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Z PRAC WÓJTA GMINY

Realizacja tegorocznych
inwestycji:
Zakończono realizację
następujących inwestycji:
- r e m o n t u l . Ś w. A n n y,
- wykonanie przyłączy wody
i kanalizacji do budynku
dworca kolejowego w zdroju,
- przebudowa ul. Darwina wraz
z budową kanalizacji deszczowej,
- remont ul. Drobnera,
- wykonano remonty we wszystkich placówkach oświatowych.
Trwają jeszcze:
– przebudowa ul. Granicznej
wraz z wymianą wodociągu.
Podpisaliśmy umowę dotacji z Wojewodą Śląskim dot.
dofinansowania tego zadania
w ramach dotacji z rezerwy
c e l owej b u d ż et u p a ń s t w a
na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2013r.
Przyznana kwota po przeprowadzeniu procedur y zamówień publicznych wynosi 333
378 zł. Na to zadanie otrzymamy również środki z PG
Silesia związane z dodatkowym zabezpieczeniem drogi
na szkody górnicze w wysokości 45 000 zł. Pozostała kwota
to środki budżetu gminy.,
-rewitalizacja parku zdrojowego- etap II,
-rozpoczęto prace związane
z remontem dworca kolejowego w Uzdrowisku - wykonano przyłącza do budynku
(wod-kan, gaz, energetyczne).
Rozstrzygnęliśmy przetarg
nieograniczony na wykonanie
drenażu opaskowego wokół
budynku wraz z izolacją ścian
fundamentowych. Wykonawcą
z a m ów i e n i a b ę d z i e f i r m a
SC ALABUD z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 144
157,55 zł brutto. Termin realizacji do 40 dni od przekazania
placu budowy. W najbliższym
czasie ogłosimy jeszcze przetargi związany z remontem
tego budynku w ramach projektu, na który pozyskaliśmy
środki z Unii Europejskiej pt.
„Turystyczna brama do Goczałkow i c - Z d roj u – a d a pt a c j a
budynku dworca kolejowego

wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną”. Wartość projektu – 2.084.460 zł. Kwota
pozyskanego dofinansowania 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 I etap
remontu pomieszczeń budynku
dworca, któr y 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,

Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach. Przekazana
kwota przez Gminę 7 380 zł.
Aktualnie została zakończona
procedura autoryzacji tej ekspertyzy przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. W następnej
kolejności planuje się ogłosić
przetarg na jej budowę a prace
wykonawcze wg informacji
Śląskiego Zarządu Melioracji
mają być rozpoczęte jeszcze
w tym roku.

-w dniu 22 sierpnia z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji otrzymaliśmy promesę
w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych na zadanie
pn. „Remont ul. Jesiennej
na odcinku 0+000-0+200”.
Wysokość dotacji wynosić
będzie 120 000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości zadania,
po udzieleniu zamówienia
publicznego. Ponieważ zadanie trzeba zrealizować i rozliczyć jeszcze w tym ogłosimy
przetarg na wykonanie prac.
Zadanie zostanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych Gminy z tym, że w tym
roku zostanie zrealizowany
etap I, w ramach którego przebudowany będzie odcinek
od ul. Źródlanej do ul. Róż, zaś
etap II planujemy w przyszłym
roku.,

– podpisaliśmy porozumienie z miastem Pszczyna dot.
grupowego zakupu energii
na potrzeby oświetlenia ulicznego i obiektów wszystkich
naszych jednostek organizacyjnych (a również obejmuje
Gminy: Pszczyna, Suszec,
Miedźna, Pawłowice, Powiat
Pszczyński) Przetarg został
ogłoszony w lipcu, otwarcie
ofert nastąpiło w dniu 4 września 2014r.,

– podpisaliśmy umowę z Województwem Śląskim dot. udziel e n i a p o m o c y f i n a n s owej
n a w y ko n a n i e e k s p e r t y z y
zgodności zadania „Budowa
nowej śluzy wałowej w lewym
wale Małej Wisły w Goczałkowicach-Zdroju” z założeniami
Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Zadanie w imieniu województwa realizuje Śląski Zarząd

W ramach usuwania szkód
p owo d z i ow y c h p ow s t a ł y c h
w czerwcu 2013r. Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach realizuje prace
na Potoku Goczałkowickim.
W ramach tych prac zostaną usunięte wyrwy brzegowe na wyznaczonych odcinkach oraz naprawiony zniszczony przyczółek
wylotowy przy parkingu obok
cmentarza. Zadanie realizuje
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z Pszczyny za kwotę
ofertową 80.740 zł.,

– w wyniku wystąpienia
do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie budowy ekranów ochronnych otrzymaliśmy
informację, że Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju pozytywnie zaopiniowało przygotowany przez Oddział GDDKiA
w Katowicach program inwestycji dla tego zadania. Oznacza to, że wysokość środków
finansowych na powyższy cel
będzie brana pod uwagę przy
opracowaniu projektu budżetu
państwa dla GDDKiA na rok
2015. Ponadto została zlecona
aktualizacja dokumentacji projektowej, aby realizacja inwestycji mogła być rozpoczęta
w 2015r. Ostateczna decyzja
może jednak zostać podjęta

po przyjęciu przez Sejm RP
budżetu państwa na 2015r.,
– w dniu 26 sierpnia otrzym a l i ś my d e c y z ję St a ro st y
Pszczyńskiego Nr 2/14 z dnia
20.08.2014 r. udzielającą
pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa
drogi łączącej ul. Główną z ul.
Szkolną wraz z budową kanalizacji deszczowej w Goczałkowicach-Zdroju”. Chodzi o nowy
łącznik przy budynku komunalnym przy Szkolnej 70. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna.,
– dokonaliśmy wyboru wykonawcy projektu budowlanego
i wykonawczego zbior nika
retencyjnego (zbiornika przeciwpowodziowego) w rejonie ul. Zimowej, w okolicach
dawnego kółka rolniczego.
Przedmiot zamówienia dotyczy zbiornika nr 2 wskazanego
w opracowaniu pt. „Analiza
hydrologiczno-hydrauliczna,
dotycząca ograniczenia spływu
powierzchniowego powyżej
ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju”. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie
72.570 zł. Termin wykonania –
do 30 czerwca 2015r.Wybrano
firmę OLBRYCH-MALIK S.C.
Mikołaj Olbrych, Michał Malik
z siedzibą w Krakowie,
– w dniach 9 i 10 września br.
w Urzędzie Gminy będzie pełnił dyżur pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia wydający identyfikator użytkownika i hasła do kont Zintegrowanego Informatora Pacjenta.
Dyżur w miesiącu maju cieszył
się dużą popularnością dlatego postanowiłam ponowić
tę akcję.
W związku aktualną sytuacją i nastrojami panującymi
w Woj e wó d z k i m O ś r o d k u
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach-Zdroju związanymi z planowaną restrukturyzacją odbyło
się spotkanie z Panem Dyrektorem Niesyto. Wystosowałam
też pisma w tej sprawie do Pana
Marszałka Mirosława Sekuły
oraz Pani Wicemarszałek Aleksandry Skowronek.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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SPRAWOZDANIE Z XLII SESJI
RADY GMINY

W

e wtorek, 19 sierpnia 2014 r. na sali
Urzędu Gminy odbyło się XLII posiedzenie Rady Gminy. Sesją otworzył
Przewodniczący Rady – Adam Maćkowski, który
w punkcie 4 porządku obrad złożył dwie pisemne
interpelacje dot.:

– wywozu odpadów z budowy ul. Darwina
i Drobnera na działkę gminą przy ul. Powstańców Śląskich, w pobliżu kapliczki św. Huberta,
– zasad wydania koncesji na sprzedaż napojów
alkoholowych (piwa, wina) w obrębie uzdrowiska (sklepik w holu głównym szpitala i pub
„Ibiza”).
Wraz z przedstawieniem spraw ujętych
w interpelacjach, przystąpiono do omówienia
projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Goczałkowice-Zdrój, rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy oraz podjęcia uchwały w tej sprawie.
W związku z licznymi kwestiami spornymi
i uwagami dot. studium obecny na obradach
przedstawiciel firmy, opracowującej projekt
studium – Tomasz Rubiniec wyjaśnił, że trzech
spośród czterech uwag, w przypadku których
na poprzedniej sesji Rada Gminy nie przychyliła się do negatywnej opinii Wójta Gminy
(czwarta uwaga – nr 19 została wycofana przez
autora) niestety nie da się uwzględnić w studium. Wynika to, jak dodał, z faktu, że precyzyjne określenie szerokości wyznaczonych
dróg (tej kwestii dotyczyły uwagi) możliwe
jest dopiero w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a nie w projekcie studium.
Przybyła na obrady, autorka jednej
z w/w uwag – Danuta Góra, stwierdziła,
że ogólnie wyraża zgodę na wytyczenie drogi
w obrębie swojej działki. Nie zgadza się jedynie, aby przechodziła ona na niej w całości,
co wiązałoby się z utratą jej budowlanego charakteru. W odpowiedzi, Tomasz Rubiniec poinformował ją, że w tej sprawie powinna złożyć
wniosek do miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a mecenas Hassa objaśnił, jak powinien wyglądać przebieg prawny
złożenia takiego wniosku.
Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska
dodała, że do mieszkańców, którzy zgłosili
powyższe cztery uwagi zostały wysłane zaproszenia na dzisiejszą sesję Rady Gminy.
Na zakończenie dyskusji, radni w toku głosowania w każdym z czterech przypadków
przychylili się do wcześniejszego, negatywnego stanowiska Wójta Gminy, ostatecznie
przyjmując projekt całej uchwał dot. projektu
studium jednogłośnie.
Przechodząc do punktu 6 posiedzenia rada
gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawach:
– szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz podległych jej jednostek organizacyjnych
o charakterze cywilnoprawnym oraz wskaza-

nia organów do tego uprawnionych i warunków dopuszczalności pomocy publicznej
(mecenas Hassa wyjaśnił, że niniejsza uchwała
jest zbliżona do uchwały z 15 kwietnia 2014 r.,
a jedyna różnica znajduje się w paragrafie 5,
dot. sposobu jej publikacji),
– wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (mecenas Hassa wytłumaczył, że we wcześniejszej uchwale dot. tej samej
tematyki, nadzór prawny Wojewody Śląskiego
dopatrzył się nieprawidłowości, polegającej
na pominięciu kwestii opieki nad bezdomnymi
kotami oraz sposobu finansowania całej operacji),
– ustalenia programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2014
roku,
– zmiany uchwały nr XLI/269/2014 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 czerwca
2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania,
– zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg
powiatowych.
W odpowiedzi na pisemną interpelację,
złożoną na czerwcowej sesji przez radnego
Grzegorza Maćkowskiego, Sekretarz Gminy –
Maria Ożarowska w zastępstwie Wójta Gminy,
poinformowała, że gmina z najwyższą starannością dokona wyboru firmy, która zajmie się
rewitalizacją budynku zabytkowego dworca
kolejowego, tak, aby nie popełnić podobnego
błędu jak w przypadku renowacji pszczyńskiego dworca (takie obawy wyraził radny
w swej interpelacji). Przetarg został zaplanowany na wrzesień br., a założeniem gminy jest
odtworzenie wszystkich historycznych detali
obiektu – dodała.
Przechodząc do tematu „wolnych głosów
i wniosków” Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności złożenia do 21 września oświadczeń majątkowych. Dodał również, że skarga Renaty Masior (kwestia ta była
szerzej poruszana na sesji czerwcowej), którą
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
została odesłana i przekazana do komisji rewizyjnej. Mecenas Hassa, nawiązując do wypowiedzi A. Maćkowskiego wyjaśnił, że do biura
rady końcem lipca wpłynęło drugie pismo Pani
Masior. Dotyczy ono tej samej kwestii, tylko szerzej potraktowanej (ze względów ostrożności,
również przekazano je do komisji rewizyjnej).
Radny Józef Brudek, zwracając się do Przewodniczącego Rady, zauważył, że po raz kolejny
z biura rady zostało wysłane pismo, o którym
nie poinformowano wszystkich członków rady.

Zadał pytanie, czego konkretnie dotyczyło i dlaczego radni nie mieli okazji się z nim zapoznać?
W odpowiedzi – A. Maćkowski odniósł się
do pierwszego zarzutu i wyjaśnił, że pismo
dot. kwestii Studium Zagospodarowania Przestrzennego jest dostępne do wglądu w biurze
rady.
Radny Krzysztof Kleczka, zwracając się
w stronę A. Maćkowskiego zauważył, że Pan
Brudek miał także uwagę związaną z faktem,
iż wystosowano pismo bez zgody rady.
Przewodniczący, wyjaśnił, że w związku
z pełnioną funkcją prowadzi rozległą korespondencję, która ma na celu dopilnowanie
wszystkich spraw, a w najbliższym czasie i tak
miał zamiar poinformować całą radę o piśmie.
Radny Kleczka wyjaśnij, że nie krytykuje jego
treści, tylko przypomina, że należy przestrzegać pewnych procedur.
Radny, zainteresował się ponadto sprawą
przetargu dot. odwodnienia ul. Zimowej.
Inwestycję wygrała firma z Krakowa. Jaka
była druga firma startująca w przetargu, która
podobno o 100% wyższą ofertę? Z czego
wynika taka rozbieżność?
Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska wytłumaczyła, że gmina wystosowała zapytania do 4
firm specjalistycznych (po wcześniejszej konsultacji z Śląskim Urzędem Melioracji i Urządzeń Wodnych), na które odpowiedziały tylko
dwie. Niestety, jak stwierdziła, trudno jednoznacznie określić z czego wynika taka rozbieżność.
W dalszej kolejności, radny Zbigniew
Jacek podziękował za zakup nowej kosiarki
do trawy na boisko przy wodociągach i przekazał informację, że mieszkańcy ul. Azaliowej proszą o nową nawierzchnię drogi. Odnosząc się do prośby, kierownik AZK – Piotr Niemiec wyjaśnił, że na ten moment znajduje się
tam ogromny plac budowy (liczne inwestycje dot. budowy domów jednorodzinnych).
Droga, o której mowa ma ok. 700 metrów, a 120
metrów pokrywa tzw. „frez”.
Maria Ożarowska, dodała, że jest podjęta
decyzja o tymczasowym utwardzeniu tej ulicy,
jednak na kompleksową budowę potrzebne
są nakłady finansowe, które należy zabezpieczyć w budżecie. Obecnie gmina znajduje się
w trakcie realizacji 3 innych projektów inwestycyjnych (w trakcie dyskusji poruszona także
kwestię złego stanu innych dróg, min. ul. Solankowej, Brzozowej itp.).
Na zakończenie posiedzenia Sesji Rady
Gminy, radna Zofia Żelazo zainteresowała się,
co dzieje z mieszkaniem socjalnym po Państwie Stawowskich, którzy przeprowadzili
się do Zabrzega, a ciągle je zajmują. Jej zdaniem należy powiadomić ich o konieczności
jego opuszczenia, gdyż w Goczałkowicach
na pewno znajduje się wiele rodzin borykających się z problemami lokalowymi.
Opracowanie
Ewelina Sowa
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ZAkOŃCZONO PRZEbUDOWę
UL. DARWINA

Z

akończyła się przebudowa ul. Darwina wraz
z b u d ow ą k a n a l i z a c j i
odwadniającej drogę. Roboty
wykonywała f ir ma Zakład
Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic.
Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
z a m k n ę ł a s i ę k w o t ą 210
307,77 zł brutto

z kostki betonowej na długości 126 mb wraz z przebudową
wjazdów na posesje,
• budowę kanału deszczowego
w ulicy Darwina na długości
153 mb oraz wymianę w ulicy
Powstańców Śląskich na długości 54 mb.
Przy okazji realizacji inwestycji zostały również wymienione sieci: wodociągowa
i gazowa wraz z przyłączami.
Maria Ożarowska

Zakres przebudowy obejmował:
• wykonanie nawier zchni

ZAkOŃCZYł SIę REMONT UL. DRObNERA

Z

akończyła się przebudowa
ul. Drobnera w Goczałkowicach-Zdroju. Roboty wykonywała firma Usługi Budowlane
i Transportowe Jerzy Żukowski
z Pisarzowic. Całość prac wraz
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zamknęła się kwotą 263
888,23 zł brutto.

