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wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WóJtA GMINY

- REALIZACJA tEGOROCZNYCH
INWEStYCJI I REMONtóW

S

zanowni Państwo, na przestrzeni
minionych 9 miesięcy zakończyliśmy
realizację następujących inwestycji:

-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.
Trwają aktualnie:

-rewitalizacja parku zdrojowego- etap II,
-remont ul. Jesiennej – etap I
-drenaż wokół budynku dworca kolejowego.
Ogłosiliśmy również przetarg
na remont 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 Wartość projektu – 2.084.460 zł.
Kwota dofinansowania pozyskanego przez

gminę- 960.330 zł w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013, Priorytetu III Turystyka, Poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.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.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

SPOtkANIE W PARLAMENCIE
EuROPEJSkIM

W

ubiegłym tygodniu uczestniczyłam
w spotkaniu z Panią
prof. Barbarą Kudrycką. Pani
Poseł jest członkiem komisji
ds. przemysłu, badań i energii
(ITRE) oraz Komisji Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(LIBE).
Spotkanie było okazją
do poruszenia problemu
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
gminy uzdrowiskowej w kontekście prowadzonej eksploatacji górniczej. Przedstawi-

łam sprzeczności występujące
w prawie polskim oraz wynikające z tego problemy dla gminy
i mieszkańców.
Pani Poseł zainteresowała
się tematem, poprosiła o przekazanie bliższych informacji
w tej sprawie. Wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego,
w Brukseli odbywała się
w ramach wyjazdu studyjnego
zorganizowanego przez LGR
„Żabi Kraj”.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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SPRAWOZDANIE Z XLIIi SESJI
RADY GMINY

W

e wtorkowe popołudnie, 16 września 2014 r. odbyła się
XLIII sesja Rady Gminy. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady – Adam Maćkowski. Pośród zebranych
na sali Urzędu Gminy osób znaleźli się zaproszeni goście: Posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej - Artur Górczyński oraz Stanisław Pięta,
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego – Bożena Borys-Szopa,
Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego – Grzegorz Nogły, Radne
Powiatu Pszczyńskiego – Irena Beberok wraz z Bogumiłą Bobą,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego – Tomasz Niesyto, Dyrektor Zespołu Sanatoryjno – Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu – Stanisława Szary, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Sławomir Skroczyński oraz
pracownicy goczałkowickiego uzdrowiska.
Przechodząc do porządku obrad dr hab. Leszek Pazderski
przedstawił prezentację pt. „Czy planowana elektrownia Czeczot
spowoduje pogorszenie jakości powietrza na terenie uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój?”.
Na wstępie dr hab. Pazderski zaznaczył, że projekt budowy
zakładu od początku budził duże kontrowersje. Z raportu, przedstawionego przez inwestorów wynika jednoznacznie, że poziom
zanieczyszczenia powietrza na skutek emisji szkodliwych substancji, związanych z funkcjonowaniem elektrowni nie przekroczy ustawowo określonych norm. Niestety, według danych, pochodzących ze stacji pomiaru powietrza w Pszczynie dopuszczalne
stężenie już jest przekraczane. W 2013 roku, takich dni odnotowano ponad 130 – wyjaśnił.
Zakłada się, że w Goczałkowicach sytuacja jest bardzo zbliżona. Obecny stan rzeczy, uświadamia nam, jak złym powietrzem
oddychamy, a nowa elektrownia może tylko pogorszyć ten stan.
Warto pamiętać, że raport, o którym mowa nie uwzględnia emisji
tzw. pyłów wtórnych, które powstają w wyniku przemian chemicznych w atmosferze i mają niezwykle szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie. W związku z powyższym, jego zdaniem najlepszym
rozwiązaniem byłaby budowa stacji pomiaru powietrza również
w Goczałkowicach. W odpowiedzi, Wójt Gminy – Gabriela Placha
poinformowała, że od dwóch lat prowadzone są pomiary powietrza na terenie uzdrowiska.
Włączając się do dyskusji, dr Leszek Ośródka – kierownik
Zakładu Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stwierdził, że Goczałkowice poczyniły wiele starań w celu ograniczenia napływu zanieczyszczeń na swój obszar. W jego opinii, polemizowanie, że planowana inwestycja przyczyni się do pogorszenia jakości powietrza
jest niezgodna z prawdą. Główny problem tkwi i będzie tkwił w
tzw. emisji niskiej (spalanie m.in. węgla kamiennego i śmieci w
kotłach centralnego ogrzewania). Jest źródłem aż 99% skażenia,
zwłaszcza w okresie zimowym.
Z podobnym poglądem nie zgodził się dr Pazderski, który
stwierdził, że inwestor nie ma pojęcia, jak obniżyć szkodliwą
emisję, dlatego zasadnym byłoby złożenie przez niego wniosku
o wszczęcie postępowania kompensacyjnego, polegającego na
obowiązku sporządzenia przez władze województwa programu
ochrony powietrza, w przypadku, kiedy na wyznaczonym obszarze wyniki jego monitoringu wskazują, na przekroczenia stężeń
zanieczyszczeń.
Wykazanie przekroczeń emisji, a zwłaszcza przyjęcie Programu Ochrony Powietrza oznacza, że nowa lub istotnie zmieniana instalacja (w tym wypadku elektrownia), emitująca szkodliwe substancje, nie uzyska w trybie normalnym pozwolenia
emisyjnego. W praktyce oznacza to, że wydanie pozwolenia jest
możliwe jedynie pod warunkiem, że zostanie zapewnione odpowiednie zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń naruszających te standardy, wprowadzanych z innych
instalacji znajdujących się na tym obszarze – podsumował.

Dr Ośródka, wytłumaczył, że na tym etapie inwestor nie musi
posiadać kompensacji.
Poseł Artur Górczyński, przerywając dyskusję zadał pytanie,
czy w związku z budową elektrowni wzrośnie zanieczyszczenie?
Dr Ośródka – nie, emisja spadnie, gdyż będzie poszukiwana
kompensacja.
Dr Pazderski – mówimy o spadku stężenia w strefie śląskiej.
Jeśli dojdzie do niego np. w okolicach Częstochowy, to dla Goczałkowic nie będzie to miało większego znaczenia. Wszystko będzie
się zgadzać jedynie na papierze.
W dalszej kolejności posiedzenia Rady Gminy oddano głos
przedstawicielom związków zawodowych działających na terenie
WORR w Goczałkowicach-Zdroju w związku z planowanym przez
Urząd Marszałkowski woj. śląskiego przekształceniem uzdrowiska w spółkę kapitałową ze 100% udziałem woj. śl.
Zdaniem pracowników, zmiana ta bezpośrednio przyczyni się
do pozbawienia pracy ponad 200 osób. Już kilka lat temu proponowano takie rozwiązanie. Wówczas powstał pomysł, aby stworzyć
spółkę pracowniczą. Jednak nikt na wyższym szczeblu nawet się
tej możliwości nie przyjrzał – stwierdzili zainteresowani.
Poinformowano nas, że zakład jest zadłużony na 22 mln zł
i jeśli nie dojdzie do przekształcenia, to kwota ta nie zostanie
spłacona. Na domiar złego o ten fakt obwinia się pracowników –
wyjaśniła Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Wszystko dzieje się
bardzo szybko i poza naszymi plecami. Zwierzchnicy proponują
nam podpisanie 12 miesięcznego pakietu gwarancyjnego, co jest
dla nas nie do przyjęcia. Po co ingerować w sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. Nasze uzdrowisko na przestrzeni ostatnich
lat zostało pięknie odrestaurowane, a kuracjusze są zadowoleni
ze świadczonych usług. Kto nam zagwarantuje, że stan ten się
nie zmieni, zwłaszcza, że dyrekcja zdroju nie wykazuje chęci
współpracy i utrudnia nam dostęp do dokumentacji – mówiła H.
Cierpiała.
Odnosząc się do stawianych zarzutów, Sławomir Skroczyński
z Urzędu Marszałkowskiego , wytłumaczył, że na sumę zaległych
należności składają się również zaciągnięte przez uzdrowisko
pożyczki, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą niespełna 4
mln zł. Nikt również nie obwinia za ten stan rzeczy pracowników.
Radna Powiatu Pszczyńskiego – Irena Beberok, dodała, że osobiście złożyła 2 interpelacje do rady powiatu, dot. eksploatacji
górniczej i utrzymania statusu Goczałkowic, jako gminy uzdrowiskowej, które zostały poparte przez powiat.
Z kolei Radna Sejmiku Woj. Śl. – Bożena Borys Szopa oraz
Bogumiła Boba wyraziły opinię, że należy za wszelką cenę przeciwstawić się proponowanemu przez organ założycielski przekształceniu. Nie wolno dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce w
przypadku pszczyńskiego szpitala – apelowała ostatnia.
Poseł Stanisław Pięta, zauważył, że z danych jakimi dysponuje wynika, że w 2007 r. WORR odnotowywał 1 mln zysk. Skąd
zatem wynika obecna, zła sytuacja finansowa placówki? – zastanawiał się.
S. Skroczyński odpowiedział, że od 2008 r. uzdrowisko nie
odnotowało zysku. W 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego
przyjął dla niego tzw. program naprawczy (współfinansowany ze
środków unijnych), a w 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przekształcenia ośrodka w spółkę kapitałową. Nikt nie może zatem mówić o
jakimkolwiek pośpiechu. Zależy nam na wypracowanie ze związkami zawodowymi wspólnego, zadawalającego obie strony kompromisu – argumentował.
Obecni na sesji pracownicy WORR odnosząc się do całej dysDOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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SPRAWOZDANIE Z XLIii
SESJI RADY - CIĄG DALSZY...
kusji zgodnie stwierdzili, że w wielu zakładach, równie mocno
zadłużonych podpisano pakiet pracowniczy. W odniesieniu do tej
wypowiedzi, poseł Pięta stwierdził, że w tej samej sprawie zwróciły
się do niego osoby zatrudnione w uzdrowisku w Ustroniu. Zauważył, iż od pewnego czasu w województwie śląskim można zauważyć
coraz więcej procedur zmierzających do prywatyzacji podobnych
ośrodków. Jak to wygląda w rzeczywistości?
Wszystkie, tego typu jednostki w woj. śl. są podzielone na te
o charakterze strategicznym lub regionalnym. Na ten moment
przekształcono 2, a w przypadku 10 podjęto w tej sprawie uchwałę
– odpowiedział S. Skroczyński. Podkreślił również, że nie mówimy
tu o prywatyzacji, tylko o spółce kapitałowej, ze 100% udziałem
woj. Te dwa określenia nie są synonimami, a takie rozwiązanie
może jedynie pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój ośrodka –
zauważył.
Odchodząc od głównego tematu, głos zabrał Szymon Adamecki
– przedstawiciel PG Silesia. Zauważył, że w trakcie spotkania
padły zarzuty, jakoby działalność kopalni mogła zagrażać uzdrowisku. W jego opinii, pogląd ten jest całkowicie błędny. Działamy
od 4 lat i nigdy z naszej strony WORR nie ucierpiał. Co więcej
staramy się dążyć do jak najlepszej współpracy, przykładowo,
ze środków PG Silesia został wyremontowany szyb uzdrowiska
– podkreślał.
W odniesieniu do tej wypowiedzi, radny Zbigniew Jacek zainteresował się, w jaki sposób doszło do utraty przez goczałkowicki
ośrodek filaru ochronnego?
Sz. Adamecki stwierdził, że filar został nałożony 30 lat temu.
W tym czasie uzdrowisko po prostu zmniejszyło zasięg swojego
złoża, jednak nadal prowadzi eksploatację – odpowiedział.
Uzupełniając, Poseł Pięta wyraził opinię, że wszystkim zależy
z jednej strony na uzdrowisku, z drugiej na rozwoju kopalni.
Są w województwie śląskim, miejsca dobrze zarządzane, ale także
fatalnie, a jeśli zarząd woj. będzie chciał sprzedać ośrodek, to i tak
to zrobi – wyjaśniał.
W dalszej części posiedzenia, radny Grzegorz Maćkowski
poprosił dyrektora WORR – Tomasza Niesyto o ustosunkowanie
się do zarzutów, które w trakcie sesji padły pod jego adresem
(m.in. opieszałość, brak współpracy, zastraszanie i dezinformacja
pracowników itp.).
Dyrektor, powiedział, że w trakcie całego spotkania padło wiele
oszczerstw skierowanych w jego stronę. Wszystkie bezpodstawne.
Zauważył, że w dniu dzisiejszym bardzo dużo mówiło się o zadłużeniu, dobrze prosperującego uzdrowiska. Przed 2007 r. placówka również nie zarabiała. Różnica polegała wyłącznie na tym,
że WORR otrzymywał z Urzędu Marszałkowskiego wyższe dotacje, które powstrzymywały narastanie długu – tłumaczył.
Jego zdaniem, jak podkreślił, spółka to dla uzdrowiska wielka
szansa, którą należy wykorzystać.
Podobny pogląd wyraziła Stanisława Szary – dyrektor „Gwarka”.
Argumentowała, że placówka, którą zarządza jest po przekształceniu 10 lat. Nie ukrywa, że początki były trudne. Przez niemalże
pół roku ośrodek stał zamknięty. Z ponad 90 – osobowej załogi,
pozostało jedynie 36 pracowników – przyznała. Jednak na dzień
dzisiejszy zatrudniamy ponad 100 osób, a szpital prosperuje wzorcowo, o czym może świadczyć otrzymany w ubiegłym roku certyfikat akredytacyjny. Całą placówką zarządza 24 osobowy zarząd,
z którym uzgadniam wszelkie decyzje, ale dzięki temu nie muszę
mieć zgody z zewnątrz – wyjaśniła.
Takie rozwiązanie ułatwia pracę. Dodała, że przekształcenie otwiera uzdrowisku nowa drogę do sprzedaży swych usług
(dotychczas, z prawnego punktu widzenia, jako SPZOZ nie mogło
tego robić).
Ze zdaniem tym nie zgodził się Przewodniczący Rady, który
poinformował, że kilka dni wcześniej wraz z radnym – Zbignie-

