminy, aby została rozpatrzona przez „naszą” komisję
rewizyjną.
Wytłumaczyła, że według
Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie można dalej
zwlekać z zakończeniem tej
sprawy (istnieje możliwość
złożenia przez kogoś skargi
na bezczynność gminy).
Najlepiej będzie, uzupełniła, żeby wszystkie materiały
dot. skargi przedłożyć w najbliższym terminie na gminnych
komisjach i na następnej sesji
podjąć ostateczną decyzję.
Wniosek ten poparł Przewodniczący Rady.
Podejmując inny temat,
radny – Zbigniew Jacek zauważył, że osiedle Wodociągowe
na tle reszty Goczałkowic jest
poszkodowane. Nie ma tam
sklepu, ani kiosku, a on sam
musi roznosić gminną gazetę.
Warto byłoby, żeby lokalne
władze w jakiś sposób poprawiły tą sytuację – stwierdził.
Ponadto, w budynku dawnego
baru (również na w/w osiedlu)
od kilku lat mieszka nielegalnie mężczyzna, który stanowi
zagrożenie dla otoczenia. Okolicznym mieszkańcom zależy

na jego eksmisji. Kto może im
w tym pomóc?
Radca prawny, wyjaśniła,
że eksmisji można dokonać
wyłącznie na wniosek właściciela. Należy zatem ustalić
w czyim posiadaniu jest nieruchomość.
W odniesieniu, Zbigniew
Jacek wyjaśnił, że pomimo
prób nie udało się tego ustalić. Najprawdopodobniej jest
to własność GPW. Wójt Gminy
obiecała, że zwróci się pisemnie do GPW w tej kwestii.
Radna – Zofia Żelazo,
po raz kolejny przypomniała
sprawę komunalnego mieszkania po Państwie Stawowskich.
Kierownik AZK, poinformował,
że jest prowadzona sprawa
o eksmisję.
Na zakończenie posiedzenia, radny – Zygmunt Furczyk wzbur zony, osk ar żył
Wójta Gminy o brak działań
w związku z eksploatacją górniczą PG SILESI na terenie
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Skierował w jego stronę szereg pytań, dot. działalności
kopalni, koncesji na wydobycie węgla, zniesienia filaru
ochronnego itp.
W odniesieniu, Przewodniczący Rady – Piotr Jacek
stwierdził, że w dniu jutrzejszym (10.12.2014 r.) odbywa
się zebranie przedstawicieli
przedsiębiorstwa górniczego,
gdzie będzie mógł uzyskać
odpowiedzi na powyższe kwestie. Radna – Ewelina Sowa,
dodała, że adresatem t ych
pytań nie powinna być Pani
Wójt, która nie ma żadnego
wpływu na decyzje podejmowane względem funkcjonowania kopalni.
Radna – Zofia Żelazo,
w związku z podjętym tematem
zaproponowała, aby w najbliższym czasie zaprosić na sesję
posłów na sejm, którzy zdeklarowali swą pomoc w związku
z walką gminy w sprawie zniesienia koncesji na wydobycie.
Podsumowując, Gabriela
Placha podkreśliła, że opinia
gminy dot. działalności PG
SILESI na jej obszarze była
zawsze negatywna.
Opracowanie:
Ewelina Sowa
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UCHWAŁA NR II/15/2014
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2015, terminu płatności, sposobu poboru,
określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust.1a, art.19 pkt 1 lit.
d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości
2,10 zł.
§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty
uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż
jedną dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
2) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu
„GWAREK” ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
3) Sonia Babińska – P.P.H.U. Sonia Babińska SABI, ul. Szkolna 30,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
4) Jacek Sekta – POKOJE HOTELOWE WIKTORIA, ul. Szkolna 7,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
5) Anna Wilk – „Willa Anna” pokoje gościnne, ul. Uzdrowiskowa

36, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
6) Włodzimierz Danel – „Zajazd Maria” Włodzimierz Danel, ul.
Szkolna 14, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
7) Piotr Krasoń – F. H. U. „KRASOŃ” Piotr Krasoń, ul. Szkolna 21,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
8) Wincenty Tkacz, ul. Główna 128, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
9) Leszek Kubański – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, ul. Spokojna 72, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
3. Opłata jest płatna w pierwszym dniu pobytu za cały okres
pobytu.
4. Inkasenci opłaty winni dokonywać miesięcznego rozliczenia
wpływów z budżetem Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10%
pobranych opłat.
§ 3.
Opłatę uzdrowiskową można również wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

UCHWAŁA NR II/16/2014
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.,
poz.849 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1.

stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój w 2015 roku:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,79 zł
od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych- 4,58 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” – 0,06 zł
od 1 m� powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,26 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,56 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej- 19,00 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym- 9,34 zł od 1 m� powierzchni
użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,60 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,83 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
3. od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn.zm.).

§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek
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UCHWAŁA NR II/17/2014
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2015 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P.
z 2014 r., poz. 718) Rada Gminy uchwala:
§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych
w wysokości podanej w załącznikach 1-7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton
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Szanowni MieSzkaŃcY Goczałkowic-zdrojU
Pragniemy Wam serdecznie podziękować za oddanie głosów w dniu wyborów samorządowych
(16 listopada 2014 r.) na naszych kandydatów do Rady Gminy i na wójta Gminy.
Jednocześnie składamy życzenia radosnych i spokojnych, spędzonych wśród najbliższych
Świąt Bożego Narodzenia
A nadchodzący nowy 2015 rok niech przyniesie realizację Waszych marzeń.