1. remont drogi na długości
256,3m,
2. remont wjazdów indywidualnych,
3. wymianę istniejącego kanału
deszczowego.
Nową jezdnię wykonano z kostki
betonowej o grubości 8 cm.
Przy okazji realizacji inwestycji wymieniono również sieć
gazową wraz z przyłączami.
Maria Ożarowska

Zakres robót
remontowych
obejmował:

ŻłObEk MAJA ROZPOCZął
DZIAłALNOśĆ

W

dniu 1 września br.
rozpoczął działalność
Niepubliczny Żłobek

„MAJA”.
Obiekt powstał w ramach projektu, który zyskał pełną aprobatę Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Pszczyńska” oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. „MAJA” dysponuje
30 miejscami dla dzieci; jest prowadzona przez Panią Agnieszkę
Homa-Kurczab.
W kolorowych, przestronnych
i dobrze wyposażonych salach
dzieci mają zapewnioną opiekę.
Sale zostały zaprojektowane
i urządzone są tak, by maluchy
dobrze się tu czuły i były bezpieczne. Wystrój wnętrz, miękkie
wykładziny oraz odpowiednio

dobrane zabawki i książki sprawiają, że dzieci mogą tutaj bawić
się, uczyć i rozwijać. Do dyspozycji maluszków jest prawie 200
m2 powierzchni budynku. Żło-

bek posiada własny, przestronny
ogródek z placem zabaw, który
jest doskonałym miejscem do spędzania czasu i zajęć ruchowych
na świeżym powietrzu.

Cały teren jest zamknięty
i ogrodzony. Wejście do budynku
wymaga skontaktowania się
z personelem placówki (domofon). Do wejścia prowadzi podjazd umożliwiający sprawne
poruszanie się z wózkiem. Budynek wyposażony jest w system
oddymiający i przeciwpożarowy
oraz w wentylację mechaniczną.
W żłobku zatrudniono trzech
wychowawców z odpowiednim
wykształceniem pedagogicznym
oraz pielęgniarkę. Żłobek posiada
własną kuchnię. Posiłki będą
przygotowywane na miejscu.
Żłobek obejmuje opieką dzieci
w wieku od 20 tygodnia życia
do lat 3. Jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 6.30 do 17.00.
Maria Ożarowska
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Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!
Dla 74% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.
Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie
zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych.
SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera rekrutację wolontariuszy.
Co zyskasz:
radość niesienia pomocy,
realną zmianę miejsca, w którym
mieszkasz,
udział w szkoleniach,
rozwój cenionych na rynku pracy
kompetencji: komunikacji, organizacji
własnego czasu,
szansę sprawdzenia się w działaniu,
nową paczkę przyjaciół i znajomych.

Aplikuj jeśli:
masz w sobie chęć realnej pomocy i
kochasz ludzi,
chcesz się ciągle rozwijać i brać udział
w szkoleniach,
lubisz pracę na wysokich obrotach i
nie ma dla Ciebie rzeczy
niemożliwych,
jesteś samodzielny i wytrwały w
dążeniu do celu,
chcesz działać w zespole ludzi z pasją,
bierzesz odpowiedzialność za swoje
działania,
chcesz być częścią prestiżowej
drużyny SuperW,
masz ukończone 18 lat.

Zadania wolontariusza:
spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których
pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji,
współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki,
współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie m.in. poszukiwanie darczyńców,
organizacja magazynu, transport paczek.

Czekamy na Twoje zgłoszenie! Zgłoś się na www.superw.
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PRZETARG NA WYkONANIE
DRENAŻU WOkÓł bUDYNkU
DWORCA PkP

W

dniu 11 sierpnia 2014r.
ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie drenażu opaskowego
wokół budynku dworca kolejowego w Goczałkowicach-Zdroju
przy ul. Uzdrowiskowej 74 wraz
z izolacją ścian fundamentowych.
Termin składania ofert upłynął 26 sierpnia 2014r. o godz.
10.00. Ogłoszenie o zamówieniu
ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
267146 – 2014.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca musi wykazać,
że wykonał prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedną robotę

budowlaną, odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia tj.
musi wykazać, że wykonał drenaż w budynku objętym ochroną
konser watorską o wartości
co najmniej 100 tys. zł.
2. Wykonawca musi dysponować
przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej
3. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100
tys. zł.
Zamawiający nie wymaga
wniesienia wadium. Więcej

informacji na stronie internetowej gminy zakładce „Zamówienia publiczne” oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej www.bip.
goczalkowicezdroj.pl
Maria Ożarowska

ZEGAR SłONECZNY
W UZDROWISkU

Zegar słoneczny to nowa i nietypowa atrakcja turystyczna
Goczałkowic. Można go podziwiać w Parku Zdrojowym,
w sąsiedztwie pawilonu sanatoryjnego Azalia. I koniecznie
trzeba sprawdzić jak działa.
Goczałkowicki zegar nie
ma napędu ani wskazówek.

Z

a pomocą tego zegara czas
odczytuje się wykorzystując
ruch obrotowy Ziemi i cień
człowieka rzucany na tarczę zegarową. Najważniejsze przy tym
jest ustawienie stóp we właści-

wym punkcie na figurze umieszczonej w centralnej części zegara,
przypominającej zdeformowaną
ośemkę.
Zegar został zaprojektowany
na zlecenie gminy przez Pana
Marka Szymochę z miejscowości
Smolnica k/Gliwic. Jest to tzw.
zegar analematyczny. Jego nazwa
pochodzi od krzywej w kształcie
ósemki, która nazywa się analemmą, znajdującej się na tarczy
zegara. Na obwodzie ósemki wpisano daty w odstępie co 10 dni.
Funkcję gnomonu (wskazówki)
spełnia stojący w odpowiednim

miejscu człowiek, którego cień
wskazuje godzinę.
Goczałkowicki zegar został
wykonany z kamiennych płytek
granitowych wpisanych w elipsę
oraz płyty centralnej ze wspomnianą analemmą. Płytki pełnią rolę znaczników godzinowych. Większe płytki oznaczają
godziny. Wyskalowano je w czasie
letnim (większe cyfry) oraz w czasie zimowym (mniejsze cyfry).
Pomiędzy znacznikami godzinowymi znajdują się mniejsze płytki,
które oznaczają pół-godziny.
Obok zegara, pojawiła się
tablica z informacjami o tym,

jak odczytać godzinę, jak odczytać czas wschodu i zachodu, jak
wyznaczyć miejsca wschodu
i zachodu słońca na horyzoncie.
Zegary słoneczne nie są zbyt
dokładne i nie działają, gdy nie
ma słońca. Ale są najbardziej
naturalnym sposobem pomiaru
czasu. I mają niepowtarzalny urok
– człowiek pełniący rolę wskazówki staje się częścią olbrzymiej
machiny, w której jego cień wskazujący godzinę połączony jest
promieniami światła ze Słońcem
o średnicy 1,4 mln km, odległym
o 150 mln km od Ziemi.
Maria Ożarowska

aktualności
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OChRONA PRZED POWODZIą
– PROJEkT ZbIORNIkA NR 2

Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju dokonał wyboru
wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego
zbiornika retencyjnego
(zbiornika przeciwpowodziowego) w Gminie Goczałkowice-Zdrój, w rejonie ul. Zimowej, w okolicach dawnego
kółka rolniczego.

P

rzedmiot zamówienia dotyczy zbiornika nr 2 wskazanego w opracowaniu pt.
„Analiza hydrologiczno-hydrauliczna, dotycząca ograniczenia spływu powierzchniowego
powyżej ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju”.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. projekt budowlany,
2. projekt wykonawczy,
3. szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robót,
4. operat wodno-prawny,
5. badania geotechniczne gruntu
wraz z analizą wpływu inwestycji na obiekty sąsiednie i sąsiednie tereny rolnicze, z ewentualnym projektem zabezpieczeń,
6. materiały do decyzji o środo-

wiskowych uwarunkowaniach,
7. raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany),
8. instrukcję gospodarowania
wodą wraz z operatem przeciwpowodziowym zbiornika,
9. kosztor ysy inwestorskie
i przedmiary robót,
10. informacje BIOZ,
11. mapę do celów projektowych,
12. nadzór autorski.
W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać
niezbędne uzgodnienia i opinie

oraz decyzje, w tym:
1.1) prawomocną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach,
2.2) prawomocną decyzję –
pozwolenie wodnoprawne,
szczególnie w zakresie włączenia
rurociągu odprowadzającego
wodę ze zbiornika do Potoku
Goczałkowickiego,
3. prawomocną decyzję na podstawie art.118 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
– o ile taka decyzja będzie wyma-

16 LISTOPADA – WYbORY
SAMORZąDOWE

W dniu 16 listopada br.
będziemy wybierać radnych
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
radnych Powiatu Pszczyńskiego, radnych Sejmiku
Województwa Śląskiego oraz
Wójta Gminy. Wybory samorządowe będą po raz pierwszy
przeprowadzane nie na podstawie ordynacji wyborczej,
lecz obowiązującego od 2012 r.
Kodeksu wyborczego.