wem Jackiem i grupą pracowników uzdrowiska udali się do Sejmiku Woj. Śl., aby protestować przeciwko planowanym zmianom.
Wracając do kwestii PG Silesia, radna – Anna Manowska stwierdziła, że węgiel kamienny, to dobro narodowe, kopalnia stara się
wspierać mieszkańców gminy i płaci podatki, dlatego nie powinniśmy jej atakować – podsumowała. Sz. Adamecki, przy tej okazji
zauważył, że Przedsiębiorstwo Górnicze, które reprezentuje nigdy
nie wystąpiło przeciwko gminie. Nie pozwólcie, aby Goczałkowice były postrzegane jako miejscowość, która próbuje odebrać
ludziom miejsca pracy – zaapelował.
W odniesieniu, A. Maćkowski zauważył, że gmina walczy
i będzie walczyć o wygaśnięcie koncesji. Na co radna – A. Manowska odpowiedziała, że chodzi jej o kwestię dobrej komunikacji
pomiędzy kopalnią, a gminą.
Przechodząc do podjęcia uchwały w sprawie poparcia działań Rady Pracowników oraz związków zawodowych działających
na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju zmierzających do zachowania
miejsc pracy oraz utrzymania przez Gminę statusu Uzdrowiska,
radna – Aleksandra Marzec wyraziła opinię, że powyższa uchwała
ma wyłącznie znaczenie intencyjne i nie może w praktyce niczego
zmienić.
Sławomir Skroczyński dodał również, że działania, których
domaga się rada w uzasadnieniu (m.in.: gwarancji utrzymania
miejsc pracy w WORR w formie pakietu socjalnego, wygaszenia
koncesji dla PG Silesia na wydobycie węgla pod Gminą Goczałkowice-Zdrój, wstrzymanie planowanej budowy elektrowni węglowej w miejscowości Wola, rozpoczęcia budowy ekranów akustycznych przy trasie DK 1 oraz wzdłuż trasy kolejowej) nie są adekwatne do zastałej sytuacji. Jak podkreślił, nikt nigdy nie odmawiał pracownikom zatrudnienia, a Przewodniczący Rady dodał,
że zdaje sobie sprawę, że są to wyłącznie pobożne życzenia.
Uchwała została przyjęta większością głosów i przekazana
do gmin i powiatów woj. śl., przewodniczącemu sejmiku Województwa Śląskiego, marszałkowi woj. śl., Śląskiemu Związkowi
Gmin i Powiatów, prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu
RP, Prezesowi Rady Ministrów, ministrom – zdrowia, pracy i spraw
społecznych oraz posłom i senatorom woj. śl.
W punkcie 9 porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2014-2023,
– zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2014,
– udzielenia dofinansowania w formie dotacji celowej zadania
z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze
wieczystej nr KA1P/00036668/8,
– zaliczenia ulicy Dębowej do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu,
– uzyskania opinii Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w związku z zamiarem zaliczenia ulicy Jeziornej – bocznej do kategorii dróg gminnych.

Wraz z odczytaniem przez Wójta Gminy – Gabrielę Plachę odpowiedzi na pisemne interpelacje, złożone na poprzedniej sesji Rady
Gminy, przystąpiono do ostatniego punktu obrad.
W ramach wolnych głosów i wniosków radny Zbigniew Jacek,
poinformował zebranych, że zgłosiła się do niego osoba, która nieodpłatnie chce odbudować kładkę na Wiśle, pomiędzy Goczałkowicami, a Zabrzegiem. Radny Łukasz Hanke, zwrócił uwagę na hałas,
dobiegający od strony kopalni, a Przewodniczący Rady, poinformował o konieczności zamontowania lustra obok Przedszkola nr 2.
Opracowanie:
Ewelina Sowa
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WóJt GMINY W SPRAWIE
uZDROWISkA

Jest wiele spraw, które mocno
leżą mi na sercu. W tym miejscu
wymienię niektóre: dworzec
w Uzdrowisku, eksploatacja
górnicza pod Goczałkowicami,
Potok Goczałkowicki, budowa
śluzy, przyszłość Uzdrowiska i sytuacja w Wojewódzkim
Ośrodku Rehabilitacyjno-Reumatologicznym.

K

ażda z tych spraw jest tak
samo ważna i tak samo
pilna. W tym miejscu chciałabym odnieść się do sytuacji w WORR ponieważ jako Wójt
a zarazem gospodarz gminy
mam moralny obowiązek i ciągłą potrzebę udziału we wszystkim, co dotyczy UZDROWISKA
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. Ten
obowiązek wynika z troski o miejsca pracy, o dzień powszedni i losy
osób zatrudnionych w WORR oraz
członków ich rodzin, o przyszłość
naszego uzdrowiska i dalszy rozwój
gminy. Nie mam bezpośredniego
wpływu na to co dzieje się w Uzdrowisku; organem założycielskim
WORR jest Samorząd Województwa Śląskiego. Nie należę do kręgu
decydentów (jest to kompetencja
Sejmiku oraz Zarządu Województwa Śląskiego) ale wnikliwie obserwuje to, co tam się dzieje. Jako Wójt

zabiegam w Urzędzie Marszałkowskim i staram się, by żadna decyzja
kluczowa nie była podejmowana
poza samorządem gminnym.
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i naturalne surowce lecznicze
są największymi atutami Goczałkowic. To nasze dobro gminne i dobro
regionalne. A WORR jest nie tylko
renomowanym ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego o 150 letniej tradycji. Dla gminy WORR jest
zakładem strategicznym i największym pracodawcą. Dla Goczałkowic nie ma alternatywy.
Sytuacja w Wojewódzkim
Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym jest niezwykle trudna.
Źródłem tego stanu rzeczy są pieniądze, a właściwie ich ciągły brak,
co powoduje konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjno-prawnych. Rezultatem – pogorszenie relacji interpersonalnych, nasilenie niezadowolenia pracowników, otwarty konflikt wewnętrzny.
Goczałkowice-Zdrój są jedną
z dwóch gmin w województwie śląskim posiadających statut gminy
uzdrowiskowej. Funkcjonowanie
gminy jako odrębnej jednostki
samorządu terytorialnego i jej dalszy rozwój zostały podporządkowane kontynuacji 150-cio letniej
tradycji w leczeniu uzdrowisko-

wym. Działalność gminy jest ściśle powiązana z działalnością prowadzoną przez WORR, a sytuacja
finansowo-ekonomiczna Ośrodka
ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Planowanedziałaniarestrukturyzacyjne,
ważne ze względu na formę organizacyjno-prawną, same w sobie
nie zapewnią poprawy. Konieczne
jest zaangażowanie znacznego
kapitału, którego uzdrowisko nie
posiada i z bieżących przychodów nie jest w stanie wygospodarować. Utworzenie spółki prawa
handlowego nie uzdrowi tej sytuacji. Z WORR-em jest jak ze służbą
zdrowia w całym kraju. Dopóki nie
będzie rozwiązań systemowych,
dopóty każde działanie to tylko
kosmetyka. A przy tym niezwykle ważne jest w jakich okolicznościach zapadają decyzje. Jeżeli
zmiany są przeprowadzane w sposób klarowny i czytelny, w warunkach dialogu i poszanowania drugiego człowieka, wówczas łatwiej
przejść przez trudny okres.
Trudna sytuacja w WORR była
już ok. 10 lat temu. Wtedy jedna
z propozycji ratowania Zakładu
przybrała formę uchwały intencyjnej Rady Gminy o podjęciu działań
zmierzających do przejęcia WORR
przez Gminę. Podobny zamiar

wyraziła wówczas Rada Powiatu
Pszczyńskiego. Do przejęcia nie
doszło, gdyż Urząd Marszałkowski
nie był zainteresowany takim rozwojem sprawy. Skutkiem działań
podejmowanych w tamtym okresie
przez samorząd gminny było przejęcie Parku Zdrojowego i stawu
Maciek.
W dniu 10 września spotkałam
się z Panią Aleksandrą SkowronekWicemarszałek Województwa Śląskiego, odpowiedzialną za zdrowie. Pani Marszałek przedstawiła
mi stanowisko Zarządu Województwa w sprawie przejęcia zadłużenia WORR oraz prowadzonego
od 2011r. procesu restrukturyzacji. W wyniku rozmów otrzymałam
zapewnienie w sprawie negocjacji pakietu gwarancyjnego, który
dotyczy zatrudnienia pracowników
Zakładu.
Na dzień dzisiejszy podpisano
akt założycielski spółki, która rozpocznie działalność po zarejestrowaniu w KRS, w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto Samorząd Województwa przekazał nieruchomości
aportem do spółki i przejął zadłużenie Uzdrowiska. W sprawach pracowniczych zawarto porozumienie.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