Komitet Wyborczy Wyborców
Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

aktualności
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t
i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014r.
Autobusy
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ŚzMiUw oGłoSił PrzeTarG
na BUdowę ŚLUzY wałowej

Ś

ląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych ogłosił w dniu dzisiejszym
przetarg na budowę nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły, w Goczałkowicach-Zdroju.
Roboty objęte opracowaniem będą obejmowały swoim zakresem:
• budowę grodzy tymczasowej, w osłonie
której będą prowadzone właściwe prace
budowlane
• rozbiórkę fragmentu wału na potrzeby
związane z budową nowej śluzy wałowej
• budowę przewodu śluzy wałowej
2x�1200 mm w wykopie otwartym
• budowę części dolotowej do śluzy wałowej od strony stawu Rontok (przyczółek
wraz z niecką dolotową)

• budowę części wylotowej ze śluzy do rzeki
Małej Wisły (adaptacja istniejącego rowu
odpływowego – przyczółek wylotowy wraz
niecką wylotową oraz rowem odpływowym)
• odbudowę korpusu wału w lokalizacji

śluzy do pierwotnej geometrii
• rozbiórkę tymczasowej grodzy
• budowę schodów komunikacyjnych dla
celów serwisowo – konserwacyjnych
• wycinkę drzew i krzewów w zakresie
wynikającym z przyczyn projektowych
Termin składania ofert upływa w dniu
17 grudnia 2014r. o godz. 10.00. Ofertę
należy składać w zamkniętym i nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w kwocie 20.000 zł. Kryteria wyboru wykonawcy: cena (koszt) – 90% oraz okres gwarancji – 10%. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 październik 2015r.
Maria Ożarowska

zaGoSPodarowanie TerenU
wokÓł SiedziBY Gok-U

G

m i n ny O ś r o d e k Ku l tury w Goczałkowicach
– Zdroju zakończył realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.
W ramach przedsięwzięcia przed
siedzibą instytucji zamontowano
urządzenia tzw. „małej architektury parkowej”.
Dzięki funduszom pozyskanym z ramienia Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Pszczyńska” teren wokół zabytkowego
budynku „Górnik” wzbogacił
się o 6 nowych latarni, 3 kosze
na śmieci, 4 ławeczki, słupki i łańcuszki ogrodzeniowe oraz stojak
na rowery.

Głównymi celami przyświeca-
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cia było: podniesienie bezpieczeństwa (zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym) w sąsiedztwie GOK-u poprzez montaż
sprawnego oświetlenia oraz
poprawa ogólnego wizerunku
i estetyki gminy.
Łączna wartość projektu
wyniosła 45 473,70 zł, w tym
wkład własny 21 698,90 zł.
Cała operacja została współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ewelina Sowa

e

Podziękowanie
Kandydaci Komitetu Wyborczego Mieszkańcy z INICJATYWĄ dziękują wszystkim mieszkańcom
Goczałkowic-Zdroju za oddanie na nas głosów w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r.

Dotrzymamy obietnic i nie zawiedziemy Państwa oczekiwań.

oświata
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ŚwiaTowY dzieŃ ŻYczLiwoŚci 2014

21

listopada obchodzony
jest dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji, czyli
Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień.
W dobie naszych czasów często brakuje ciepłego spojrzenia, miłego uśmiechu, ludzie
są wobec siebie oschli, nie
zauważają siebie nawzajem.
W tym szczególnym dniu, celem
jest uwrażliwianie ludzi oraz
wzbudzanie w nich pozytywnych emocji.
Dlatego dzień ten był
w naszym przedszkolu okazją
do propagowania właściwych
zachowań wśród rówieśników i dorosłych. W tym dniu,
w ramach akcji „Czytające przedszkola”, przedszkolaki na podstawie zachowań bohaterów
literatury dziecięcej oraz wierszy, zastanawiały się i próbowały odpowiedzieć na pytania:
kultuRa

„co to jest życzliwość? ”, „dlaczego warto być życzliwym? ”,
a także jak ją okazywać bliskim,
kolegom oraz starszym osobom
na co dzień. Odpowiedzi dzieci
były jasne i proste: „pomagać
sobie, nie bić się, być dla siebie
miłym i dobrym, dużo się uśmiechać do wszystkich”. Zwracano
szczególną uwagę na stosowanie
każdego dnia „magicznych słów”
tj.: dzień dobry, do widzenia,
przepraszam, proszę, dziękuję.
Podczas zabaw parateatralnych
wcielały się w bohaterów bajek
naśladując ich dobre i złe zachowanie, a także przedstawiały
za pomocą min i gestów emocje
towarzyszące nam każdego dnia
w różnych sytuacjach, m.in.:
radość, smutek, złość, strach,
ucząc się tym samym odróżniać
dobro od zła.
Celem prowadzonych działań
było zachęcanie dzieci do okazywania innym dobroci, kole-

żeństwa, kulturalnego zwracania się do bliskich, rówieśników i dorosłych w domu,
przedszkolu, na ulicy, a także
uświadomienie przedszkolakom
jak ważna jest serdeczność, życzliwość i uśmiech każdego dnia.