N

ajistotniejszą zmianą
w tegorocznych wyborach jest wprowadzenie
okręgów jednomandatowych
w wyborach do Rady Gminy.
Gmina została podzielona
na 15 okręgów. W każdym okręgu
będzie wybierany jeden radny.
Mandat otrzyma kandydat, który

uzyska najwięcej głosów. Zasady
głosowania na radnych powiatowych pozostają bez zmian. Nie
zmienia się również nasz okręg.
Podobnie jak w poprzednich
wyborach Goczałkowice-Zdrój
wraz z gminami Kobiór i Suszec
należą do okręgu wyborczego nr
1, w którym do zdobycia jest 5
mandatów. W wyborach do Rady
Powiatu Pszczyńskiego wyborca
może oddać zawsze tylko jeden
głos, niezależnie od liczby mandatów przypadającej na okręg.
Mandaty są dzielone proporcjonalnie do liczby oddanych głosów
między komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy (metodą d'Hondta). Mandaty
trafiają do kandydatów z danej
listy, którzy otrzymali najwięcej
głosów. Jeden głos przysługuje

wyborcy również w wyborach
do sejmiku wojewódzkiego.
Wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast od 2002 r.
są wybierani w wyborach bezpośrednich. Oznacza to, że zwycięża ten kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów takiej większości nie
uzyska, za dwa tygodnie przeprowadzana jest druga tura głosowania. Do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.
W drugiej turze głosowania
obowiązuje zwykła większość,
a więc wygrywa ten z kandydatów, który uzyska więcej głosów.
W tegorocznych wyborach
samorządowych każdy wyborca
otrzyma 4 kartki do głosowania,

gana,
4. opinię ministra właściwego
do spraw zdrowia,
5. opinię właściwego organu
nadzoru górniczego,
6. opinię dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
7. inne niezbędne prawomocne
decyzje administracyjne oraz
opinie wymagane przed złożeniem wniosku o pozwolenie
na realizację inwestycji,
8. decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w trybie ustawy
z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. nr 143, poz. 963
z poźn.zm.).
Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 72.570 zł. Termin wykonania – do 30 czerwca
2015r. W postępowaniu uczestniczyły 2 firmy. Wybrano firmę
OLBRYCH-MALIK S.C. Mikołaj
Olbrych, Michał Malik z siedzibą
w Krakowie, która zaoferowała
najniższą cenę. Drugi uczestnik
postępowania wycenił wartość
zamówienia na kwotę 197.171 zł.
Maria Ożarowska

każda w innym kolorze:
1) biała – wybory do Rady Gminy,
2) żółta – wybory do Rady
Powiatu,
3) niebieska – wybory do Sejmiku Wojewódzkiego,
4) różowa – wybory Wójta
Gminy.
W najbliższych wyborach
zmianie ulegają godziny głosowania; do tej pory w różnych
wyborach obowiązywały różne
godziny; teraz we wszystkich
wyborach lokale wyborcze będą
czynne w godzinach od 7 do 21.
Osoby niepełnosprawne będą
mogły głosować przez pełnomocnika. Istnieje również możliwość, głosowania korespondencyjnego. Poniżej publikujemy
kalendarz wyborczy.
Maria Ożarowska
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Ustawowe terminy
czynności wyborczych
Termin wykonania czynności wyborczej*)

1
do dnia 7 września 2014 r.

do dnia 17 września 2014 r.
do dnia 22 września 2014 r.
do dnia 7 października 2014 r.
do godz. 2400
do dnia 12 października 2014 r.
do dnia 17 października 2014 r.
do godz. 2400

do dnia 22 października 2014 r.
do dnia 24 października 2014 r.

do dnia 26 października 2014 r.

do dnia 27 października 2014 r.

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada
2014 r. do godz. 2400
do dnia 7 listopada 2014 r.
do dnia 11 listopada 2014 r.
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24 00
w dniu 15 listopada 2014 r.
w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 700–2100

Treść czynności wyborczej
2
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji
wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego
komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego,
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych,
– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie
dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy,
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numerów ,
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast,
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie
okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku
województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą,
– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do
rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani
przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braillea,
– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych,
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji
wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na
miejsce ich stałego zamieszkania,
– zakończenie kampanii wyborczej,
– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców,
– głosowanie.

 z życia gminy 
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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.:

Nr okręgu

GRANICE OKRĘGU

LICZBA RADNYCH

1

Borowinowa, Parkowa, Stawowa, Uzdrowiskowa nr 26-86 obie strony,
Wiosenna, Zielona,

1

2

Brzozowa, Uzdrowiskowa nr 1-23 obie strony (za wyjątkiem nr 2),

1

3

Graniczna, Jesienna, Róż, Spokojna, Źródlana,

1

4

Dębowa, Kryniczanka, Letnia, Rolna, Solankowa,
Sołecka, Staropolanka,

1

5

Handlowa, Kolejowa, Lipowa, Robotnicza, Warzywna,
Uzdrowiskowa nr 2, Zimowa nr 1-29 obie strony,

1

6

Główna nr 2-50 parzyste, Główna nr 1-31c nieparzyste,
Górna, Poprzeczna, Szkolna nr 39-51 nieparzyste,
Szkolna nr 28-50 parzyste,

1

7

Boczna, Krótka, , Krzyżanowskiego, Szkolna nr 2-26 parzyste, Szkolna nr
1-37 nieparzyste,

1

8

Bolesława Prusa, Kopernika , Stefana Żeromskiego,

1

9

Darwina, Drobnera, Melioracyjna, Powstańców Śląskich nr 1-24 obie
strony, Rzemieślnicza, Juliana Tuwima, Wita Stwosza,

1

10

PCK, Wiślna, Wojciecha Korfantego,

1

11

Szkolna nr 52-108 parzyste, Szkolna nr 53a-119a nieparzyste,

1

12

Bór I, Bór II, Polna, Południowa, Powstańców
Śląskich nr 25-44 obie strony,

1

13

Główna nr 33-95 nieparzyste, Główna nr 52-124 parzyste, Szkolna nr 121139a nieparzyste, Szkolna nr 110-120 parzyste, Św. Anny,

1

14

Główna nr 99-111nieparzyste, Główna nr 128-136 parzyste, Siedlecka,
Szkolna nr 141-177 nieparzyste,
Szkolna nr 122-150 parzyste, Zimowa nr 30-50a obie strony,

15

Aleja I, Aleja II, Azaliowa, Berberysowa,
Grzebłowiec, Jeziorna, Wypoczynkowa.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13, pok. nr 101
tel. 327362401, 32 7387038 w. 101

1

1

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

12
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WSPÓLNY PRZETARG NA ZAkUP
ENERGII ELEkTRYCZNEJ

W ubiegłym roku gmina Goczałkowice-Zdrój wraz z kilkoma
innymi samorządami woj. śląskiego przystąpiła do tzw.
grupy zakupowej czyli zrzeszenia samorządów zainteresowanych obniżeniem kosztów
zakupu energii elektrycznej.

W

skład gr upy weszli:
powiat pszczyński,
powiat rybnicki, gminy
Gaszowice, Goczałkowice-Zdrój,
Jejkowice oraz Lyski wraz ze swo-

imi jednostkami organizacyjnymi.
Grupa zakupowa z racji zsumowanego, a więc większego zapotrzebowania na energię stwarza możliwość uzyskania korzystniejszych
cen i lepszych warunków handlowych. Grupa objęła następujące
jednostki gminne: AZK, GOK,
Gimnazjum oraz Przedszkole nr
1. Pozostałe jednostki tj. GOSiR,
Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gminny Ośrodek
Kultury zostały wyłączone z grupy
ze względu na terminy ważności

umów z dostawcami energii i ewentualne kary umowne, w przypadku
ich wcześniejszego rozwiązania.
Według wstępnych wyliczeń wejście w grupę zakupową w okresie
od października 2013 r. do końca
grudnia 2014r. powinno dać gminie oszczędności ok. 50 tys. zł

W lipcu br. Wójt Gminy
Gabriela Placha zawarła z Gminą
Pszczyną porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup energii elektrycznej,
na potrzeby oświetlenia ulicznego i obiektów będących własnością gminy. Zawarcie takiego
porozumienia oznacza kontynuację idei grupy zakupowej,
lecz w innym składzie. Podobne
porozumienia zawarte zostały
pomiędzy Gminą Pszczyna
a Powiatem Pszczyńskim oraz
gminami: Pawłowice, Suszec,
Kobiór, Miedźna. Do grupy samorządów zainteresowanych obniżeniem kosztów zakupu energii
dołączyły: Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
Agencja Rozwoju i Promocji oraz
Przedsiębiorstwo Inżynierii
Komunalnej w Pszczynie.
Na mocy w/w porozumień

Gmina Pszczyna została upoważniona przez pozostałe jednostki do uruchomienia i przeprowadzenia procedury przetargowej, w oparciu o dokumentację
przekazaną z gmin. Ogłoszenie
o przetargu na zakup energii elektrycznej dla całej grupy ukazało
się w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej
w dniu 25.07.2014r. (ID: 2014098199). Termin składania ofert
upłynął w dniu 04.09.2014r.
o godz. 10.00. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium
w kwocie 100 tys. zł. Kryteria
wyboru wykonawcy – cena 100%.
Po rozstrzygnięciu przetargu
każdy uczestnik grupy będzie
zawierał z wykonawcą odrębne
umowy. W przypadku Gminy
Goczałkowice-Zdrój odrębne
umowy będą zawierane przez
każdego z kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 1, umowy będą obowiązywać przez 2 lata tj. w okresie od 1
stycznia 2015r. do końca grudnia
2016r. Dla Szkoły termin realizacji jest późniejszy – od 1 lipca
2015r.
Maria Ożarowska

WAkACYJNE REMONTY
W GMINNYCh PRZEDSZkOLACh

W gminnych Przedszko lach sukcesywnie, w okresie
wakacji są prowadzone prace
remontowe. Każdego roku
część obiektów jest odnawiana bądź modernizowana.