ZMIANY W GOCZAŁkOWICkIM
uZDROWISku - WYJAŚNIENIA
I INFORMACJE DYREktORA tOMASZA NIESYtO
Szanowni Państwo, poniżej publikujemy pismo dyrektora uzdrowiska - Tomasza Niesyto, które wpłynęło do redakcji "Wiadomości
Goczałkowickich" z prośbą o zamieszczenia.

P

iszę ten artykuł, ponieważ uważam,
że należą się Państwu informacje na temat
przekształcenia Uzdrowiska. Pojawiła się
grupa osób, która bezkarnie kłamie i wykorzystuje emocje związane z przekształceniem
ażeby zaistnieć jako przywódcy i obrońcy, a tak
naprawdę nie chcą lub nie potrafią sprawdzić
żadnych faktów związanych z Uzdrowiskiem
i przekształceniem. Nie obchodzi ich Uzdrowisko, ludzie w nim pracujący i leczący się. Są jak
celebryci, którzy chcą zaistnieć przy takiej okazji.
W ostatnim czasie padło wiele pytań i zarzutów pod adresem dyrektora Uzdrowiska. Wyjaśnienia wymaga zarzut o doprowadzenie Uzdrowiska do tak wysokiego zadłużenia i informacja
o sytuacji finansowej Uzdrowiska w 2008 r. Sytu-

acja ekonomiczna Uzdrowiska w 2008 r. była
bardzo zła i strata na działalności podstawowej
wyniosła ponad 2 mln zł. Zadłużenie Uzdrowiska
w 2008 roku wynosiło 5 mln zł. Poprzedni zarząd
w ciągu swojej 13 miesięcznej pracy zwiększył
zatrudnienie w Uzdrowisku o ponad 20 etatów
i wynagrodzenia o ponad 2 miliony złotych rocznie mimo tak ogromnej straty.

Obecny zarząd w przeciągu 6 lat przeprowadził wiele inwestycji, z których najważniejsze to: instalacja solarna – 1,5 miliona zł.,
modernizacja kotłowni centralnej – 1 mln zł.,
pawilon I ZPL – 1 mln zł., remont pawilonu
Modrzew – 3,4 mln zł., remont Zakładu Przyrodoleczniczego – 7,1 mln zł., termomodernizacja, gospodarka cieplna i kogeneracja –

8,5 mln zł., kuchnia i stołówka – 5,5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji i remontów to kwota
28,8 mln zł. Większość tej kwoty pozyskaliśmy
z funduszy unijnych, ale nasz wkład to kwota
9 mln zł.
W lokalnej prasie oraz portalach internetowych pojawiały się wypowiedzi o złej współpracy dyrektora Uzdrowiska z Radą Pracowników i Związkami Zawodowymi. To nieprawda.
W grudniu 2011 roku Rada Społeczna
Uzdrowiska, na której byli obecni przedstawiciele Związków Zawodowych oraz Rady
Pracowników, podjęła uchwałę intencyjną
o przekształceniu w spółkę kapitałową.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6 
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ZMIANY W uZDROWISku- CIĄG DALSZY...
Od tamtej chwili systematycznie informowałem Radę Pracowników oraz pracowników zakładu o sprawie przekształcenia. Były
wydane 4 informatory dla pracowników
zawierające informacje nt. przekształcenia,
zorganizowano 2 spotkania z załogą Uzdrowiska poświęcone tej sprawie, a także pojawiło się około 10 pism Rady Pracowników
dot. przekształcenia, których konsekwencją
były protokołowane spotkania gdzie omawiałem sprawę przekształcenia oraz odpowiedzi
pisemne z wyjaśnieniami. Nie wiem czy Rada
Pracowników przekazywała uzyskane ode
mnie informacje pracownikom Uzdrowiska.
Pierwsze spotkanie z pracownikami, na którym Rada przedstawiła się przybyłym pracownikom odbyło się 18 lipca 2014 roku, 3
lata po tym jak została wybrana. Jak wynika
z powyższych faktów od grudnia 2011 roku
rozpoczęto działania dot. zmiany formy prawnej Uzdrowiska. Proces przekształcenia był
czasochłonny ze względu na wnikliwe analizy
Zarządu Woj. Śląskiego, wykonanie szczegółowych ekspertyz dotyczących możliwości
przekształcenia Uzdrowiska w spółkę oraz

możliwości finansowe Województwa. Dlatego sugestie o potajemnym czy nagłym procesie przekształcenia Uzdrowiska są nieprawdziwe.
Dzisiejszy wygląd i rozwój Uzdrowiska
to zasługa wielu osób. Na pierwszym miejscu wymieniam pracowników, którzy mimo
bardzo trudnych warunków spowodowanych
tak dużymi inwestycjami potrafili zrealizować kontakty z NFZ, byli pomocni i zaangażowani we wszystkie projekty oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego
jako właściciela i głównego finansującego
nasze inwestycje i potrzeby. Duży wkład
mają władze Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dzięki ich staraniom mamy piękny Park
Zdrojowy, staw Maciek i remontowany
będzie zabytkowy dworzec kolejowy. Opisując zmiany w Uzdrowisku nie można pominąć najważniejszej osoby, kreatora wszelkich
zmian nie tylko w Uzdrowisku, Posła Ziemi
Pszczyńskiej, Tomasza Tomczykiewicza bez
pomocy którego Uzdrowisko nie dokonałoby
takiego skoku technologicznego i nie miało
dzisiejszego wyglądu i potencjału.

ORDER SERCA
- MAtkOM WSI

O rder Serca – Matkom Wsi

jest zaszczytnym wyróżnieniem dla kobiet wielodzietnych, żyjących na wsi, które
z ogromnym poświęceniem
wychowywały dzieci, prowadząc jednocześnie gospodarstwa rolne. Jest wyróżnieniem za pracowitość, cierpliwość, wytrwałość.

T

o wyjątkowe odznaczenie
jest przyznawane przez
Zarząd Krajowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Jest symbolem
uznania „za matczyny trud włożony w wychowanie młodego
pokolenia Polaków – patriotów,
za kształtowanie w rodzinnym
domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych,
za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny
wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą
ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót
obywatelskich, za aktywność
społeczno-zawodową w środo-

wisku wiejskim i umiłowanie
Ojczyzny”. Medale są wręczane
podczas ważnych uroczystości.
W tym roku, taką okazją były
Gminno-Powiatowe Dożynki.
Po raz pierwszy w najnowszej
historii gminy ordery otrzymało
6 Mieszkanek Goczałkowic-Zdroju: Monika Skipioł, Krystyna Dzida, Anna Czerwińska,
Maria Maśka, Anna Wawrzy-

Wręczenie orderu "Dar Serca Matkom Wsi".

Obecna sytuacja Uzdrowiska jest następująca:
1)został podpisany akt założycielski spółki
i rozpoczął się proces rejestracji Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2)w wyniku zakończonego procesu przekształcenia Urząd Marszałkowski przejął
zadłużenie Uzdrowiska.
3)Uzdrowisko rozpocznie swoją działalność w formie spółki po zarejestrowaniu
w KRS w rejestrze przedsiębiorców. Następnie do wykonywania działalności leczniczej Uzdrowiska, konieczna jest aktualizacja
danych m.in. nowej formy prawnej, w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę.

czek oraz Anna Żmij. Inicjatorką
wyróżnień była Pani Małgorzata
Paszek. Z wnioskami o nadanie
medali wystąpiła Wójt Gminy.
Medale wręczali: Andrzej
Krawczyk – Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach,
Łucja Krutak – Wiceprezes,
w asyście Wójta Gminy – Gabrieli
Plachy.

Maria Czerwińska
Pochodzi ze wsi, z rodziny
rolniczej. Urodziła 6 dzieci.
Wspólnie z mężem prowadziła
gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące się w uprawie kwiatów. Obecnie gospodarstwo
to prowadzi syn Tadeusz.
Pani Anna cały czas łączyła
pracę w gospodarstwie z obowiązkami rodzinnymi; zajmowała się domem, z ogromną
troska i pieczołowitością dbała
o kultywowanie tradycji wyniesionych z domu rodzinnego.
Dbała o dobre wychowanie
i wykształcenie dzieci. Uczyła
ich pracowitości, szacunku
dla innych, wpajała wartości chrześcijańskie. Wspierała
męża, któr y akt ywnie włączył się z zakładanie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Goczałkowicach-Zdroju. Jeżeli czas i obowiązki
na to pozwalały włączała się
z życie społeczno-kulturalne
DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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Order Serca - ciąg dalszy...

i religijne miejscowości.
Pani Anna jest osobą skromną
i pracowitą. Nadal pomaga
synowi w gospodarstwie, służy
radą i włącza się w wychowanie
wnuków.