A czego możemy życzyć sobie
w Dniu Życzliwości? Zapewne
tego, aby jego przyjazna atmosfera panowała przez cały rok,
a uśmiech gościł na naszych twarzach.
Agata Bajbuła

 z życia gminy 

xix konkUrS GwarowY
"PoGodejMY Po naSzYMU"

„P

ogodejmy po naszymu”
to międzygminny konkurs gwarowy organizowany od 19 lat przez Gminny
Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju. Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie
wśród najmłodszej grupy dzieci
szkolnych tradycyjnych wartości związanych ze śląską kulturą,
zwyczajami oraz gwarą, która

po dzień dzisiejszy dla wielu ślązaków jest mową domu rodzinnego.
Tegoroczna edycja konkursu,
w której wzięło udział 28 uczestników z całego Powiatu Pszczyńskiego została zorganizowana 18
listopada w siedzibie GOK.
Na scenie początkujący artyści zaprezentowali utwory znanych i popularnych autorów oraz

cechujące się dużą dozą realizmu
i szczerości „teksty własne” opowiadające najczęściej o prawdziwych osobach i wydarzeniach.
Spośród wszystkich dzieci,
które wystąpiły na goczałkowickiej scenie jury postanowiło przyznać trzy wyróżnienia 1 stopnia,
12 wyróżnień stopnia 2 oraz 13
stopnia 3. Pośród głównych laureatek konkursu znalazły się:

– Emilia Wojtala z Miedźnej,
– Sonia Mendrok z Goczałkowic-Zdroju oraz,
– Zuzanna Niesyto z Góry.
Dodatkową atrakcja imprezy
był występ młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, która zaprezentowała znane
i popularne bajki dla dzieci w oryginalnej, śląskiej aranżacji.
Ewelina Sowa
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wiGiLia BoŻeGo narodzenia
w dawnYch TradYcjach

Święta Bożego Narodzenia,
to czas magiczny. Tych kilka
dni w roku upamiętniających przyjście na świat Syna
Bożego sprawia, że cały świat
zastyga w niemym oczekiwaniu na przyjęcie nadchodzącego cudu.

Ó

w okres oczekiwania, jaki
przypada na ponowne
przyjście Jezusa Chrystusa, zwany od łac. słowa adventus – adwentem, na który składają się cztery niedziele, kończy
jeden z najbardziej uroczystych
i wyjątkowych dni w roku – wieczór poprzedzający Boże Narodzenie.
Wigilia, a w szczególności
wieczerza wigilijna w chrześcijańskiej tradycji ma szczególne
znaczenie. Jego genezy należy
doszukiwać się na kartach Starego Testamentu, gdzie przed
każdą uroczystością przygotowywano tzw. „wieczory” będące
przygotowaniem do świętowania. W wiekach nowożytnych, zwyczaj ten zachował się
w postaci oczekiwania (wigilia – łac. czuwanie) wiernych
na modlitwie przez cały dzień
i noc poprzedzającą ważną uroczystość zapisaną w kalendarzu
liturgicznym.
Do Polski, praktyka urządzania wigilii trafiła na przełomie
XVII/XVIII w., a nasze narodowe, burzliwe dzieje sprawiły,
że z radosnego, pełnego zabaw
i radości wydarzenia stała się
czasem refleksji, przebaczenia
i zadumy – jednym z najbardziej wyjątkowych dni w roku,

opatrzonym głęboką symboliką
religijną, a na wsiach również
ludową.
O dziwo kościół na przestrzeni
wieków okazywał niezwykłą
tolerancję względem zwyczajów ludu, które niejednokrotnie
miały swe źródła głęboko zakorzenione w dawnych praktykach
pogańskich. Siła przyzwyczajeń
wielu pokoleń ludzi sprawiła,
że to co obce i nieznane dzięki
cierpliwości przyjęło nowy sens
i zostało napełnione nową,
chrześcijańską tradycją.
W dawnych wierzeniach
wieczór wigilijny był niezwykle osobliwy. Istniało przekonanie, że w tym dniu na ziemi zjawiają się dusze umarłych, które
nawiedzają swoje domy. To dla
nich przygotowywano postne
potrawy, aby nie wyrządzić im
żadnej krzywdy, żywi starali się
nie siadać na stołkach bez wcześniejszego dmuchnięcia. Zakazane było również zamiatanie
w kierunku drzwi, tkanie, czy
też rąbanie drewna.
Istniało powszechne przekonanie, że o tej porze roku dzieją
się rzeczy o nadprzyrodzonej
mocy, która pochodzi nie z tego
świata. Woda w rzekach i źródłach
zmieniała się w wino i w miód.
Wtedy to, według starych podań
miało otwierać się wnętrze
ziemi, w którym zgromadzone
były niezliczone skarby, a kwiat
paproci miał zakwitać srebrną
gwiazdą (minęło sporo czasu
zanim baśń ta została przeniesiona na noc świętojańską). Wierzono, że pod śniegiem przyroda
budzi się do życia, a dzikie zwie-