C

elem tych działań jest
poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz
podniesienia standardów technicznych budynków. W bieżącym roku, w Przedszkolu nr
1 za kwotę ok. 40 tys. wykonano remont sali dydaktycznej mieszczącej się na parterze
wraz z wymianą oświetlenia oraz
remont fragmentu ogrodzenia.
Roboty wykonywały goczałkowickie firmy: „A & T” Piszczek
Adam Hojka Tomasz S.C. oraz

GORKAP METAL STILL CONSTRUCIONS Łukasz Góra.
W Przedszkolu nr 2 dokończono modernizację pionu
żywieniowego i wyremontowano salę dydaktyczną dla naj-

młodszych dzieci w tzw. niskim
budynku. Ponadto wymieniono
część drzwi, część kaloryferów i parapetów. Łączna wartość remontów w tej placówce
wyniosła ok. 83 tys. zł. Roboty

wykonywało Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe SCALA BUD
z Goczałkowic-Zdroju.

aktualności

 z życia gminy 

„USTAWA śMIECIOWA”
PO ROkU...

Z

nowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lipca 2013r., nazywana jest wciąż
śmieciową rewolucją. Tyle, że w naszej gminie, dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w segregacji odpadów oraz świadomości
mieszkańców, okazała się raczej ewolucją.
Zdecydowana większość mieszkańców w złożonych przez siebie deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Tylko
kilkunastu mieszkańców wybrało nieselektywne gromadzenie odpadów – obecnie jest to 14 osób, co stanowi 0,23% ogółu mieszkańców
ujętych w deklaracjach.
Generalnie nie stwierdzono większych problemów z wprowadzaniem nowego systemu. Odpady były i są nadal odbierane terminowo,
według ustalonego harmonogramu.
Masy zebranych odpadów komunalnych w okresie od lipca 2013r.
do czerwca 2014r., z nieruchomości zamieszkałych, przedstawiają
się następująco:
- odpady zmieszane – 993,6 tony
- odpady segregowane – 267,8 tony:
w tym:
- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 130,4 tony
- szkło białe i kolorowe – 127,7 tony
- papier – 9,7 tony
Dla porównania – w roku 2012 ze wszystkich nieruchomości, tj.
zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu gminy zebrano:- 1167,4 tony odpadów zmieszanych,
- 162,2 tony odpadów segregowanych:
w tym:
- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 70,6 tony
- szkło białe i kolorowe – 87 ton
- papier – 4,6 tony
Porównując powyższe zestawienie sądzić można zatem, że ustawa
śmieciowa pomogła przekonać mieszkańców do efektywniejszej
segregacji odpadów.
Zgodnie z zapisami zmienionej ustawy, gmina miała obowiązek
utworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
tzw. PSZOK, co okazało się trafionym rozwiązaniem, ponieważ teraz
każdy mieszkaniec, nie czekając na zbiórki wielkogabarytów czy elektrośmieci, może dostarczyć zbędne przedmioty do punktu. Co więcej,
w tym roku, usprawniono system odbioru odpadów w ramach PSZOK,
zmieniając godziny otwarcia punktu na bardziej odpowiednie dla
mieszkańców.
W PSZOKu zlokalizowanym przy ul. Głównej, przyjmowane
są odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych,
np. odpady niebezpieczne, w tym chemikalia, przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady budowlane i remontowe.
W ramach PSZOK odbierane są także odpady zielone i biodegradowalne. Punkt ten organizowany jest przy ul. Powstańców Śląskich
3. Ponadto, w zakresie odbioru odpadów zielonych, w okresie jesiennym, na terenie gminy uruchomione zostaną dodatkowe punkty.
W okresie od lipca 2013r. do czerwca 2014r. w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano:
- 82,7 tony odpadów zielonych i biodegradowalnych (dla porównania
w roku 2012 zebrano tylko 1,7 tony odpadów),
- 0,7 tony przeterminowanych leków i opakowań po nich (odpady
można także wrzucać do pojemników znajdujących się w lokalnych
aptekach),
- 0,08 tony zużytych baterii i akumulatorów,
- 2,5 tony odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów,
- 9,5 tony odpadów wielkogabarytowych,
- 2,0 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 0,9 tony zużytych opon,
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- 11,0 ton odpadów budowlanych i remontowych.
Punkt przy ul. Głównej czynny jest w każdy trzeci piątek miesiąca
w godzinach od 13.00 – 18.00, z kolei Punkt odbioru odpadów zielonych przy ul. Powstańców Śl. 3 czynny jest w każdą sobotę od godziny
12.00-14.00.
Prosimy mieszkańców o przestrzeganie godzin otwarcia punktów
i nie pozostawianie odpadów poza wyznaczonymi godzinami.
W ramach funkcjonowania nowego systemu, w harmonogram
odbioru odpadów komunalnych, wpisała się tzw. „wystawka” odpadów wielkogabarytowych (organizowana dwa razy w roku) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (jeden
raz w roku), gdzie przedmiotowe odpady odbierane są bezpośrednio
spod posesji.
W analogicznym okresie, w trakcie wystawki zebrano:
- 39,2 tony odpadów wielkogabarytowych (wrzesień 2013, marzec/
kwiecień 2014),
- 0,40 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wrzesień 2013),
- 0,10 tony zużytych opon (wrzesień 2013).
Jedynym niepokojącym problemem, istniejącym jeszcze przed
wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach jest problem „domowych spalarni odpadów”.
Mimo, iż z dniem 1 lipca 2013r. straciły sens wszystkie argumenty
zwolenników pozbywania się odpadów na własną rękę, to właściciele
nieruchomości, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, widzą
w odpadach domowych tanie paliwo. Niestety efektywność energetyczna odpadów jest niska, a proceder ten prowadzi do fatalnych
skutków zdrowotnych.
Zanieczyszczenia wydostające się z domowych palenisk do atmosfery wpływają na nasz cały organizm i chociaż ich skutki oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają
znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się
od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci narażone są na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która
objawia się w formie alergii.
Palenie śmieci w domach powoduje również odkładanie się znacznych ilości sadzy w przewodach kominowych, co może powodować
usterki, bądź pożar instalacji kominowej, a przez to nawet całego
domu.
Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przystosowanymi,
jest w naszym kraju prawnie zabronione. W przypadku stwierdzenia
termicznego przekształcania odpadów ustawa o odpadach przewiduje sankcje finansowe nawet do 5 tysięcy złotych.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

 z życia gminy 
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szkoły przed pierwszym
dzwonkiem

O

kres wakacyjny w placówkach oświatowych to tradycyjnie czas
remontów i modernizacji.
Największe remonty przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr
1. Za kwotę ok. 87 tyś. zł wykonano następujące prace:
• przebudowano wejście do szkoły,
• z części parteru wydzielono pomieszczenie z przeznaczeniem na portiernię,
• wyremontowano salę nr 22 – wymiana podłogi, malowanie,
• wyremontowano pomieszczenia pracowni komputerowej oraz pracowni
języka niemieckiego – wymiana podłóg, wymiana instalacji pod komputery
oraz modernizacja oświetlenia.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD
z Goczałkowic-Zdroju.
oświata

Mniejszy zakres prac modernizacyjnych został wykonany w budynku
Gimnazjum, gdzie za kwotę ok. 5 tyś. zł odmalowano korytarze.