Krystyna Dzida
Urodziła się na wsi w rodzinie
rolniczej. Wyszła za mąż za rolnika. Jej mąż Brunon pochodzi
z rodziny związanej z Goczałkowicami od pokoleń, rodziny,
która zawsze identyfikowała się
z polskimi tradycjami i wartościami chrześcijańskimi. Pani
Krystyna wspólnie z mężem
prowadziła gospodarstwo,
które szybko stało się dużym,
dobrze prosperującym, wzorcowym gospodarstwem. Wszystko
co osiągnęła w życiu zawdzięcza ciężkiej pracy i wytrwałości.
Obecnie gospodarstwo Państwa
Dzidów prowadzą synowie Stanisław i Łukasz, którzy gospodarują na kilkuset hektarach użytków rolnych. I choć są rolnikami
to ich gospodarstwo coraz bardziej nabiera charakteru przedsiębiorstwa. Zajmują się produkcją warzyw, ziemniaków,
rzepaku oraz zbóż. Jednak kluczowym produktem i wizytówką
firmy jest uprawa i konfekcjonowanie marchewki. Dla tej produkcji Państwo Dzida stworzyli
i nadal tworzą zaplecze magazynowe i przetwórcze. Ich produkty trafiają do sklepów w całej
Polsce, z powodzeniem konkurując z innymi producentami.
Nie mają problemów ze zbytem.
Wśród odbiorców płodów rolnych z ich znaczkiem są hurtownicy, przetwórcy i detaliści. Państwo Dzida dobrze radzą sobie
na rynkach całej Europy. Bardzo dobre efekty produkcyjne
gospodarstwa to efekt ciężkiej
pracy całej rodziny, w tym pani
Krystyny i bogatej tradycji rolniczej sięgającej prawie stu lat.
W rozmowach młodzi rolnicy
zawsze z szacunkiem należnym
przodkom wspominają dziadka
Nicefora. W 2004r. Państwo
Krystyna i Brunon Dzidowie
zwyciężyli w I edycji konkursu
„Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”. Konkurs ten
był zorganizowany przez Urząd
Marszałkowski i Zarząd Województwa Śląskiego, w ramach

„Programu Odnowy Wsi”. Oceniano wówczas m.in. potencjał
rozwojowy danego gospodarstwa, estetykę całego obejścia
oraz stopień przydatności walorów estetycznych do naśladowania przez innych.
Pani Kr yst yna cały czas
łączyła pracę w gospodarstwie
z obowiązkami rodzinnymi;
urodziła 9 dzieci, zajmowała się
domem, dbała o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci.
Uczyła ich pracowitości, solidności i zamiłowania do wsi oraz
poszanowania pracy rolnika.
Spośród dziewięciorga dzieci
Pani Krystyny kilkoro posiada
wykształcenie wyższe, pozostali
średnie. Większość swoją przyszłość związała ze wsią i pracą
na roli. Prowadzą gospodarstwa
ogrodnicze, w tym specjalizujące się w uprawie kwiatów pod
szkłem.

Maria Maśka
Urodziła się w rodzinie rolnika. Jej ojciec Ludwik uczestniczył w powstaniach śląskich.
W latach 1920-1925 pełnił funkcję wójta Goczałkowic Górnych,
a w latach 1926-1933 – naczelnika gminy. W 1939r. został
aresztowany przez władze niemieckie i więziony w okolicach
Raciborza.
Pani Maria od najmłodszych
lat pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, które
potem przejął jej brat Franciszek. Ona również swoją przyszłość związała ze wsią i pracą
na roli; wyszła za mąż za rolnika. Urodziła 5 dzieci. Obecnie gospodarstwo to jest jednym
z największych w Goczałkowicach-Zdroju, prowadzi je syn
Jerzy. Gospodarstwo jest bardzo
dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt. Specjalizuje się
w hodowli bydła mlecznego.
Syn Jerzy udziela się społecznie
kontynuując rodzinną tradycję;
był m.in. członkiem Komisji Rolnictwa przy Radzie Gminy oraz
delegatem do Izby Rolniczej.
Pani Maria jest jedną z najstarszych mieszkanek Goczałkowic-Zdroju.

Monika Skipioł
Urodziła się w rodzinie rol-

nika. Od najmłodszych lat
pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, które
później przejęła. Swoją przyszłość związała ze wsią i pracą
na roli; wyszła za mąż za rolnika.
Wspólnie prowadzili gospodarstwo o pow. ok. 10 ha,
kontynuując rodzinną tradycję pracy na roli. Prowadzili
je w sposób nowoczesny stosując nowe metody uprawy;
stopniowo doposażali gospodarstwo w nowoczesny sprzęt
rolniczy. Specjalizowali się nie
tylko w uprawie roślin, również
w hodowli bydła mlecznego.
Jej mąż Apoloniusz oprócz
pracy na roli, udzielał się społecznie pozostawiając wychowanie 6 dzieci na barkach Pani
Moniki. Był m.in. współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Goczałkowicach – Zdroju, działał
w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich, był wieloletnim członkiem Rady Sołeckiej. Pani Monika przez cały
czas łączyła pracę w gospodarstwie z obowiązkami rodzinnymi; zajmowała się domem,
dbała o dobre wychowanie
i wykształcenie dzieci. Wpajała
im pozytywne wzorce, szacunek
dla innych. Dwójka dzieci Pani
Moniki (synowie) swoją przyszłość związała z rolnictwem.
Syn Jerzy – rolnik, od kilku
lat jest Prezesem Spółki Wodnej w Goczałkowicach; nawiązuje w ten sposób do rodzinnych tradycji bowiem dziadek
ze strony ojca był założycielem
Spółki Wodnej w Goczałkowicach w 1927r. i jej przewodniczącym. Syn Jan przejął gospodarstwo po rodzicach kilka lat
temu i stale powiększa jego
areał, kontynuując jednocześnie rodzinną tradycję hodowli
bydła mlecznego. Pani Monika
mimo, że na emeryturze nadal
pomaga w pracy na gospodarstwie. Jest osoba niezwykle pracowitą o radosnym usposobieniu.

Anna Wawrzyczek
Urodziła się we wsi Rumno,
na Kresach, w dawnym województwie lwowskim. Swoją
przyszłość związała ze wsią
i pracą na roli; wyszła za mąż

za Bernarda Wawrzyczka założyciela i kierownika Stacji Oceny
Nasion w Pszczynie do 1979r,
a następnie Kierownika Stacji
oceny Sadzeniaka w Pszczynie
(pełnił tą funkcję do 1992r tj.
do przejścia na emeryturę.)
Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne o pow. ok. 3 ha.
Pan Bernard był osobą niezwykle zaangażowaną w życie wsi;
uczestniczył w pracach Komitetu Gazyfikacji Goczałkowic,
był członkiem ZSL, niezwykłe
aktywnie uczestniczył w życiu
parafii goczałkowickiej.
Pani Maria urodziła i wychowała 7 dzieci, w tym 2 pary bliźniąt, pracowała na roli, zajmowała się domem, dbała o dobre
wychowanie i wykształcenie
dzieci. Większość z nich zdobyła
wyższe wykształcenie. Dwie
córki pracują jako nauczycielki.
Gospodarstwo rolne przejął najmłodszy syn Józef, który
jednocześnie prowadzi duże
nowoczesne gospodarstwo
w miejscowości Krzyżowice
(gmina Suszec). Syn Krzysztof
poza pracą zawodową działa
w PTTK-u, jest przewodnikiem
górskim. Syn Józef jest delegatem do Izby Rolniczej w terenu
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Anna Żmij
Urodziła się w rodzinie rolniczej. Od najmłodszych lat pomagała rodzicom w prowadzeniu
gospodarstwa. Wyszła za mąż
za rolnika. Wspólnie prowadzili gospodarstwo o pow. kilkunastu hektarów, kontynuując
rodzinną tradycję pracy na roli.
Prowadzili je w sposób nowoczesny stosując nowe metody
uprawy; stopniowo doposażali
gospodarstwo w nowoczesny
sprzęt rolniczy.
Pani Anna przez cały czas
ciężko pracowała łącząc zajęcia w gospodarstwie z obowiązkami rodzinnymi; zajmowała się domem, dbała o dobre
wychowanie i wykształcenie
dzieci. Urodziła 8 dzieci. Uczyła
ich pracowitości, zamiłowania do wsi oraz poszanowania
pracy rolnika. Gospodarstwo
rolne prowadzi syn Czesław.
Jest to jedno z największych
gospodarstw w Goczałkowicach-Zdroju.
Maria Ożarowska
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wiadomości goczałkowickie

Gminno – Powiatowe
Dożynki W GOCZAŁKOWICACH

Dożynki, to najważniejsze
w roku święto ludzi pracujących na roli, to dzień
podkreślenia wagi ciężkiej
pracy rolników, sadowników, ogrodników i szkółkarzy. To czas radości płynącej
ze zebrania planów, którymi
tak hojnie obdarowuje nas
co roku ziemia.

Ź

ródeł tego niezwykłego
wydarzenia należy doszukiwać się w czasach Polski szlacheckiej przełomu XVI
i XVII wieku. Wtedy to zrodził
się zwyczaj świętowania z okazji zakończenia prac polowych.
Na przestrzeni późniejszych
lat tradycja ta coraz silniej wpisywała się w obrzędowy kalendarz ludzi wsi. W dwudziestoleciu międzywojennym zrodził
się zwyczaj wyprawiania dożynek gminnych i powiatowych,
który z powodzeniem przetrwał do naszych czasów. Zwyczajowo, co kilka lat, w każdej
gminie danego powiatu organizuje się huczne obchody dożynek powiatowych.
W t y m r o k u , 14 w r z e śnia zaszczyt przygotowania
gminno-powiatowych dożynek
Powiatu Pszczyńskiego przypadł w udziale naszej miejscowości. O godz. 14.00 w Goczałkowickim Kościele Parafialnym
p.w. św. Jerzego odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji rolników i ich rodzin. Mszę
św. odprawił ks. Proboszcz –
Lesław Przepłata wraz Dziekanem Dekanatu Pszczyńskiego
– ks. Krystianem Janko, Wice-

dziekanem – ks. Mieczysławem Kroemerem oraz Kapelanem Goczałkowickiego Klasztoru Sióstr Salwatorianek –
ks. Leonardem Czuchońskim.
W trakcie liturgii, poświęcono
Koronę Dożynkową – symbol
urodzaju i zebranych plonów.
Wraz z zakończeniem
uroczystego nabożeństwa,
w którym oprócz mieszkańców
i władz gminy, wzięli udział
zaproszeni goście, w tym: Wójtowie Gmin Powiatu Pszczyńskiego, Wicewojewoda Śląski –
Piotr Spyra oraz Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej – Sławomir
Kowalski przystąpiono do formowania Korowodu Dożynkowego.
Niezwykle pięknie udekorowanymi ulicami Goczałkowic (przy domach można
było oglądać or yginalne
ozdoby wykonane ze słomy:
zwierzęta, maszyny rolnicze,
scenki rodzajowe itp.) wprost
na miejsce głównych obchodów dożynkowych pr zejechał specjalnie przystrojony
na tą okazję sprzęt rolniczy,
w asyście zaprzęgów konnych
oraz amazonek. Imponującą
kolumnę otwierały i zamykały
wozy goczałkowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Korowód, w całej swej okazałości po kilk udziesięciu
minutach przejazdu ukazał się
oczom ludzi zgromadzonych
na rozległym polu, przy koronie jeziora goczałkowickiego.
Każdy przybyły pojazd pośród
tłumów zebranych mieszkańców i przyjezdnych osób witał

Przejazd Korowodu Dożynkowego ulicami Goczałkowic.