rzęta i bydło przemawia ludzkim
głosem. Biada jednak każdemu,
kto kiedykolwiek ośmielił się,
przez próżną ciekawość spróbować odkryć tą wielką tajemnicę.
W przekazach, zachowało się
mnóstwo opowieści, które traktują o strasznym losie śmiałków,
którzy próbowali podpatrzeć
cuda jakie niosła ze sobą wigilijna noc.
Magia wigilii nie ograniczała
się jednak wyłącznie do przekazywania sobie tajemniczych opowieści. Bardzo wiele zwyczajów,
obrzędów i rytuałów związanych
było z codzienną pracą i przygotowaniem uroczystej wieczerzy.
Przede wszystkim, wszystkie
ciężkie roboty związane z gospodarstwem i prowadzeniem domu
należało skończyć przed pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy, która była sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy,
przed którą należało odpowiednio przygotować izbę jadalną
i nakrycie stołu. W każdym
z rogów umieszczano po cztery
snopy zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, żeby na Nowy
Rok nikomu nie zabrakło pożywienia. Stół nakrywano białym obrusem (nawiązującym
do ołtarza i pieluszek Jezusa),
pod który wkładało się sianko dla
przypomnienia posłania na którym zostało złożone Dzieciątko.
Uroczystą kolację rozpoczynało
wspólne odmówienie modlitwy.
Nikomu, oprócz gospodyni nie
wolno było wstawać, a wszystkie potrawy spożywano w milczeniu „…A chociaż głodni byli,
boć to dzień cały o suchym chlebie, a podjadali wolno i godnie…
Jedli długo i mało kiedy jeśli tam
które rzekło jakie słowo, więc ino
skrzy bot łyżek o wręby się rozlegał i mlaskanie…” (Wł. Reymont: Chłopi).
Dużą wagę przywiązywano
do parzystej liczby przy stole
(wierzono, że nieparzysta oznacza śmierć jednego z domowników). Najbardziej unikano liczby
13 (w trakcie ostatniej wieczerzy, Judasz Iskariota przybył jako
13). Do posiłku zasiadano według
wieku, aby w takiej kolejności
schodzić z ziemskiego padołu.
Ważne było, aby nie zapomnieć
o pustym miejscu przy stole,
pozostawiane na pamiątkę tych

co odeszli, a z którego według
tradycji mógł skorzystać zbłąkany gość.
Tak jak parzysta powinna być
liczba osób zasiadająca do wieczerzy wigilijnej, tak nieparzysta była liczba pojawiających
się na nim postnych potraw – 5
lub 7 na wsiach, 9 – w dworach
szlacheckich, a u magnaterii –
11. Różne były tłumaczenia tych
sum. 7 – w odniesieniu do dni
tygodnia, 9 – na pamiątkę dziewięciu chórów anielskich.
Wierzono, że w składzie tych
dań powinny znaleźć się wszystkie płody pola, sadu, ogrodu,
lasu i wody, tak aby obrodziły one
w przyszłym roku. Do najbardziej popularnych dań ludowych
należały: barszcz z buraków lub
zupa grzybowa, bigos postny,
kasza jaglana ze śliwkami, groch
i fasola, kluski pszenne z makiem,
kisiel z owsa, kutia oraz piernika,
a na koniec jabłka i orzechy.
Wraz z zakończeniem posiłku,
przychodził czas na wróżenie
ze źdźbeł siana. Jeśli dziewczyna
wyciągnęła zielone, to w „zapusty przywdzieje ślubny wianek”,
jeśli suche, to „trzeba będzie jeszcze na męża poczekać”. Zżółknięte, oznaczało złą wróżbę –
„śmierć jako stara panna”.
Resztki jedzenia, wkładano
do dużej miski, gospodarz łamał
opłatek (zwyczaj dzielenia się
opłatkiem znany jest tylko w Polsce) i chleb dla wszystkich koni
i bydła jakie posiadał, „żeby się
dobrze darzyły”. Na Górnym Śląsku dawano bydłu masło, chleb,
miód i struclę, żeby dużo mleka
dawały. Wychodzono również gromadnie do sadu, gdzie
potrząsano drzewami, aby pobudzić je do urodzaju.
Potem udawano się całymi
rodzinami na pasterkę – pierwszą mszę św. rozpoczynającą
obchody Bożego Narodzenia,
po której następowało chodzenie mężczyzn „po podłazach”,
czyli odwiedzanie krewnych
i sąsiadów ze specjalnymi, świątecznymi życzeniami zdrowia
i szczęścia.
Ewelina Sowa

Na podstawie: Hanna Szymanderska „Polskie tradycje
świąteczne”, R. Hryń – Kuśmierek „Zwyczaje w polskim domu”.

kultuRa
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Mikołaj w GMinnYM
oŚrodkU kULTUrY-reLacja FoT.

„To właśnie tego wieczoru gdy mróz
lśnijak gwiazda na dworze., przy stole są miejsca
dla obcych bo nikt być samotny nie morze.”

Niech cud narodzin Bożego Dziecięcia pokrzepi serca,
Niesie radość i obdarza nadzieją.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
życzy
Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju
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Najserdeczniejsze
¿yczenia,
.
spokojnych, pe³nych ciep³a i radoœci
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
pomyœlnoœci i sukcesów
w nadchodz¹cym Nowym Roku
wraz z podziêkowaniami za
dotychczasow¹ wspó³pracê
sk³adaj¹
Gminny Oœrodek Kultury
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gocza³kowicach-Zdroju.

wiadomości goczałkowickie

Zaproszenie
Gminny Oœrodek Kultury
Chór Parafialny Semper Communio
serdecznie zapraszaj¹
na koncert kolêdowy

zespo³u AVOCADO,

który odbêdzie siê
6 stycznia (wtorek), 2015 roku o godz.17.00
w Koœciele Parafialnym p.w. Œw. Jerzego
w Gocza³kowicach-Zdroju.