 z życia gminy 

Dni Adaptacyjne
w Przedszkolu

W

dniach od 25 do 28 sierpnia br. w Publicznym Przedszkolu nr
1 zorganizowano Dni Adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

Codziennie w godzinach od 10.00 do 11.30 dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, zabawach, zajęciach ruchowych.
Były tańce, teatrzyk i malowanie twarzy, a także rozmowy indywidualne z wychowawcami. Na zakończenie każde dziecko otrzymało
dyplom.
Maria Ożarowska

kultura

 z życia gminy 

CHOCHLA 2014

W

d n i u 2 4 - 0 8 - 2 014 r.
na pszczyńskim rynku
odbył się „VII Festiwal
Maszketów”, zorganizowany
przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” przy
współpracy z Pszczyńskim Centrum Kultury oraz UM Pszczyna.
Celem przedsięwzięcia było
promowanie tradycyjnej kuchni
śląskiej, a tematem przewodnim tegorocznej edycji zostały:
kaczka, czorne kluski i buraczki.
W konkursie, wzięło udział
12 Kół Gospodyń Wiejskich
Powiatu Pszczyńskiego. Gminę
Goczałkowice reprezentowały
członkinie Koła Emer ytów,
Rencistów i Inwalidów w składzie: Danuta Wróbel, Łucja
Fijoł, Danuta Chudek. Nasze
Panie przygotowały do oceny
w y m a g a n e r e g u l a m i n owo

dania w następującej odsłonie: „kaczkę w pomarańczach,
czorne kluski oraz buraczki
z pomarańczą”. Przybyłych
gości częstowały, w formie
degustacji, roladkami z indyka,
buraczkami z chrzanem, kluseczkami z sosem, zaś na deser
podały kołocz z serem, ze śliwkami, z jabłkami i z posypką.
Na zakończenie imprezy
odbyła się Olimpiada Kulinarna, na którą złożyły się
następujące dyscypliny: kulanie
kapusty do celu, ubijanie piany
na czas, sztafeta z jajkiem oraz
wykonanie najdłuższej obierki
z jabłka.
W tego typu imprezie braliśmy udział po raz pierwszy, dlatego też potraktowaliśmy ją jako
formę zabawy.
Serdeczne podziękowanie

kieruję do naszych członkiń
za wkład pracy i czas poświęcony dla idei kulinarnej promującej tradycje Ziemi Pszczyńskiej. Dziękuję Kwiaciarni Pani
Genowefy Hess za kwiaty, które

upiększyły nasze stoisko.
Z poważaniem
Przewodnicząca
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Małgorzata Paszek

Rozdanie nagród w VII Festiwalu Maszketów. Na zdjęciu, po prawej Przewodnicząca
Goczałkowickiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Małgorzata Paszeka.

Kultura

 z życia gminy 
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PODSUMOWANIE WAKACJI
Z GMINNYM OŚRODKIEM
KULTURY

Wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego nadszedł czas
na podsumowanie wakacyjnej oferty Gminnego Ośrodka
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.

J

ak co roku dla wszystkich
zainteresowanych przygotowaliśmy szeroki wachlarz
pomysłów na spędzenie wolnego
czasu w trakcie trwania minionych dwóch miesięcy.
Zaproponowane przez nas
propozycje obejmowały jednodniowe wycieczki kulturoznawcze, wyjazdy do kina, zajęcia stacjonarne.
Już pierwszego dnia lipca
wybraliśmy się do Rud Raciborskich – miejscowości znanej ze sta-

cji zabytkowej kolejki wąskotorowej oraz jednego z najpiękniejszych w kraju pocysterskiego
zespołu pałacowo-klasztornego.
Kilka dni później, zaprosiliśmy najmłodszych do chorzowskiego wesołego miasteczka oraz
do ogrodu zoologicznego w czeskiej Ostravie.
W dalszej kolejności udaliśmy
się do historycznego miasta Krakowa, gdzie po raz pierwszy zwiedziliśmy żydowski Kazimierz wraz
z jego zabytkowymi cmentarzami
i synagogami, klasztor Paulinów
„Na skałce”, komnaty zamku królewskiego oraz niezwykłą fabrykę
cukierków. Na zakończenie
naszych podróży, połową sierpnia odwiedziliśmy Beskid Śląski,
gdzie mieliśmy okazję wyjechać

Zabytkowa kolej wąskotorowa w Rudach Raciborskich.

na sam szczyt góry „Żar”. Dalej
przejechaliśmy do znanego z XIX
– wiecznego browaru – Żywca.
Na miejscu, obejrzeliśmy muzeum
miejskie, zlokalizowane na „starym” renesansowym zamku wraz
z pięknym, pałacowym parkiem,
a w drodze powrotnej do Goczałkowic, z okien autokaru, trasą
zwaną „dużą pętlą beskidzką”
podziwialiśmy niezwykłą panoramę gór.

odsłonach: dla dzieci i dorosłych), wakacyjne szachy plenerowe, które odbywały się w Parku
Zdrojowym w każdą środę lipca
oraz plenerową imprezę inaugurującą całe przedsięwzięcie
– „Powitanie wakacji” przy siedzibie GOK-u.
Niestety, w trakcie realizacji
naszego letniego planu byliśmy
zmuszeni zrezygnować z jednej
propozycji, którą przygotowaliśmy

Rynek w Żywcu.

Stacjonarny Plener Plastyczny.

Zajęcia KREATYWNEJ PRACOWNI dla dzieci.

Oprócz wspomnianych powyżej wyjazdów, udało nam się
dwukrotnie gościć w bielskim
kinie Helios w centrum handlowym Sfera, na filmach: „Czarownica” oraz „Samoloty 2”. Ponadto,
dla miłośników mniej aktywnego
wypoczynku przygotowaliśmy stacjonarny plener plastyczny, zajęcia
w kreatywnej pracowni (w dwóch

dla Państwa. Z braku zainteresowania, został odwołany wyjazd
do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Pomimo to, z naszej
oferty, która po raz kolejny została
dofinansowana ze środków pochodzących z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorzystało ponad 800 osób.
Ewelina Sowa

 z życia gminy 
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TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
TERMIN

ZAJĘCIA

SALA

GODZINA

sala plastyczna
(zajęcia bezpłatne)

10.00-12.00

17.00-21.00

Prowadząca: Elżbieta Twardzik

sala muzyczna
30 zł / m
sala multimedialna
(zajęcia bezpłatne)
duża sala

(płatność u instruktora)

Pracownia Kreatywna

sala plastyczna
(zajęcia bezpłatne)

16.30-18.30

Warsztaty muzyczne

sala muzyczna
30 zł / m

18.00-20.00

sala plastyczna
(zajęcia bezpłatne)

10.00-12.00

Warsztaty plastyczne gr. I

sala plastyczna
30 zł / m

15.00-16.00

Warsztaty plastyczne gr. II

sala plastyczna
30 zł / m

16.00-17.00

Pląsy i tany

duża sala
30 zł / m

16.30-17.15

Plastyka dla smyka

sala plastyczna
30 zł / m

17.15-18.00

Zespół Folklorystyczny

sala Urzędu Gminy
(spotkania bezpłatne)
duża sala
30 zł / m
duża sala

17.00

Klub Środowiskowy
Dla Dorosłych
Prowadząca: Magdalena
Kunysz-Pudełko
Pracownik OPS

Poniedziałek

Warsztaty muzyczne

Prowadzący: Piotr Barteczko

Warsztaty szachowe

Prowadzący: Kazimierz Polok

ZUMBA

Wtorek

Prowadzące: Bożena Rokita,
Barbara Szweda
Prowadzący: Piotr Barteczko

Klub Środowiskowy
Dla Dorosłych
Środa

Prowadząca: Magdalena
Kunysz-Pudełko
Pracownik OPS
Prowadząca: Magdalena
Kunysz-Pudełko
Prowadząca: Magdalena
Kunysz-Pudełko

dzieci od 2,5 – 4 wraz z opiekunami
Prowadzącą: Jolanta Grabowska
dzieci od 2,5 – 4 wraz z opiekunami
Prowadząca: Magdalena
Kunysz-Pudełko
Instruktor muzyczny: Grzegorz Paszek

Taniec dla seniorów

Prowadzącą: Jolanta Grabowska

JOGA

Prowadząca: Kinga Ratajczak

Rytmika - dzieci przedszkolne
Prowadząca: Jolanta Grabowska

Czwartek

Zespół taneczny
– dzieci szkolne

Prowadząca: Jolanta Grabowska

Chór Semper Communio
Prowadząca: Edyta Wrona

Piątek
Sobota

Orkiestra dęta

Prowadzący: Grzegorz Paszek

Warsztaty rysunku i malarstwa
dla młodzieży i dorosłych
Prowadząca: Anna Haka-Otręba

(płatność u instruktora)

17.00-19.00
18.00-19.00

17.30-18.30
19.00-20.30

duża sala
30 zł / m
duża sala
30 zł / m

16.00-16.45

sala muzyczna
(zajęcia bezpłatne)
sala muzyczna
(zajęcia bezpłatne)
duża sala
40 zł / m

19.00

17.00-18.00

18.00
9.00-12.00

Kultura

 z życia gminy 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

„ANGIELSKI W BIBLIOTECE”
DLA DOROSŁYCH

WTOREK:

godz. 17.00 grupa „Seniorów”,
godz. 18.30 grupa „Aktywnych zawodowo”

Pierwsze zajęcia 16.09.2014r.
Liczba miejsc ograniczona! Czas trwania zajęć 1,5h.