Korowód dożynkowy.

Dekoracje na miejscu obchodów dożynkowych.

Dożynkowa msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego.

i szczegółowo przedstawiał
Józef Wawrzyczek.
Wr a z z p r zej śc i e m p o d
namiot oficjeli, na scenę zaproszono Zespół Folklorystyczny
„Goczałkowice”, który intonując słowa pieśni „Plon, niesiemy plon” dał sygnał rol-

nikom do wniesienia Korony
Dożynkowej. Rozpoczynając
część obrzędową uroczystości, Starostowie tegorocznych
dożynek – Państwo Maria i Stanisław Dzida, na ręce Wójta
DOKOŃCZENIE NA STR. 9 
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Gminno – Powiatowe Dożynki

- CIĄG DALSZY...

Wniesienie przez rolników Korony Dożynkowej na miejsce uroczystości obrzędowych.

Starostowie Dożynek - Maria i Stanisław Dzidowie wraz z Wójtem Gminy - Gabrielą
Plachą oraz Starostą Powiatu Pszczyńskiego - Pawłem Sadzą.

Występ dzieci z Koła Regionalnego, działającego przy SP1.

Gminy Goczałkowice-Zdroju
Gabrieli Plachy oraz Starosty
Powiatu Pszczyńskiego – Pawła
Sadzy przekazali dwa okrągłe
bochny dożynkowego chleba.
Gabriela Placha i Paweł
Sadza zwracając się w stronę

wszystkich obecnych na uroczystości podziękowali rolnikom za ich całoroczny trud.
Wyrazili swą wdzięczność
za ich codzienną, ciężką pracę,
ale również ubolewanie, związane z trudnościami, jakie

Rolnicy wyróżnieni odznaką "Zasłużony dla rolnictwa".

wystąpiły w trakcie tegorocznych zbiorów. Życzyli rolnikom i wszystkim mieszkańcom
na nadchodzący rok wielu łask
Bożych, radości i zdrowia.
Na zakończenie swego wystąpienia, Starosta Pszczyński,
dodał, że są to czwarte dożynki
powiatowe w których uczestniczy jako włodarz powiatu,
jednak nigdy wcześniej nie
widział tak pięknie przystrojonej i przygotowanej z tej okazji
gminy.
W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia wyróżnień dla najlepszych
producentów rolnych – odznak
„Zasłużony dla rolnictwa”,
które otrzymali bracia: Stanisław i Łukasz Dzida oraz Wojciech i Bronisław Kapias.
Z kolei, statuetki „Żubra
Pszczyńskiego” dla najlepszych gospodarzy powiatu
otrzymała Zofia Ziebura (kier ow n i c z k a p s z c z y ń s k i e g o
oddziału Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach) oraz rolnicy:
Apoloniusz Skipioł, Kazimierz
Paszek oraz Ryszard Klimczyk.
Ponadto, wręczono honorowe odznaczenia – „Order dar
serca matkom wsi”, przyznawany przez Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych,
kobietom, które w wyjątkowy
sposób przczyniły się do kultywowania najważniejszych wartości rodzinnych. Wyróżnienia
honorowe otrzymały: Monika
Skipioł, Krystyna Dzida, Anna
Czerwińska, Maria Wawrzyczek, Maria Maśka oraz Anna

Żmij.
Kończąc oficjalne punkty
programu, przed liczną
widownią w ludowym repertuarze wystąpiły dzieci z Koła
Regionalnego, działającego
przy Szkole Podstawowej nr 1,
wspominany wcześniej Zespół
Folklorystyczny oraz Goczałkowicka Orkiestra Dęta, która
w p r z y s z ł y m ro k u b ę d z i e
obchodzić jubileusz 100-lecia
powstania.
Zabawę taneczną rozpoczął popularny zespół 3 i pół.
Dużym wydarzeniem okazał
się koncert finalisty programu
„Mam Talent” – Aleksandra
Martineza, który w popularnych hitach zaprezentował
swój niezwykle or yginalny
wokal.
Warto również wspomnieć,
że oprócz występów artystycznych, na obchodach dożynkowych przygotowano szereg dodatkowych atrakcji.
Zainteresowane osoby mogły
podziwiać pomysłowe aranżacje dawnej zagrody wiejskiej
wraz ze zwierzętami hodowlanym oraz przygotowany zarys
współczesnych ogrodów. Udać
się na różnorodne stoiska promocyjne lub obejrzeć efektowną wystawę maszyn rolniczych. Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko, kolorowe dmuchańce oraz okazja
do przejażdżki ulicami gminy
Ciuchcią Beskidzką.
Całą imprezę, ze wszelkimi
szczegółami na żywo relacjoDOKOŃCZENIE NA STR. 10 
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Gminno – Powiatowe Dożynki

- CIĄG DALSZY...
nowało Radio Katowice.
D z i ę k uj e my w s z y s t k i m ,
którzy przyczynili się do przygotowania tak dużego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję,
że pomimo kapryśnej pogody,
która nieco pokr zyżowała
plany organizacyjne będziecie
Państwo wspominać Gminno
– Powiatowe Dożynki 2014
w Goczałkowicach-Zdroju jako
ważne i udane wydarzenie
w historii naszej miejscowości.
Ewelina Sowa
Szanowni Państwo,
w drugi weekend września obchodziliśmy w naszej miejscowości
Gminno-Powiatowe Dożynki –
wyjątkową uroczystość, która była
okazją do uhonorowania ciężkiej
pracy rolników.

W związku z tym Starostowie Dożynek – Maria i Stanisław Dzidowie, Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój – Gabriela
Placha oraz Starosta Pszczyński – Paweł Sadza pragną złożyć serdeczne słowa podziękowania wszystkim, którzy swym
zaangażowaniem i pracą przyczynili się do organizacji tej
wyjątkowej uroczystości.
W szczególności rolnikom
i ogrodnikom, za aranżację
gminnej przestrzeni dożynkowej, korowodu oraz wszelką
pomoc wniesioną we wspólne
przygotowania. Państwu Chojeckim, Żmij, Gawlak oraz
Szczerbowskim, którzy udostępnili teren pod organizację tegorocznego święta plonów. Słowa uznania kierujemy w stronę mieszkańców
Gminy za wykonanie wzdłuż
posesji wyjątkowych dekoracji, które w niebywały sposób
podniosły atrakcyjność wydarzenia. Dziękujemy Proboszczowi Goczałkowickiej Parafii – ks. Lesławowi Przepłacie
wraz z Dziekanem Dekanatu
Pszczyńskiego – ks. Krystianem Janko, Wicedziekanem
Mieczysławem Kroemerem
i Kapelanem Klasztoru Sióstr
Salwatorianek ks. Leonardem
Czuchońskim za odprawienie
w pięknej scenerii kościoła
paraf ialnego dziękczynnej
mszy św.
Dziękujemy służbom, w tym

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goczałkowicach-Zdroju,
za ochronę i sprawne kierowanie ruchem wokół terenu
obchodów dożynkowych.
W dalszej kolejności, słowa
uznania kierujemy w stronę
wszystkich którzy przyczynili
się do uświetnienia uroczystości:
– Wystawcom (stoisko promocyjne Powiatu Pszczyńskiego, stoisko promocyjne
Gminy Pszczyna, ODR,
ARiMR, KRUS, WIORiN);
– Bankowi Spółdzielczemu w Miedźnej;
– Bankowi Spółdzielczemu w Pszczynie;
– Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Pszczynie;
– Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągowemu;
– Piekarni – Cukierni
„Englert”;
– Firmie Świerkot;
– Firmie Wroński;
– Firmie Kapias;
– Firmie ARMAX;
– Firmie Brudek;
– Firmie SITA;
– Hurtowni Róża;
– Ogrodnictwo Biały:
– OSP w Pszczynie;
– Stadninie Koni Standura;
– Panom Czesławowi
i Jackowi Wronom.
D z i ę k uj e m y w s z y s t k i m
którzy wystawili swój sprzęt
do korowodu:
– OSP Goczałkowice-Zdrój,
– Lidia i Józef
Wojciech z Goczałkowic,
– Genowefa i Jerzy
Skipioł z Goczałkowic,
- Elżbieta i Bronisław
Kapias z Goczałkowic,
- Pan Szot ze Starej Wsi,
- Stadnina Koni Pana
Standury z Łąki,
- Zygmunt Furczyk
z Goczałkowic,
- Tadeusz Żeleźnik z Łąki,
- Dorota i Wojciech
Waleczek z Goczałkowic,
- Jadwiga i Franciszek Indeka
z Goczałkowic i Jankowic,
- Bożena i Joachim
Nowok z Goczałkowic,
- Anna i Czesław Żmij
z Goczałkowic,

Występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.

- Janina i Jerzy Maśka
z Goczałkowic,
- Barbara i Jan Skpioł
z Goczałkowic,
- Czesława i Józef Jakubiec z Goczałkowic,
- Barbara i Stanisław
Gawlak z Goczałkowic,
- Teresa i Adam Dzida
z Goczałkowic,
- Małgorzata i Łukasz
Dzida z Goczałkowic,
- Łukasz i Mateusz
Urdzoń z Goczałkowic,
- Kazimierz Paszek
z Goczałkowic,
- Teresa i Roman Faruga
z Goczałkowic i Ćwiklic,
- Iwona i Wojciech
Kapias z Goczałkowic,
- Ogrody Brudek
z Pszczyny i Goczałkowic,
- Firma ARMAX
z Bielska Białej,
- Barbara i Stanisław
Larysz z Goczałkowic,
- Gabriela i Henryk

Kowalik z Goczałkowic,
- Beata i Bogdan Bocheński
z Goczałkowic.
D z i ę k uj e m y p r z y b y ł y m
gościom: Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej - Sławomirowi
Kowalskiemu, władzom województwa śląskiego, na czele
z Wicewojewodą - Piotrem
Spyrą, Wójtom Gmin Powiatu
Pszczyńskiego, przedstawicielom organizacji i instytucji
rolniczych oraz przedstawicielom służb, inspekcji i straży
Powiatu Pszczyńskiego.
To dzięki wsparciu tak licznego grona osób i instytucji
mogliśmy być gospodarzami
tak pięknej uroczystości.
Starostowie Dożynek
Maria i Stanisław Dzidowie
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
Starosta Pszczyński
Paweł Sadza

aktualności
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Dożynkowe dekoracje
w Goczałkowicach-Zdroju

M

ieszkańcy Goczałkowic bardzo przejęli się rolą organizatora
tegorocznych gminno-powiatowych dożynek. W wielu miejscach można było podziwiać specjalnie przygotowane dekoracje – istne cacka ze słomy, siana, owoców, warzyw, tkanin i innych
materiałów, których na wsi nie brakuje.