Wesolych Swiat
SPORT
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Grand Prix w Piłce Ręcznej
w Goczałkowicach…

P

o raz trzeci zmagania
w ramach Grand Prix
Ziemi Pszczyńskiej w Piłce
Ręcznej zakończyły się zwycięstwem SPPR-u Gliwice. Po zawodach w Pszczynie i Suszcu, tym
razem gliwiczanie triumfowali
w Goczałkowicach-Zdroju.
W hali „Goczuś” rywalizowało 10 zespołów. Tym razem
e k i py z o s t a ł y p o d z i e l o n e
na dwie grupy po pięć drużyn.
W pierwszej grupie od wygranej
do wygranej kroczył SPPR Gliwice, który pewnie wywalczył
dzięki temu 1. miejsce i awans
do finału. Drugą pozycję zajęli
Weterani handballu.
Drugą grupę wygrała Czantoria Ustroń, która już po trzech
zwycięskich spotkaniach była
pewna awansu do finału, więc
nawet remis 5:5 z Piastem Pawłowice w ostatnim meczu gru-

powym nie popsuł ekipie Jacka
Menesa humorów. 2. miejsce
wywalczyła Stara Gwardia,
która zanotowała słabszy początek. Zespół Marka Justyniaka
w kolejnych meczach nadrobił
straty, ale Czantorii wyprzedzić

już nie zdołał.Finał w goczałkowickim turnieju był powtórką
zmagań w Suszcu, gdzie również
SPPR grał z Czantorią. Podobnie
jak przed trzema tygodniami,
tak i teraz górą byli gliwiczanie,
którzy w obecnej edycji Grand

Prix wygrali po raz trzeci.
Czwartym, finałowy turniej
rozgrywany będzie 11 stycznia 2015 roku w Pawłowicach.
Zespoły, które wystąpiły w trzecim turnieju prosimy o potwierdzenie udziału w pawłowickich
rozgrywkach do 4 stycznia. Jeśli
wszystkie zgłoszą akces do gry,
nie będzie możliwości zgłoszenia innych drużyn.
Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej, hala
„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 7 grudnia 2014 roku
Klasyfikacja III turnieju:
1. SPPR Gliwice, 2. Czantoria
Ustroń, 3. Stara Gwardia Bielsko-Biała, 4. Weterani handballu, 5. Strzemieszyce Team,
6. HT POSiR&Sokół Pszczyna,
7. Piast Pawłowice, 8. Bielszczanie, 9. AZS UŚ Katowice, 10. HT
POSiR Pszczyna.

SPoRt
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MikołajkowY TUrniej
SkrzaTÓw

S

zósty grudnia to mikołajki. Z tej okazji, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach – Zdroju wraz
ze Szkółką Piłkarską LKS Łąka
Soccer Kids oraz Sklepem Sportowym „TOP SPORT”, zorganizował
„Turniej Mikołajkowy Skrzatów”.
Zawody odbywały się rzecz jasna
w hali sportowej, a udział w nich
brać mogły dzieci z rocznika 2007
i młodsze.

Na turnieju nie zabrakło uznanych marek takich jak GKS Katowice, czy dużych szkółek piłkarskich jak APAR Rybnik. Łącznie
udział w zawodach wzięło 8 zespołów.
Trybuny zapełniły się po brzegi
i to dla młodych adeptów piłki

nożnej nie było zaskoczenie,
bo jak mówi Sebastian Łuszczek
z Soccer Kids, – za każdym razem
kiedy organizujemy turnieje, cieszą się one dużą popularnością.
Rodzice chcą oglądać swoje pociechy i są z nich dumni. To ważne dla
dzieci, bo widzą, że ktoś się nimi
interesuje.
Miejsc nie przyznano,
bo organizatorzy uznali, że nie jest
to potrzebne. Na parkiecie najlepsi
okazali się zawodnicy MKS Iskra
Pszczyna, którzy wygrali wszystkie
swoje spotkania.

Fotorelacja z turnieju na stronie www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
GOSiR

MikołajkowY TUrniej
FUTSaLU koBieT

D

ziewczyny z Liceum Ogólnokształcącego z Czechowic
– Dziedzic zwyciężyły w szóstej już edycji „Mikołajkowego Turnieju Futsalu Kobiet o Puchar
Menadżera GOSiR”.
Jak co roku organizatorami
zawodów byli Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju we współpracy
z Powiatowym Ogniskiem Pracy
Pozaszkolnej oraz z Powiatowym
Zespołem Szkół nr 2 w Pszczynie.
Turniej odbył się w ubiegły
czwartek tj. 11.12.2014r. Do piłkarskich kobiecych zmagań na parkiecie zaproszono osiem drużyn
z czego swój udział potwierdziło
sześć ekip. Było o co walczyć
bo oprócz wspaniałych pucharów
oraz statuetek do wygrania były
jeszcze nagrody indywidualne
np. firmowe koszulki czy vouchery
do salonu Trendy.
Turniej nasz z roku na rok
pokazuje, że piłka nożna kobieca
staje się coraz bardziej popularna,
co widać po formie jaką dziewczyny prezentują: szybkie składne
akcje, podania z klepki, soczyste
strzały i nie tylko.
Trzecie miejsce zajęła reprezentacja ZSS Silesia z Czechowic
– Dziedzic, druga lokata należała
do PZS Nr 2 Pszczyna, a ze zwy-

cięstwa cieszyły się wspomniane
wcześniej dziewczyny z LO Czechowice – Dziedzice.