ODPŁATNOŚĆ: 50 zł miesięcznie
DLA DZIECI

CZWARTEK:
godz. 16.00 grupa młodsza,
godz. 17.00 grupa starsza
ODPŁATNOŚĆ: 20 zł miesięcznie
Spotkanie organizacyjne 18.09.2014r. godz. 16.00.
Liczba miejsc ograniczona

Zapisy i szczegółowe informacje przyjmowane są
w biurze Gminnej Biblioteki Publicznej,
ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 77 39.
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SUkCES WERONIkI PłAWECkIEJ

Wielkim sukcesem młodzieżowej reprezentacji Polski
zakończyły się V Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy w Boksie
Kobiet rozgrywane w Asyżu,
w dniach od 19-28 lipca br.
W turnieju wystąpiło 14
zawodniczek wyselekcjonowanych przez trenera Tomasza Różańskiego.

W

tym gronie znalazła się Weronika Pławecka – uczennica
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju. Międzynarodowy debiut
Weroniki zakończył się zdobyciem srebrnego medalu. Droga
na podium to pewna wygrana,
najpierw z reprezentantką Słowenii, a następnie zawodniczką
z Węgier. W walce o złoto Wero-

nika pokazała „pazur” i udowodniła spore umiejętności bokserskie, dzięki czemu obserwatorzy określili walkę mianem
dobrego widowiska. Jednak

tym razem 15-letnia goczałkowiczanka musiała uznać wyższość doświadczenia i rutyny
nad walecznością i ambicją.
Weronika trenuje boks od 3 lat

w Miejskim Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach. Walczy
w kategorii wagowej do 75 kg.
Turniej we Włoszech zgromadził 202 zawodniczki w 26 krajów, w tym: Anglii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji,
Grecji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Rosji, Szwecji, Turcji, Węgier
i Włoch. Młodziutkie Polki zdobyły łącznie 11 krążków, w tym:
3 złote, 4 srebrne oraz 4 brązowe.
W klasyfikacji drużynowej zajęły
2 miejsce. Swoją postawą i wynikami udowodniły, że w młodzieżowym boksie europejskim Polska staje się prawdziwą potęgą.
Gratulujemy medalu i trzymamy kciuki za kolejne udane
występy
Maria Ożarowska

PARA bOGACZ/WIEWIÓRA
NAJLEPSZA W TURNIEJU
PLAŻÓWkI
Zajęcia „Aqua Aerobic” już

P

ara Rafał Bogacz/Wiewióra Adrian pokonała
w finale braci Janus Mateusz/Janus Łukasz w Turnieju
Siatkówki Plażowej „Wakacje z Goczusiem 2014” który
odbył się w sobotę16.08.2014r.
na boisku do piłki plażowej przy
ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach – Zdroju.
Do rywalizacji na piasku zgłosiło się dziewięć par, które grały
ze sobą wg systemu „brazylijskiego”.

Na trzecim miejscu zmagania zakończyła drużyna Białas
Kuba/Wyrobek Michał po zwycięstwie nad goczałkowicką parą
Młodzik Bartosz/Czyż Adam.
Na zakończenie turnieju każdy
z uczestników otrzymał okolicznościową koszulkę, a za pierwsze
cztery miejsca zostały rozdane
nagrody rzeczowe.
Organizatorem tur nieju
był Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach –
Zdroju.

od 16 września 2014 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach – Zdroju, od 16 września
wystartują zajęcia z Aqua Aerobicu, które będą sie odbywały
w każdy wtorek o godzinie 20.00. Fitness w wodzie będzie
prowadzić Monika Kłosowska, na codzień dietetyk i trener
personalnym.

Cennik:
Pojedyncze zajęcia cena 10 zł.
- wejście na basen według obowiązującego cennika basenu.
Karnet 6 wejść cena 50 zł.
- każdorazowo wejście na basen według obowiązującego
cennika basenu.
Karnet 12 wejść cena 100 zł.
- każdorazowo wejście na basen według obowiązującego
cennika basenu.
Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 20:00.
Istnieje możliwość uruchomienia drugiej godziny zajęć.

Start zajęć dnia 16.09.2014 r.

SPORT
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Rajd rowerowy koroną
zapory dojechał na metę...

„P

iąt y Rajd Rowerowy
Koroną Zapory” przeszedł
już do historii. Pierwsi
uczestnicy zaczęli pojawiać się
na parkingu przy hali sportowej
około dwie godziny przed planowanym startem. Oprócz 220 osób,
które wcześniej telefonicznie dokonały zgłoszenia, parę minut przed
startem na listę dopisało sie jeszcze
ponad trzydziestu uczestników.
Pierwsze 150 osób z listy otrzymało pamiątkowe okolicznościowe
koszulki, dzięki którym nasz rajd
wyróżniał się kolorem niebieskim.
Punktualnie o godzinie 15.00
jadący na kładzie komandorzy
rajdu Mieczysław Pałka i Paweł

Kanik dali sygnał do startu. Rajd
eskortowały dwa wozy policyjne
Pszczyńskiej Powiatowej Policji
oraz pojazd OSP Goczałkowice
– Zdrój pod dowództwem Pana
Tomasza Złociaka. Kolumnę rowerzystów zamykał ambulans Pogotowia Ratunkowego NZOZ Pszczyna
oraz wóz serwisowy z firmy Artex
Andrzej Płonka.
Na metę rajdu dotarliśmy

Rajd był imprezą nieodpłatną,
a organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdrój we współpracy
z Gminą Goczałkowice – Zdrój.
Nie było by koszulek, loterii
fantowej, i kiełbasek bez pomocy
sponsorów. Tegoroczną imprezę
wsparły firmy:
Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Dzida/
Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida/Gospodarstwo Warzywne Łukasz Dzida/
Pszczyńska Fundacja Wspierania
i Rozwoju Sportu/Zakłady Mięsne Henryk Kania/ArtGadżet/Jak
Szkło/Ogrody Brudek/Fioskip

po niespełna dwóch godzinach,
gdzie na uczestników czekała
pyszna grochówka oraz kiełbasa
z grilla przygotowana przez mocno
zaangażowaną w tym dniu ekipę
pracowników Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz członków
TSG Inicjatywa.W rolę konferansjera jak w ubiegłym roku wcielił
się niezastąpiony Tadeusz Przybyła, a muzykę przygrywał Dawid

Szłapa. W końcu nadeszła najbardziej oczekiwana chwila czyli wręczenie nagród dla najmłodszego,
najstarszego uczestnika rajdu oraz
dla najliczniejszej rodziny.
Odbyła się także loteria fantowa w, którą mocno zaangażowali sie najmłodsi uczestnicy rajdu.
Nagrody wręczał nasz gość specjalny Starosta Pszczyński Paweł
Sadza.

s.c./J&T Partner s.c./Stolarstwo
Rajda/Gospodarstwo Szkółkarskie
Kapias/JapiBud/Drukarnia Infopres/Nexx Sun&Sun/Instalacje
Sanitarne Józef Mrzyk/Drukarnia Artisco/Benefit Systems/Artex
Andrzej Płonka

Galeria zdjęć dostępna
na stronie internetowej
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
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REkORDOWE REGATY NA
JEZIORZE GOCZAłkOWICkIM

Ostatni weekend wak acji
nie pozwolił nam się nudzić.
Pierwszy raz w naszym regionie odbywały się Mistrzostwa Polski w Klasie Omega,
przy czym nie było to wydarzenie jedynie żeglarskie.
Wiele atrakcji czekało także
na widzów i sympatyków.

M

istr zostwa odbywały
się na terenie GPW
i EkoCentrum przy
tamie w Goczałkowicach-Zdroju.
Żeglarze walczyli tutaj o tytuł
Mistrza Polski w narodowej klasie Omega.