Światło dzienne przy tej okazji ujrzały stare, od lat nieużywane
narzędzia i sprzęt rolniczy. W drugi weekend września warto było
pospacerować lub przejechać się ulicami Goczałkowic, m.in. ul.
Główną, ul. Szkolną, ul. Jeziorną, by zobaczyć te cuda.
W sąsiedztwie DK1, przy wjeździe do gminy od strony Pszczyny
przyjezdnych witała sympatyczna para żniwiarzy z grabiami

11

i kosą.
Od strony Czechowic, kosę wyparł ogromny kombajn. Poza
kombajnem największą słomianą konstrukcją był dom w stylu
dworskim przy ul. Jeziornej, zapraszający gości na dożynki. Przy
drogach i na podwórkach stały figury, postacie i rozmaite konstrukcje. Można było podziwiać zające, kota na sznurku, maciorę
z prosiętami, krowę, konia, ciągniki, traktorzystów, rowerzystę,
scenki z życia wsi, studnie i wazony. Z każdym dniem, ba nawet
godziną dekoracji przybywało.
Poniżej prezentujemy sfotografowane dekoracje.
Maria Ożarowska

12
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JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKIch

„M

ija 50 i 60 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie, wzajemnie miłość, wiarę,
szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie, to składaliście sobie z ufnością, że nie zawiedziecie się
na sobie, że będziecie dzielić razem dobre i złe,
wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich
i cieszyć wspólną radością”. Z tymi słowami, Wójt
Gminy – Gabriela Placha zwróciła się w stronę
jubilatów, którzy 25 września 2014 r. na sali
Urzędu Gminy odebrali honorowe odznaczenia
– „Medale z różyczką”, przyznawane z ramienia Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie
pożycie małżeńskie.
Pośród zaproszonych par, świętujących rocznicę złotych godów znaleźli się m.in. były Wójt
Goczałkowic-Zdroju oraz długoletni dyrektor
Szkoły Podstawowej – Kazimierz Ingram wraz
z żoną Władysławą oraz Pani Anna Czerwińska,
w towarzystwie męża Józefa, która podczas tegorocznych gminno-powiatowych dożynek otrzymała „Order dar serca matkom wsi”.
Pani Anna, matka 6 dzieci, która na przestrzeni minionych lat z poświęceniem i troską
dbała o dom rodzinny podkreśla, iż największą
wartością dla każdej kobiety są najbliżsi. „Moje
dzieci są dla mnie niezwykłym źródłem satysfakcji. Dzięki nim mam poczucie, że moje życie jest
wartościowe, że udało mi się coś osiągnąć. Nigdy,
nie zawiodłam się na żadnym z nich. Każde jest
dla mnie źródłem wielkiego szczęścia.” – wyjaśnia. Dodaje, że w miarę swych możliwości i sił
stara się im pomagać również w dorosłym życiu.
Na co dzień powtarza im i wszystkim młodym
ludziom, że w małżeństwie należy dawać bardzo
dużo od siebie, że należy mieć ogromne pokłady
wyrozumiałości, aby móc pielęgnować miłość,
która łączy ludzi na lata.
Bardzo cieszy ją także fakt, że w dzisiejszych
czasach ciągle pamięta się o roli matki w społeczeństwie – czego dowodem jest otrzymany
przez nią order. Zawsze, przy takich okazjach
mówimy o mężczyznach, gospodarzach i rolnikach. Nikt nie wspomina o kobietach, które
ogromnym nakładem własnej pracy, są dla
swych mężów podporą i wsparciem – stwierdza
Pani Anna.
W tym roku, uroczyste obchody jubileuszowe, po raz kolejny swą osobą uświetniła Pani
Otylia Trojanowska – Ślązaczka Roku 2009 r.,
która w pięknym ludowym stroju pszczyńskim
opowiedziała przybyłym gościom o dawnych
wartościach i tradycjach, kultywowanych w jej
rodzinie. Sięgając pamięcią wstecz, przybliżyła
jubilatom historię swego narzeczeństwa i ślubu.
Wyraziła również swoje wielkie przywiązanie
do przysięgi małżeńskiej. Po dzień dzisiejszy
jestem wzruszona, kiedy młodzi ludzie składają ją przed ołtarzem. Jej waga jest dla mnie
ogromna, a zwłaszcza słowa – i że Cię nie opuszczę, aż do śmierci…”. Państwo są dowodem na to,
że można tej obietnicy dotrzymać – wyznała.
Na zakończenie spotkania, Wójt Gminy przekazała na ręce szacownych Jubilatów życzenia
długich lat życia w dobrym zdrowiu wśród serdecznej opieki najbliższych osób oraz wręczyła
pamiątkowe upominki.

Jubilaci na pamiątkowym zdjęciu z Wójtem Gminy - Gabrielą Plachą.

Państwo Elżbieta i Józef Czerneccy, obchodzący jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.

JUBILACI 2014 ROKU
Pary obchodzące jubileusz diamentowych
godów (60 lat pożycia małżeńskiego):

– Elżbieta i Józef Czerneccy,
– Stefania i Stanisław Kraj,
– Maria i Stefan Kubica,
– Eugenia i Tadeusz Zielińscy.
Pary obchodzące jubileusz złotych godów
(50 lat pożycia małżeńskiego):

– Jadwiga i Józef Ciach,
– Anna i Józef Czerwińscy,

– Łucja i Emil Czyż,
– Czesława i Brunon Furczyk,
– Władysława i Kazimierz Ingram,
– Urszula i Joachim Klimza,
– Bronisława i Bernard Lazarek,
– Maria i Atanazy Młodzik,
– Maria i Henryk Mola,
– Teresa i Józef Stalmach.
– Alicja i Stanisław Zuber,
– Bronisława i Władysław Żaczek.
Ewelina Sowa
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ZAkOŃCZYŁA SIĘ PRZEBuDOWA
uL. GRANICZNEJ

Z

akończyła się przebudowa ul. Granicznej w Goczałkowicach-Zdroju.
Roboty wykonywało Konsorcjum: Instal-Bratek S.C. Katarzyna
i Jerzy Bratek oraz Drogród Szymon Tetla.

Zakres wykonanych robót:
1. przebudowa nawierzchni ul. Granicznej wraz poboczami
2. przebudowa wjazdów
3. przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych
4. odtworzenie rowów odwadniających..
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 333 378 zł, w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2013r
i również środki z PG Silesia związane z dodatkowym zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze w wysokości 45 000 zł. Pozostała kwota
została sfinansowana z budżetu gminy.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

120 tYSIĘCY NA REMONt
uL. JESIENNEJ

M

i n i s te r A d m i n i s t r a cji i Cyfryzacji przyznał Gminie Goczałkowice-Zdrój z rezerwy celowej budżetu państwa, w formie promesy dofinansowanie
w kwocie 120 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na zadanie
ujęte w protokole strat powstałych w wyniku powodzi, która
wystąpiła na terenie gminy
w dniach 24-25 czerwca ubiegłego roku, zweryfikowanych
przez Komisję Wojewódzką
powołaną Zarządzeniem Wojewody Śląskiego.
Oprócz informacji o wyso-

kości dof inansowania promesa określa przeznaczenie
środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania. Przyznana promesa dotyczy remontu
zniszczonej nawierzchni ul.
Jesiennej. Wysokość dotacji
wyniesie podaną wyżej kwotę
(120 tys. zł), nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Wobec takich
uwarunkowań możliwe jest
wyremontowanie części ulicy
tj. ok. 200-metrowego odcinka
drogi. Chcąc wykorzystać przyznane środki Urząd Gminy
jest zobligowany przedłożyć

w Urzędzie Wojewódzkim,
w terminie do 15 października dokumentację wymaganą
zgodnie z Wytycznymi uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in.
1) wniosek o dotację,
2) kopie protokołów szkód
sporządzonych przez komisję do spraw szacowania strat,
powołaną przez Wójta Gminy
3) kopie protokołów sporządzonych przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji
strat,
4) oświadczenie potwierdza-

jące zabezpieczenie środków
finansowych – udział własny,
5) kopia ogłoszenia o przetargu
publicznym oraz kopia ogłoszenia o wyniku przetargu,
6) kopie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez
wykonawcę wybranego w przetargu,
7) kopia umowy z wykonawcą,
8) kopia zgłoszenia robót lub
pozwolenia na budowę.
Oprócz tych dokumentów
niezbędny jest projekt budowlany. Projekt ten wykonała
Firma Projektowa–Usługowa
PlanProf Michał Kubiński.
Maria Ożarowska

WYBRANO WYkONAWCĘ NA
REMONt uL. JESIENNEJ

W

dniu 2 września Urząd
Gminy ogłosił przetarg
na I-wszy etap zadania pn. „Remont ul. Jesiennej
w Goczałkowicach-Zdroju”.
Zakres robót:
1) remont drogi – 200m,
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Źródlaną do ul. Róż, szerokość –
6,00m,
2) remont istniejącej kanalizacji

deszczowej na długości 146 mb,
wraz z studniami rewizyjnymi
i wpustami ulicznymi
3) wykonanie wjazdów.
Nawierzchnia wraz z wjazdami zostanie wykonana z kostki
betonowej – ok. 1 358 m2.
Do przetargu przystąpiły 2
firmy.
Komisja przetargowa dokonała sprawdzenia i oceny złożo-

nych ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma F.U.H. M & S BRUK Michał
Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c,
za kwotę ofertową 339 542,27 zł
brutto.
Planowany termin rozpoczęcia robót – 1 październik br.
Planowany termin zakończenia robót – 24.11.2014r.

Na realizację powyższego
zadania otrzymaliśmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dofinansowanie w formie promesy, w wysokości 120
tys. zł na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych z 2013r.
Etap II planuje się w przyszłym
roku.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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DRENAż WYkONA FIRMA
SCALA-BuD

R

ozstrzygnięto przetarg
na wykonanie drenażu
wokół budynku dworca
kolejowego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej
74. Roboty obejmują wykonanie drenażu opaskowego wraz
z izolacją ścian fundamentowych.
W przetargu uczestniczyły 2
firmy. O wyborze wykonawcy
zadecydowała cena. Przetarg
w yg r a ł o P r ze d s i ę b i o r st wo
Wielobranżowe SCALA- BUD
z Goczałkowic-Zdroju.
Zawarcie umowy nastąpiło
w dniu 10 września br. Wartość zamówienia 144.157 zł.