Klasyfikacja końcowa:
1. LO Czechowice – Dziedzice.
2. PZS Nr 2 Pszczyna.
3. ZS Silesia Czechowice – Dziedzice.
4. III LO Pszczyna.
5. Gim. Goczałkowice – Zdrój.
6. PG Nr 2 Czechowice – Dziedzice.
Najlepsza zawodniczka całego
turnieju – Justyna Płachno.

Najlepsza strzelczyni całego turnieju – Kamila Adamczyk.
Najlepsza bramkarka całego turnieju – Roma Bamborska.

Wyróżnione zawodniczki
z każdej drużyny:
Kornelia Marczak – LO III
Pszczyna,
Karolina Szczypka – PZS Nr 2
Pszczyna,
Klaudia Dyczek – Gim. Goczałkowice – Zdrój,
Klaudia Kopeć – Gim. Czechowice – Dziedzice,
Anna Dzida – LO Czechowice –
Dziedzice,
Laura Dworniczok – ZS Silesia
Czechowice – Dziedzice.
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Informacje i ogłoszenia
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju pragnie poinformować, iż w grudniu 2014 roku dobiega końca realizacja projektu pn.,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój”, który to realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy
Społecznej. Przedsięwzięcie skierowane zostało do mieszkańców Gminy
Goczałkowice-Zdrój będących: bezrobotnymi, zatrudnionymi lecz o niestabilnej sytuacji na rynku pracy, z niskimi kwalifikacjami bądź nie posiadających ich zupełnie, bez doświadczenia zawodowego, w wieku aktywności
zawodowej (od 15-67 lat), niepełnosprawnych. Był on współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach środków własnych Gminy Goczałkowice-Zdrój. W związku
z powyższym pragniemy przedstawić Państwu sprawozdanie z realizacji
projektu za 2014 rok.