Uroczyste otwarcie regat
rozpoczęło się w czwar tek
koncertem Andrzeja Kor yc-

kiego i Dominiki Żukowskiej.
W piątek żeglarze wypłynęli
już na Jezioro Goczałkowickie

i na nim rywalizowali do niedzieli.
Mistrzem Polski w kate-

gorii Omega Spor t została
załoga Błękitny Piotruś w składzie Krzysztof Małecki, Patryk
Wojtkiewicz i Bartłomiej Banasik. W kategorii Omega Standard zwyciężyła Awangarda
Bydgoszcz w składzie Romuald
Knasiecki, Sebastian Knasiecki
oraz Martyna Knasiecka.
Organizatorami zawodów
byli: Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Urząd
Miejski w Pszczynie, Miejski
Ośrodek Rekreacji i Sportu
w Pszczynie, Uczniowski Klub
Żeglarski MORiS Pszczyna,
EkoEnergia Silesia oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów SA w Katowicach.

Źródło: PLESS
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MObILNE STANOWISkO ZIP
JESZCZE RAZ W URZęDZIE!

I

nformujemy, że 9 i 10 września br. w godzinach od 10.00 do14.30 w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój ponownie dyżur będzie
pełnić pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia wydający identyfikator użytkownika i hasła
do kont Zintegrowanego Informatora Pacjenta
(I piętro, pokój 101).

Zintegrowany Informator Pacjenta jest
ogólnopolskim serwisem udostępniającym
online zarejestrowanym użytkownikom dane
o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zip.nfz.gov.
pl i odebraniu w delegaturze, sekcji lub siedzibie OW NFZ loginu i hasła, pacjent może
w każdej chwili sprawdzić m.in.: gdzie się
leczył, gdzie i kiedy wykupił refundowaną
receptę i ile zapłacił za to NFZ, czy jest ubezpieczony, gdzie złożył deklarację do lekarza

W

POZ. Zarówno rejestracja jak i korzystanie
z serwisu są bezpłatne. Poprzez wdrożenie ZIP
Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje swój
obowiązek ustawowy dotyczący informowania pacjentów o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach.
Aby uzyskać dostęp do Zintegrowanego
Informatora Pacjenta, wystarczy przyjść
do mobilnego stanowiska ZIP z dowodem
tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Po otrzymaniu danych dostępowych w mobilnym punkcie ZIP (identyfikator
użytkownika oraz tymczasowe hasło), można
już w pełni korzystać z serwisu zip.nfz.gov.
pl. Ponadto, od grudnia 2013 r. rodzice lub
opiekunowie zgłaszający dziecko do ubez-

pieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci
w wieku od 0 do 18 lat.
Dane dostępowe do ZIP dla dziecka
zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła
dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt
ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak
w zależności od sytuacji, dziecko może być
zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka
lub opiekuna prawnego w ramach rodziny
zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).
Ponadto, młodzież w wieku 16-18 lat może
otrzymać dane dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub dowodu osobistego.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

ObWIESZCZENIE

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w związku
z wnioskiem złożonym przez Pana Sławomira SZYMAŃSKIEGO reprezentującego firmę „CEMRET-BUD” Spółka
z o.o. dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200” w Goczałkowicach-Zdroju:
1. można zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem,

2. można wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem w/w decyzji.
Z zebranym materiałem można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój, II piętro, pokój nr 213, w terminie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju 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 w miesiącu czerwiec 2014r.
rozpoczął realizację szkolenia z zakresu obsługi komputera. Owo
szkolenie odbyło się w dniach 09.06.2014r. do 13.06.2014r. Uczestnicy szkolenia zrealizowali poniższy trzydziesto godzinny harmonogram kursu:
-podstawy obsługi komputera,
-podstawy Microsoft Office Word,
-podstawy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel,

W

związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczna
i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”, tutejszy
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie działania,
zaplanowane zgodnie z harmonogramem wspomnianego projektu.
Dwie uczestniczki obecnie realizują szkolenie z zakresu technik
masażu: masaż klasyczny, masaż limfatyczny, masaż relaksacyjny
oraz masaż sportowy. Szkolenie to organizowane jest przez Akademię Sztuki Masażu MENOS, a jego realizacja odbywa się w Katowicach. Termin realizacji wspomnianego kursu przypada na okres
19.07.2014r. do 31.08.2014r. Celem szkolenia jest uzyskanie oraz
uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności teoretycznych i praktycznych umożliwiających zdobycie kwalifikacji w zakresie form masażu.
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
-nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem,
-wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu,
-objaśniać budowę i czynności układów i narządów człowieka,
-określać reakcje organizmu człowieka na zastosowany masaż,
-określać wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu,
-prowadzić dokumentację pacjenta,
-popularyzować zachowania prozdrowotne,
-planować i organizować własną pracę,
-przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
-korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejęt-

NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”
-podstawy Power Point,
-korzystanie z Internetu.
Po zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy podeszli do egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę, który to został pozytywnie
zdany przez wszystkich przystępujących do niego. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie dodatkowych kwalifikacji. Dalszym etapem projektu systemowego jest przystąpienie do
realizacji kursów zawodowych, które to zostały ustalone na indywidualnym doradztwie zawodowym.
O przebiegu realizacji projektu będziemy informować sukcesywnie, umieszczając informacje na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
ności zawodowych,
-postępować zgodnie z zasadami etyki.
Od 12.08.204r. do 25.08.2014r. dwóch uczestników projektu rozpoczęło realizację kursu na kierowcę operatora wózków jezdniowych
realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W ramach powyższego uczestnicy zrealizują program kursu
obejmujący:
-podział stosowanych wózków,
-budowę wózków,
-czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy,
-wiadomości z zakresu bhp,
-bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana,
-wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,
-wiadomości o dozorze technicznym,
-zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych.
Wszyscy uczestnicy szkoleń na zakończenie kursu przystępują
do egzaminu, a jego pozytywne zdanie spowoduje otrzymanie
zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia. Ponadto
tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż wszyscy uczestnicy projektu objęci są pomocą finansową oraz
pracą socjalną świadczoną przez pracownika socjalnego. O dalszym
przebiegu projektu będziemy informowali na bieżąco. Zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej.

WÓJT 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 2014 r. poz.
518 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres 21 dni tj.
od 9 września 2014r. do 30 września 2014r.
wykazu części nieruchomości, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej
przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykaz ten stanowi załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
0050/155/2013 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

inFormacJe i ogłoSzenia
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„WYSTAWkA” ODPADÓW
WIELkOGAbARYTOWYCh

U

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 15 września – 18 września 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny
7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.
15 września 2014 r. – Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
16 września 2014 r. – od przejazdu kolejowego do DK1
17 września 2014 r. – od DK1 do Rudołtowic
18 września 2014 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I,
Aleja II, Grzebłowiec
Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą
mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże
rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady
np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego

rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane,
belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe,
motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady
ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

INFORMACJA

OGłOSZENIE

O

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 odbierana będą odpady zielone np. trawa, liście,
odpady z pielęgnacji ogrodów, obierki z warzyw i owoców, itp.
Prosimy mieszkańców, aby nie zostawiali odpadów poza
godzinami otwarcia punktów.

o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz o
możliwości zapoznania się z jego treścią

N

a podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój Uchwały Nr XLII/277/2014 z dnia
19 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój,
stanowiącego załącznik nr 1 do przywołanej uchwały.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią
wyżej wymienionego dokumentu wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, pokój 211,
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
informuje, że w dniu 11 sierpnia 2014 r.
wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr OS-PH.720.00010.2014 OS-PH.KW-00514/14 z dnia 29 lipca
2014 r. w którym Wicemarszałek Województwa Śląskiego prosi o poinformowanie społeczeństwa, że został opracowany dokument
pn. „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Z dokumentacją sprawy oraz projektem „Programu...” można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Ochrony Środowiska, który mieści się przy ul. W. Stwosza 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl, w zakładce: Plany
rozwoju -> program ochrony powietrza oraz na stronach BIP (http://bip.slaskie.pl w zakładce: Plan rozwoju województwa -> Program
ochrony powietrza).
W ramach konsultacji społecznych można składać uwagi, wnioski oraz opinie do w/w programu w terminie miesiąca tj. do 11 września 2014 r.
Treść pisma dostępna na stronie Urzędu Gminy www.goczalkowicezdroj.pl.
Sekretarz Gminy Goczałkowice-Zdrój
Maria Ożarowska
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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 koła
mieści 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./fax. 32/2107185, wew. 121.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , 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

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30
Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne

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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