Planowany termin rozpoczęcia

robót – do 14 dni po podpisaniu

umowy. Na wykonanie zadania
Wykonawca ma 40 dni od przekazania placu budowy.
D re n a ż wo kó ł b u d y n k u
dworca to drugie zamówienie realizowane przez Urząd
Gminy po przejęciu budynku
od PKP w grudniu ubiegłego
roku.
W okresie maj-czer wiec
wykonano przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wykonano również przyłącze gazowe i energetyczne. Został także ogłoszony przetarg na wykonanie
remontu budynku – etap I.
Maria Ożarowska

POWStANIE MIEJSCE
WYPOCZYNku I REkREACJI

L

okalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska ogłosiła listę rankingową wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach tzw. małych projektów
zgłoszonych do konkursu 1/2014 organizowanego w sierpniu br., w ramach działania
413 objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Lista rankingowa obejmuje 8 projektów,
w tym 3 rezerwowe. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajduje się wniosek
Gminy Goczałkowice-Zdrój o dofinansowanie operacji pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców
w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”.
Operacja polega na wykonaniu tytułowego
miejsca, przy Ścieżce Dydaktyczno-Przyrodniczej w Goczałkowicach-Zdroju, w sąsiedz-

twie kapliczki Św. Huberta. W ramach operacji zostaną wybudowane 2 altanki (wiaty
postojowe) o pow. do 25 m2 każda, ze stołem
i ławami oraz krąg ogniskowy umożliwiający
pieczenie kiełbasek. Ponadto zostaną wykonane obiekty tzw. małej architektury – stojak
na rowery, kosze na śmieci, stoły i ławy, dojścia. Miejsce zostanie częściowo ogrodzone.
Ogrodzenie zostanie wykonane z drewnianych pali i żerdzi.
Projekt stworzono z myślą o mieszkańcach
i turystach, spacerowiczach, rowerzystach
i amatorach „marszu z kijami” przemierzających Ścieżkę Dydaktyczno-Przyrodniczą,
szlaki rowerowe oraz trasy nordic walking.
Urządzenie tego miejsca pozwoli im schronić
się, bezpiecznie zaparkować rower, odpocząć w otoczeniu przyrody i spożyć posiłek

na wolnym powietrzu. Z uwagi na to, że projekt będzie dofinansowany w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (ostateczny
termin rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim – marzec 2015r.) realizację zaplanowano jesienią tego roku.
Maria Ożarowska

uMOWY NA ODBIóR ODPADóW
kOMuNALNYCH

U

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą o konieczności posiadania
aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5
ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług

wywozu odpadów i nieczystości ciekłych przez okazanie stosownych
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Zatem na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów, wpisanym do rejestru
działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 05 września 2014 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla wyborów do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz wyborów Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134,
Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), uchwałą nr XXIV/153/2012 Rady Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie
podziału gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4935), uchwałą Nr XXXVII/237/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Goczałkowice-Zdrój
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1316)
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do publicznej wiadomości,
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla wyborów do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz wyborów
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 16 listopada 2014 r.:

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13, pok. nr 101

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

oświata
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PRZEDSZkOLNE DOżYNkI,
CZYLI kRótkI WYWóD O
REGIONALIZMIE

W

ydawać się może, że edukacja regionalna stanowi
dawno przebrzmiały
akcent w praktyce wychowania
i kształcenia dzieci i młodzieży.
Jednak w rzeczywistości przedszkolnej stanowi istotny element
budujący aktywność poznawczą
i wychowującą małe dziecko.
Wprowadza je w świat wartości w ścisłym związku z kulturą
domową, lokalną. Łączy edukację przyrodniczą z aktywnością
człowieka w cyklu zmieniających
się pór roku. Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu, dostarczając radości z zabaw zaczerpniętych z kultury regionu. Budzi
wrażliwość estetyczną na piękno
otaczającego świata, angażując
wszystkie zmysły. Stanowi bazę,
pierwszy obszar poznania, z którego przedszkolak w toku dalszego życia wyrusza ku innym
miejscom wyposażony w bagaż
doświadczeń zakorzeniający go
w środowisku, w którym wzrastał.
Edukacja regionalna realizuje wychowanie przez przeżywanie, będące dla wieku dziecięcego podstawową metodą dydaktyczną uczenia się.
Wykorzystanie emocjonalnego nastawienia wychowanka
w procesie wychowawczo –
dydaktycznym posiada istotne
znaczenie dla realizacji celów
edukacji regionalnej, którymi
„powinny być kształtowanie
poczucia przynależności społecznej i terytorialnej, jako podstawy

zaangażowania się w funkcjonowanie we własnym środowisku,
a także wyjście w inne społeczności i kultury”.
19 września bieżącego roku
zakończono dwutygodniowy
cykl zajęć z ramach autorskiego
projektu edukacyjnego „W kręgu
tradycji i nowych zwyczajów”.
Czas rozpoczęcia projektu oraz
jego tematyka idealnie skorelowała się z obchodem Dożynek
gminno – powiatowych w naszej
miejscowości. Dzieci w tym czasie z ogromnym zapałem chłonęły wiedzę szeroko powiązaną z:
pracą na roli, rodzajem zbóż oraz
roślinnością, którą możemy spotkać na polu uprawnym, maszynami rolniczymi, tradycjami
i obrzędami dożynkowymi, pracą
pszczelarza, rodzajami pszczół
oraz funkcjami jakie pełnią w ulu,
właściwościami miodu, mową
gwarową, piosenkami i przyśpiewkami śląskimi związanymi
z pracą na polu a także strojem
regionalnym. W murach przedszkola oraz przed głównym wejściem powstały liczne ekspozycje i dekoracje dożynkowe, które
nie tylko pełniły funkcję dekoracyjną ale przede wszystkim
edukacyjną dla przedszkolaków.
Słoma, kłosy zbóż, cep, wszelakie rodzaje ziaren zbóż, tradycyjny strój ludowy, prawdziwy
ul, miody, akcesoria pszczelarza
oraz eksponaty pszczół, umożliwiały dzieciom w doskonały
sposób przedstawić pracę oraz
wytwory tejże pracy, wszystkich

osób powiązanych z rolnictwem,
hodowlą czy uprawą. Przedszkolaki miały okazję posmakować,
dotknąć (sensoryka), powąchać
i zobaczyć rzeczy, które dla dorosłego człowieka z pozoru wydają
się banalne, lecz dla młodego
człowieka, który wkracza dopiero
w życie wręcz pionierskie. Ostatnim dniem z cyklu dwutygodniowych zajęć w ramach projektu były Przedszkolne Dożynki,
na które zaproszono panie z Koła
Gospodyń Wiejskich. Uświetniły
one nasze spotkanie w pięknych
regionalnych strojach, śpiewając
przyśpiewki i piosenki dożynkowe. Dzieci na tę okazję przygotowały program artystyczny,
któremu przodowali Starości
Przedszkolni. Przygotowaliśmy
piękną dekorację, inscenizację
pt. „Teatrzyk Dożynkowy” – wg
Wandy Chotomskiej oraz tańce
ze śpiewem, wysłuchaliśmy także
śpiewu Pań z Koła Gospodyń
Wiejskich oraz zapoznaliśmy się
z tradycyjnym strojem ludowym
naszej miejscowości. Na zakończenie podzielono chlebem

dożynkowym jako symbolem
szczęścia i gościnności. Z pełną
odpowiedzialnością zdajemy
sobie sprawę z tego jak ważna
jest edukacja regionalna dzieci
już w wieku przedszkolnym.
Badania kultury ludowej głoszą
pogląd, że zwyczaje i obrzędy
doroczne i rodzinne na Śląsku,
należą do jednych z najbarwniejszych. W skonstruowaniu
projektu edukacyjnego chciałam podkreślić żywotność tradycji i zwyczajów, które związane
są z porami roku, życiem rodzinnym oraz liturgią kościelną. Te
właśnie okresy wyróżniające się
od innych specyficznym, zgodnym z tradycją i ustalonym przez
tradycję sposobem postępowania, dodają codzienności uroku,
blasku a przede wszystkim sprzyjają ugruntowanie przynależności do danej wspólnoty oraz
umacniają więź danej społeczności.
Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju
Karolina Siedlaczek
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„kuLtuRA u BRAM EuROPY”…

To tytuł międzynarodowego
programu wymiany młodzieży, do którego Gimnazjum w Goczałkowicach –
Zdroju zostało zaproszone
przez zaprzyjaźnioną szkołę
z węgierskiej Parasznyi.
DWA ETAPY PROJEKTU –
DWIE WIZYTY PARTNERSKIE
W dniach 9 – 13 czerwca
grupa piętnastu gimnazjalistów
pod opieką pani Danieli Koczy,
pani Agnieszki Niwińskiej i pani
Anny Kołacińskiej przebywała
z wizytą na Węgrzech. Na tydzień
uczniowie mogli zapomnieć
o szkole, książkach, pisaniu kartkówek i odpowiedziach ustnych,
realizując główne założenie projektu – wymianę doświadczeń
oraz poglądów na temat szeroko
rozumianej kultury. Nie zabrakło
więc zajęć artystycznych i sportowych, a rozwijaniu kultury słowa
służyły panele dyskusyjne organizowane każdego dnia. Pełni
optymizmu i pomysłów wróciliśmy do Polski i pomimo, iż dla
naszych uczniów kończył się rok
szkolny, rozpoczęliśmy intensywne przygotowania wrześniowej rewizyty.
WELCOME TO POLAND…

…głosił transparent, który
zawisł 8. września na drzwiach
gimnazjum. Już od rana nerwowo oczekiwaliśmy na naszych
węgierskich gości, więc gdy
tylko przybyli, polskim zwyczajem powitaliśmy ich narodowym
owocem Polaków – jabłkiem
z symbolem integracji – flagami
Polski i Węgier.
Na ten dzień grupa projektowa
przygotowała spotkanie międzynarodowe, w którym udział wzięli
wszyscy uczniowie i nauczyciele
szkoły. Pani Dyrektor powitała
delegację węgierską oraz przedstawiła przygotowany plan ich
trzydniowej wizyty. W imieniu

społeczności szkolnej wyraziła
nadzieję, że czas spędzony w Polsce będzie źródłem niezapomnianych wrażeń. W trakcie programu zaprezentowano relację
z czerwcowego pobytu gimnazjalistów na Węgrzech. Nasi goście
przedstawili informacje o miejscu, w którym mieszkają. Najwięcej emocji wzbudziła muzyczna
oprawa wydarzenia, o którą
zadbała pani Gabriela Wrzoł –
nauczyciel muzyki. Z pomocą
absolwentów gimnazjum oraz
grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach, uczniowie gimnazjum
rozśpiewali i roztańczyli tłum
zebranych. Wspólnym układem
tanecznym zakończona została
wizyta Węgrów w szkole.
DZIAŁO SIĘ, DZIAŁO!
Planując program wizyty, jako
szkoła kierowaliśmy się nadrzędnym celem – pokazać Węgrom
kulturę u bram naszej Małej
Europy – Goczałkowic. Bogaty
wachlarz atrakcji lokalnych sprawił, iż wiele z tego, co chcieliśmy
pokazać, po prostu nie zmieściło się w programie pobytu.
Na prośbę strony węgierskiej,
w drugim dniu wizyty, odwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce,
z której udaliśmy się na krótki
spacer po krakowskim rynku.
Tym, co wzbudzało szczególne zainteresowanie wśród
młodzieży węgierskiej była możliwość korzystania z zaplecza
sportowego naszej szkoły. Bezkonkurencyjny okazał się basen,
o który Węgrzy dopytywali każdego dnia. Z zazdrością słuchali
opowieści gimnazjalistów o lekcjach wychowania fizycznego,
które odbywają się na pływalni.
Spacery w kompleksie ogrodów Państwa Kapiasów były czasem błogiego leniuchowania,
możliwością „złapania oddechu”
w napiętym programie dnia.