Realizację projektu rozpoczęło spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które to odbyło się dnia 31.01.2014r. w Sali Urzędu Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju. Wówczas to osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku 2014 uzyskały informacje o zasadach uczestnictwa, celach, planowanych działaniach oraz o harmonogramie każdego
etapu, a także zaznajomiły się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
oraz uzyskały odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania i wątpliwości.
Następnie pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju udał się do miejsc zamieszkania potencjalnych uczestników celem przeprowadzenia wywiadów środowiskowych
żeby rozeznać sytuację bytową, osobistą, rodzinną, dochodową, majątkową, zdrowotną, zawodową i mieszkaniową, a także by zgromadzić
stosowna dokumentację. Pozwoliło to wyłonić osoby zakwalifikowane
do udziału w projekcie oraz stworzyć listę rezerwową z wszystkimi
uczestnikami przedsięwzięcia w ilości 9 osób (sześć kobiet i czworo
mężczyzn) zostały zawarte kontrakty socjalne w miesiącach kwiecień/
maj 2014r., w których to określono zaplanowane szczegółowo działania
w ramach ścieżki aktywnej integracji mające na uwadze współdziałanie między osobą a pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej
sytuacji życiowej. Wkrótce po tym w dniach 29.04.2014r., 06.05.2014r.,
07.05.2014r. odbyło się indywidualne poradnictwo psychologiczne dla
każdego z uczestników mające na celu identyfikację mocnych i słabych stron, umiejętności i zdolności. Ponadto w dniach 22.04.2014r.,
25.04.2014r., 30.04.214r., 08.05.2014r., realizowane było indywidualne
doradztwo zawodowe mające na celu sprecyzowanie wyboru szkoleń
zawodowych dla poszczególnych osób.
W dalszym etapie realizacji projektu zaplanowane zostały warsztaty wyjazdowe pn.,, Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
odbywające się w terminie 13-15.05.2014r. w miejscowości Brenna,
gdzie uczestnikom oraz uczestniczkom projektu zorganizowany został
transport oraz nocleg z wyżywieniem. Wraz z psychologiem poddawane
dyskusji były tematy z obszaru: budowania poczucia własnej wartości,
motywowania do zmian, wyznaczania i osiągania celów osobistych
i zawodowych, zarządzania sobą w czasie, komunikacji, autoprezentacji, asertywności, stresu.
W kolejnym miesiącu realizacji przedsięwzięcia jakim był czerwiec 2014r. zorganizowano trzydziestogodzinne szkolenie z zakresu
obsługi komputera, w którym udział brali wszyscy uczestnicy w dniach
09-13.06.2014r. Uzyskali tym samym wiedzę podstawową obsługi
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komputera, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Power Point
oraz korzystania z internetu zweryfikowaną egzaminem końcowym.
Rozpoczęte zostały szkolenia zawodowe, z którego to pierwsze realizację zapoczątkowano w dniu 04.07.2014r. w postaci kursu j. niemieckiego 2014r. dla jednej z uczestniczek. Zakończenie egzaminem nastąpiło w dniu 29.09.2014r. Ponadto rozpoczęto kurs Kierowcy operatora
wózków jezdniowych w Pszczynie w dniach 12-25.08.2014r. realizującego następujący program: podział stosowanych wózków, budowa
wózka, czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy,
wiadomości z zakresu bhp, bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich
bezpieczna wymiana, wiadomości z zakresu naukoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne, w tym wymiana
butli gazowych. Kwalifikacje w związku z powyższym uzyskało dwóch
uczestników projektu.
Na przełomie miesięcy lipiec/sierpień oraz w październiku 2014r.
dla dwóch uczestniczek przeprowadzony został szereg szkoleń z zakresu
masażu w Katowicach, a mianowicie: klasycznego, limfatycznego, relaksacyjnego, sportowego, gorącymi kamieniami. W trakcie trwania kursu
zrealizowany został cel, którym było uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności teoretycznych i praktycznych umożliwiających zdobycie kwalifikacji w zakresie w/w form masażu.
W miesiącu wrześniu 2014r. jeden z uczestników zrealizował kurs
spawania metodą TIG, a następnie dwóch uczestników ukończyło kurs
obsługi tokarek CNC i frezarek CNC. Oba etapy zostały zakończone pozytywnie zdanym egzaminem i uzyskaniem uprawnień.
W październiku 2014r. kolejne trzy uczestniczki uzyskały kwalifikacje w zakresie opiekuna osób starszych i dzieci. Kurs odbywał się w terminie 22.09.2014-31.10.2014r., a cele realizacji były następujące:
– przygotowanie do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
-zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z wiekiem
starszym, dolegliwościami występującymi w tym okresie (choroby i ich
przyczyny), potrzeby osób starszych
-zaznajomienie z podstawowymi regulacjami prawnymi
-nabycie umiejętności pielęgnacyjnych oraz z zakresu przygotowania posiłków
-zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z rozwojem dziecka, uwarunkowaniami psychologicznymi i medycznymi,
potrzebami dzieci, przyczynami i objawami chorób występujących
u dzieci.
Miesiąc listopad 2014r. dotyczył realizacji kursu pierwszej
pomocy przedmedycznej odbywającego się w Katowicach w terminie
30.11.2014r., a także zorganizowany został wyjazd w ramach warsztatów,, Równość szans kobiet i mężczyzn” do Ustronia. Wyjazd zapewniał
nocleg, transport, pełne wyżywienie oraz zajęcia dla wszystkich uczestników. Ponadto w powyższym miesiącu wszyscy uczestnicy projektu
skorzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego na zakończenie udziału w projekcie, a także większość osób skorzystała z usługi
fryzjersko-kosmetycznej. Nieliczne osoby będą poddane realizacji owej
usługi w grudniu 2014r.
Ponadto dwoje uczestników jest w trakcie realizacji kursu prawa
jazdy kategorii „B”, który to rozpoczęty został 15.09.2014r. Zakończenie planowane jest na dzień 15.12.2014r., gdy uczestnicy zrealizują 30
DOKOŃCZENIE NA STR. 18 
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, przystąpią do egzaminu
wewnętrznego, a następnie przystąpią do egzaminu państwowego
zarówno w kwestii teorii jak i praktyki.
W trakcie realizacji projektu systemowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju zapewnił uczestnikom biorącym w nim
udział, wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych w ramach
wkładu własnego Gminy. Uczestnicy korzystali również z pracy socjalnej świadczonej przez pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu. Realizowane były ponadto działania promujące poprzez umieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju oraz Urzędu Gminy,
a także świadczenie usługi informacyjnej na temat projektu osobom
zainteresowanym.
Podsumowując realizację projektu trwającego od 2008 do 2014 roku
udział wzięła w nim następująca ilość osób:
-2008 rok- przystąpiło i ukończyło 5 kobiet, 0 mężczyzn
-2009 rok- przystąpiło 9 kobiet, 1 mężczyzna; ukończyło 7 kobiet, 1
mężczyzna
-2010 rok- przystąpiło i ukończyło 6 kobiet i 4 mężczyzn
-2011 rok- przystąpiło i ukończyło 5 kobiet i 2 mężczyzn
-2012 rok- przystąpiło i ukończyło 5 kobiet i 2 mężczyzn
-2013 rok- przystąpiło i ukończyło 4 kobiety i 3 mężczyzn
-2014 rok- przystąpiło i kontynuuje 6 kobiet i 4 mężczyzn
Wszyscy uczestnicy corocznie realizowali szkolenia miękkie oraz
zawodowe, otrzymywali wsparcie finansowe, a także prace socjalną.
Od 2008 roku zaangażowano nakłady finansowe przedstwiające się
następująco:
-2008 rok- wartość ogólna projektu 56 781,62 zł, wartość dofinansowania ze srodków unijnych 50 819,57 zł, wkład własny Gminy Goczałkowice-Zdrój 5962,05 zł,
-2009 rok- wartość ogólna projektu 116 061,03 zł, wartość dofinansowania ze środków unijnych 103 874,62 zł, wkład własny Gminy Goczałkowice-Zdrój 12 186,41 zł,
-2010 rok- wartość ogólna projektu 83 506,65 zł, wartość dofinansowania ze środków unijnych 74 738,46 zł, wkład własny Gminy GoczałWÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ

informuje:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2014r. poz.518) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres 21dni tj.
od 10 grudnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
wykaz nieruchomości, położonej w Goczałkowicach-Zdroju
przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykazy te stanowią
załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
Nr 0050/163/2014 z dnia 14 listopada 2014r.
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kowice-Zdrój 8 768,19 zł,
-2011 rok- wartość ogólna projektu 84 312,00 zł, wartość dofinansowania ze środków unijnych 75 459,24 zł, wkład własny Gminy Goczałkowice-Zdrój 8 852,76 zł,
-2012 rok- wartość ogólna projektu 58 725,71 zł, wartość dofinansowania ze srodków unijnych 53 569,71 zł, wkład własny Gminy Goczałkowice-Zdrój 5 156 zł,
-2013 rok- wartość ogólna projektu 83 221,74 zł, wartość dofinansowania ze środków unijnych 69 924,56 zł, wkład własny Gminy Goczałkowice-Zdrój 13 297,18 zł,
-2014 rok- wartość ogólna projektu 72 293,19 zł, wartość dofinansowania ze srodków unijnych 62 895,08 zł, wkład własny Gminy Goczałkowice-Zdrój 5 962,05 zł (dane na dzień sporządzania).
Z powyższego wynika, iż nakłady finansowe od 2008 roku do chwili
obecnej wyniosły: wartość ogólna projektu 554 901,94 zł, wartość dofinansowania ze środków unijnych 428 351,24 zł, wkład własny Gminy
Goczałkowice-Zdrój 60 184,64 zł.
Wspomnieć również należy o personelu zatrudnionym do wykonywania obsługi projektu uwzględniając wszystkie lata jego realizacji.
W związku z powyższym zatrudnione w chwili obecnej są: 1 pracownik
ds. obsługi projektu, 1 pracownik socjalny, 1 pracownik księgowości, 1
koordynator. Na względzie należy mieć również osoby, które w latach
2008-2013 włożyły poprzez swą pracę wkład w realizację projektu,
a stanowi to 6 osób.
Wyrażamy nadzieję, iż nabyte umiejętności oraz zdobyta wiedza
umożliwią osobom biorącym udział w projekcie pn.,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” aktywne wejście na rynek pracy, jak również przyczynią się do wzmocnienia wiary
we własne siły i pozwolą nabrać pewności siebie, a także zmotywują
do ciągłego samodoskonalenia się i kształcenia w ramach własnych preferencji i zainteresowań.

INFORMACJA
Odbiór odpadów zmieszanych w okresie przedświątecznym odbędzie się w następujących terminach:
22 GRUDNIA – osiedle powstańców śląskich, Bór I, Bór II,
od DK1 do Rudołtowic,
23 GRUDNIA – od przejazdu kolejowego do DK1,
od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec.
W związku z przypadającym w dniu 1 stycznia 2015 r.
świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych
z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja
II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów
komunalnych przypada na czwartek (1 stycznia) będą obsługiwane w piątek 2 stycznia 2015 r.
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nie dLa czadU!!!

omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie apeluje, o zachowanie ostrożności podczas zbliżającego się sezonu grzewczego!!!
Od października 2013 r. do marca 2014 r., w samym tylko woj. śląskim w 1862 interwencjach związanych z tlenkiem węgla, na skutek
zaczadzenia zginęło 9 osób, a 645 zostało rannych!!!

FILM 1: http://www.straz.gov.pl/page/index.php? str=1048&id=39
FILM 2: http://www.straz.gov.pl/page/index.php? str=1048&id=42
KW PSP: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/pl/index/html/id: 5406/Kampania_Nie_dla_czadu
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich!!! Wystarczy jedynie odrobina przezorności!!!

Drodzy Przyjaciele Szlachetnej Paczki !
Poniżej przesyłam Wam podsumowanie naszego wspólnego
projektu: liczba RODZIN włączonych do projektu: 18
18 DARCZYŃCÓW:
5 - Goczałkowice-Zdrój
3 - Pszczyna
2 - Piasek
2 - Wisła Wielka
1 - Bielsko - Biała
1 -Czechowice - Dziedzice
1 - Olsztyn
1 - Rudołtowice
1 - Strumień
1 - Tychy
Łączna liczba wszystkich osób przygotowujących
PACZKI: 679
Łączna wartość wszystkich PACZEK: 37 715 PLN
Jeszcze raz dziękuję Wam za udział w projekcie i ogromne
wsparcie. Razem udało się nam naprawdę dużo osiągnąć.

pozdrawiamy serdecznie
Wolontariusze
Szlachetnej Paczki
rejon Goczałkowice-Zdrój

ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU KASOWEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIGILIĘ I SYLWESTRA
Informuję, iż w dniu 24 grudnia 2014 r . oraz 31 grudnia 2014 r.
Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego będzie czynny w godzinach:

24 grudnia 2014 r. (środa) – od 8.30 do 11.00
31 grudnia 2014 r. (środa) – od 8.30 do 12.00
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU
GMINY W WIGILIĘ I SYLWESTRA
Informuję, iż w dniu 24 grudnia 2014r. oraz 31 grudnia 2014 r.
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie czynny w godzinach:

24 grudnia 2014 r. (środa) – od 7.30 do 12.00
31 grudnia 2014 r. (środa) – od 7.30 do 12.00
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

INFORMACJA
Informujemy, że w miesiącach od 1 grudnia 2014 do 31 marca 2015 odpady zielone i biodegradowalne, będzie można oddawać
w PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele) w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach 13.00 – 18.00.

Urząd Gminy informuje, że
w lokalnych sklepach na terenie gminy
oraz w Urzędzie Gminy w pokoju
nr 3 jest dostępna ulotka z harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych na rok 2015.
Ulotkę można również pobrać
z naszej strony internetowej
www.odpady.goczalkowicezdroj.pl

Przypominamy, że dnia
18 grudnia br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi za okres
od 1 października do 31 grudnia 2014 roku.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój
lub na indywidualny rachunek bankowy.
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW
siedziba biuro kołamieści się w budynku
"Górnik", przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

wiadomości goczałkowickie

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

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 7362421;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.
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