SPOTKANIE Z DAISY
Ogromne wrażenie wśród
Węgrów wywołała wizyt a
w pszczyńskim zamku. Historię jego mieszkańców odsłoniła
przed gośćmi Pani Beata Smolarek – Dyrektor Gimnazjum. Najczęściej pojawiającym się pytaniem było oczywiście to dotyczące tajemniczych kapci. �
Ostatnim etapem projektu
była wizyta w zagrodzie żubrów,
gdzie niektórzy po raz pierwszy
mieli okazję zobaczyć te zwierzęta. Na miejsce pożegnania
wybraliśmy pszczyńską restaurację „Warownia”, która ułatwiła
nam przybliżenie gościom kul-

tury średniowiecznej Polski.
Po wspólnych zabawach, sesji
zdjęciowej i uściskach przyszła
pora na pożegnanie. Pomimo,
iż młodzież spędziła wspólnie
tylko trzy dni, rozstać było nam
się jeszcze trudniej niż dwa miesiące temu. Pozostaje więc album
zdjęć, głowa pełna wspomnień
i nadzieja na dalszą współpracę.
Dziękujemy Węgrom za zaproszenie do udziału w projekcie,
Pani Dyrektor Beacie Smolarek za zorganizowanie pobytu
w Polsce, uczniom i rodzicom
zaś za zaangażowanie w przygotowanie wrześniowego powitania.
Anna Kołacińska

Kultura
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PAN TIK-TAK W GOCZAŁKOWICACH

N

a zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach
– Zdroju 1 października br.
goczałkowickie przedszkola nr
1 i nr 2 odwiedził Pan Andrzej
Marek Grafowski – polski autor,
scenarzysta filmów i programów telewizyjnych dla dzieci
(m.in. Ciuchcia, Budzik),
pisarz.
Popularny w latach 90-tych
Pan Tik Tak, a także twórca piosenek znanego w całej Polsce
dziecięcego zespołu Fasolki.
Autor na spotkanie przybył
ze swoją magiczną walizką,
w której ukrył swoich telewizyjnych „przyjaciół” – Kota
Budzika, Potwory Bezkajku
i Szefuncia, oraz wielką
gwiazdę telewizji Kulfona.
Przedszkolaki aktywnie uczest-

niczyły w spotkaniu, miały niepowtarzalną możliwość wcielenia się w rolę lalkarzy. Odgrywały wymyślone przez siebie
scenki, przekonując się tym
samym, że wymyślenie śmiesznego dialogu dla postaci bajkowych nie jest wcale takie proste.
Artysta nawiązał wspaniały
kontakt z dziećmi, spotkanie miało charakter zabawy,
w czasie, której dzieci nie tylko
poznały książki autora, ale
także tajemnice produkcji programów telewizyjnych. Pisarz
w niezwykle sympat yczny
i wesoły sposób przedstawił genezę niektórych swoich
utworów, czytając ich zabawne
fragmenty.
Spotkanie było także okazją
do zakupu książek Andrzeja
Grabowskiego wraz

SPORT

z pamiątkową dedykacją.
Wszystkich małych czytelników oraz ich rodziców serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek Pana Andrzeja Gra-

bowskiego oraz wielu innych
pozycji z bogatego działu dziecięco – młodzieżowego naszej
goczałkowickiej biblioteki.
Anna Grzegorska
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Startujemy z zapisami
do ligi siatkówki !

P

owiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pszczynie oraz Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju zapraszają do udziału w Lidze Siatkówki Pszczyna-Goczałkowice.
Liga Siatkówki Pszczyna-Goczałkowice
to rozgrywki amatorskie dla miłośników siatkówki. Mecze odbywają się w dwóch halach:
Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pszczynie oraz „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.
Podobnie jak w poprzednich edycjach przewiduje się, że liga będzie się składać z dwóch

rund: zasadniczej i play-off, a każdy mecz będzie
rozgrywany do trzech zwycięskich setów.

Wpisowe do rozgrywek zostanie podane
po zamknięciu zgłoszeń, kiedy będzie wiadomo
ile kolejek będzie w sumie do rozegrania.
Zgłoszenia do rozgr ywek przy jmowane są drogą elektroniczną
(sport@posir.pszczyna.pl z dopiskiem „LS”)
do 19 października. W zgłoszeniach prosimy
podawać: nazwę zespołu, miejscowość, z której
zespół pochodzi, imię i nazwisko przedstawiciela zespołu i telefon kontaktowy.
Przewidywany start sezonu 2014/2015
zaplanowany jest na weekend 25-26
października.

SPORT
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V tuRNIEJ ORLIkA
- ELIMINACJE GMINNE

W

dniach 11-15 września
2014r. po raz drugi
na naszym orliku odbyły
się eliminacje gminne do „Turnieju
Orlika o Puchar Donalda Tuska”.
Zawody te już po raz piąty odbywają się na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012”. Otwarcia
poszczególnych zawodów dokonał Dyrektor SP Nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju Eugeniusz
Machoń.
Nad sprawną organizacją

Menadżer GOSiR Paweł Kanik
oraz Animator Sportu Marcin
Trzebuniak.
W naszych turniejach rywalizowały reprezentacje klas i szkół
w dwóch kategoriach wiekowych
10-11 lat oraz 12-13 lat. Wszystkim drużynom grającym w eliminacjach gminnych wręczone
zostały opaski i dyplomy, a trenerom koszulki z logo turnieju
ufundowane przez PZU i PKN
ORLEN.
Do dalszego etapu rozgry-

z naszej gminy awansowali:

i przebiegiem turniejów czuwał
inFormacJe i ogłoSzenia

wek (eliminacje wojewódzkie)

– Reprezentacja klasy „VB” SP Nr
1 Goczałkowice-Zdrój (chłopcy),
– Reprezentacja klasa „V AB”
SP Nr 1 Goczałkowice-Zdrój 9
(dziewczyny),
– Reprezentacja klasy „1B” Gimnazjum Goczałkowice-Zdrój

(dziewczyny),
– Reprezentacja klas pierwszych
Gimnazjum Goczałkowice-Zdrój
(chłopcy),
Więcej informacji z przebiegu poszczególnych turniejów dostępne są na stronie:
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
GOSiR
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WSPóLNY PRZEtARG NA ZAkuP
ENERGII ELEktRYCZNEJ

G

mina Goczałkowice-Zdrój wraz z pozostałymi gminami powiatu pszczyńskiego przystąpiła do wspólnego przetargu
na zakup energii elektrycznej, na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów będących własnością gminy.
W dniu 04.09.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Pszczyna nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu zgłosiło się 6
firm: PKP ENERGETYKA SA Kielce, CORRENTE Ożarów Mazowiecki, TAURON SPRZEDAŻ Kraków, ENERGA OBRÓT Gdańsk,
PGE Skarżysko-Kamienna oraz ENEA Szczecin. W przetargu jedynym kryterium wyboru była cena. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma ENERGA OBRÓT S. A. z Gdańska. W wyniku przetargu na okres 2 lat tj. 2015-2016 uzyskano cenę 236,20 zł netto
za MWh. Jest to cena wyższa niż uzyskana w poprzednim przetargu, ale należy zwrócić uwagę, że jest i tak niższa od ceny
za MWh, którą zakłady energetyczne stosują w przypadku umów kompleksowych.
Urząd Gminy
Goczałkoiwce-Zdrój

inFormacJe i ogłoSzenia
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

T

o już kolejny miesiąc, gdy w Gminie Goczałkowice-Zdrój realizowany jest projekt
pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój” organizowany przez tutejszy Ośrodek Pomocy
Społecznej. W związku z powyższym realizowane są wszelkie działania, zaplanowane zgodnie z harmonogramem wspomnianego projektu.
W miesiącu sierpień 2014r. dwóch uczestników projektu zakończyło
pozytywnie kurs uzyskując tym samym uprawnienia jako kierowca
operator wózków jezdniowych. Ponadto dwie uczestniczki ukończyły kurs z zakresu technik masażu, z czego jedna osoba dodatkowo
podejmie kształcenie z kursu masażu gorącymi kamieniami, co będzie

W

NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”
miało miejsce w październiku 2014r. W terminie 22-26.09.2014r.
dwóch kolejnych uczestników rozpocznie kurs obsługi tokarek CNC
i frezarek CNC oraz oprogramowanie obrabiarek CNC, z czego jeden
z nich jest obecnie w trakcie kursu spawania metodą TIG. We wrześniu
dwie uczestniczki rozpoczną kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Dodatkowo tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż wszyscy uczestnicy projektu
objęci są pomocą finansową tutejszego Ośrodka oraz pracą socjalną
świadczoną przez pracownika socjalnego.
O przebiegu realizacji projektu będziemy informować sukcesywnie, umieszczając informacje na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.

DECYZJA
O ŚRODOWISkOWYCH
uWARuNkOWANIACH

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w dniu 22.09.2014 r. w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Sławomira SZYMAŃSKIEGO reprezentującego firmę „CEMRET-BUD” Spółka z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200” w Goczałkowicach-Zdroju.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, II piętro, pokój nr
213, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

O

DODAtkOWE PuNktY ODBIORu
ODPADóW ZIELONYCH!!!

d 1 września do 30 listopada w każdą sobotę uruchomione zostaną dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych:

– Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) od 9.00 do 11.00
– ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) od 11.30 do 13.30
– ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) od 14.00 do 16.00
Jednocześnie przypominamy, że godziny otwarcia punktu odbioru odpadów zielonych przy ul. Powstańców Śl. 3 (teren Szkoły
Podstawowej nr 1) pozostają bez zmian. Punkt czynny jest w każdą sobotę (do 30 listopada) w godzinach od 12.00 do 14.00.
W punktach odbierane będą odpady zielone np. trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodów, obierki z warzyw i owoców, itp.
Prosimy mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktów.
Przypominamy również, że dnia 10 października br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi za okres od 1 lipca do 30 września 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 -17.00, 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. 32/3030303 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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