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SPraWOzDaNIE z XXIV SESjI
raDy GmINy 
We wtorek, 23 paździer-

nika 2012 r. na sali Urzędu 
Gminy odbyło się posie-

dzenie XXIV sesji rady gminy. 
Na wstępie przewodniczący rady – 
Adam Maćkowski przywitał wszyst-
kich przybyłych oraz zaproponował 
zmianę porządku obrad, przeno-
sząc punkt 6 (odpowiedź na inter-
pelację) w miejsce punktu 5 (pod-
jęcie uchwały w sprawach). Wraz 
z przyjęciem protokołu z poprzed-
niej sesji, przewodniczący przystą-
pił do odczytania trzech interpelacji 
złożonych przez: radnego Łukasza 
Hankę (dot. ścieżek rowerowych 
i osób za nie odpowiedzialnych) 
oraz radną Mariolę Szendzielorz-
-Kubinę (dot. zapytania na jakim 
etapie znajduje się budowa łącznika 
pomiędzy ul. Szkolną i Główną oraz 
dlaczego do wykonania tablic infor-
macyjnych gminy nie zaproszono 
firmy Artisco).

W  dalszej kolejności  Wójt 
Gminy – Gabriela Placha odczytała 
obszerną odpowiedź na pisemną 
interpelację, zgłoszoną przez 
Adama Maćkowskiego, dot. budowy 
„szykan” zwalniających na jednym 
z odcinków ul. Św. Anny (przyczyną 
ich montażu miały być m.in. usta-
wiony tam od 20 lat znak ograni-
czający tonaż, złe podłoże drogi, 
zniszczona nawierzchnia oraz usy-
tuowany w granicy ulicy budynek, 
w którym mieści się dom weselny 
„Złota Podkowa”).

Przewodniczący rady gminy, 
w związku z niniejszą interpelacją 
zaprosił na obrady zainteresowa-
nych mieszkańców gminy w celu 
poznania ich opinii, dot. wykonanej 
inwestycji.

Rozpoczynając  dy sk usję ,  
A. Maćkowski stwierdził, że jest 
zbulwersowany faktem, że nikt 
tej decyzji nie skonsultował z nim 
i resztą rady gminy. Uszkodzeniom 
przy ul. Św. Anny ulega tylko jeden 
dom, którego właścicielami są Pań-
stwo Kapias. Czy zatem, są oni zado-
woleni z tego (jego zdaniem niebez-
piecznego) rozwiązania?

W odpowiedzi, pani Elżbieta 
Kapias poprosiła przewodniczą-
cego, aby nie zwracał się do nich 
z podobnym pytaniem, gdyż sporny 
odcinek drogi nie należy do niej. 
Może jedynie stwierdzić, że poprzez 
zamontowanie na niej „ograniczni-
ków” zwiększyło się bezpieczeń-
stwo.

Obecny na sali obrad prawnik, 

odnosząc się do wypowiedzi prze-
wodniczącego, zwrócił uwagę, 
że jest niewskazane, aby rozpo-
czynać rozmowę od przesłuchiwa-
nia kogokolwiek z mieszkańców 
(wywoływanie z „nazwiska” można 
rozumieć jako próbę oceny). Wyja-
śnił, że na ul. Św. Anny (odcinek 
pomiędzy ul. Główną, a Zimową) 
od 20 lat obowiązywał zakaz poru-
szania się pojazdów powyżej 2,5 
tony, a obecnie zastosowane (mon-
taż „szykan”) rozwiązanie stosuje 
się powszechnie w całym kraju. Pod-
kreślił, że nigdzie nie ma obowiązku 
i nie prowadzi się z radą gminy kon-
sultacji związanych z Prawem Dro-
gowym, tym samym zarzut Pana 
Maćkowskiego jest nieuzasadniony. 
Dodał, że zawsze istnieje grono zwo-
lenników i przeciwników pewnych 
decyzji, a organizowanie podob-
nych spotkań może prowadzić jedy-
nie do wewnętrznych konfliktów. 
Wyjaśnił, że przy przygotowaniu 
projektu wzięto pod uwagę liczne 
kwestie, a zaistniała sytuacja wynika 
z tego, iż część osób nadal chciałaby 
łamać w tamtym miejscu przepisy.

Przewodniczący rady gminy 
kontrargumentując wypowiedź 
mecenasa, przedstawiał protokół 
z posiedzenia zarządu z 1992 r., 
z którego wynika, że ówczesna rada 
została poinformowana o zamonto-
waniu przy ul. Św. Anny znaku ogra-
niczającego tonaż.

Pani Elżbieta Kapias prosząc 
„o głos” przeczytała przygotowane 
oświadczenie (w związku z „obwi-
nianiem” ich za zaistniałą sytuację). 

Stwierdziła, w nim, że spodzie-
wała się z mężem zostać zapro-
szona na uroczystość, podczas której 
otrzymają za promowanie gminy w 
kraju i po za jego granicami "order", 
a przynajmniej pochwałę i podzię-
kowanie. Podkreśliła, że wszystkie 
działania promocyjne były pokry-
wane wyłącznie z ich własnych 
środków. Zawsze byli wdzięczni 
sąsiadom za wyrozumiałość pod 
względem prowadzonej przez nich 
działalności. Przyznała, że to fak-
tycznie z ich inicjatywy ustawiono 
przy powyższej drodze znak ogra-
niczający tonaż i to oni (w związku 
z notorycznym łamaniem zakazu) 
prosili o zamontowanie szykan 
drogowych. Wyjaśniła, że upór ten 
wynikał ze złego stanu technicz-
nego ich domu, który stoi w granicy 
drogi i pęka. Jak sama twierdzi, 
obecne rozwiązanie jest lepsze ani-

żeli wystąpienie do gminy z prośbą 
o odszkodowanie.

W  r a m a c h  w y w i ą z a n e j 
(po odczytaniu oświadczenia) dys-
kusji pomiędzy obecnymi na posie-
dzeniu rady gminy mieszkańcami 
Goczałkowic, Pan Wiesław Bratek 
stwierdził, że w jego opinii, w tym 
momencie na ul. Św. Anny ciężko 
ma przejechać nawet samochód oso-
bowy. Co zatem ze strażą pożarna, 
pogotowiem, albo z odśnieżarką?

Kierownik Administracji Zaso-
bów Komunalnych – Piotr Niemiec 
wyjaśnił, że dojazd do ul. Św. Anny 
jest możliwy z dwóch stron, odstępy 
pomiędzy „ogranicznikami” zostały 
poszerzone tym samym na dro-
dze nie ma problemów z ruchem. 
Została również rozwiązana kwestia 
odśnieżarki, której tonaż nie będzie 
przekraczał 1,5 tony.

Pani Alina Mucha dodała, że jej 
zdaniem wykonana inwestycja nie 
jest dobrym rozwiązaniem i może 
zamiast wywoływać konf likty 
wystarczy pomyśleć o zastosowa-
niu innego.

Nawiązując do tej wypowie-
dzi, Adam Maćkowski stwierdził, 
że do tej sytuacji doprowadziła „aro-
gancja i niekompetentność” urzęd-
ników!

Zdziwiony tym tokiem myślenia 
prawnik – Tomasz Banasik, zauwa-
żył, że pełnienie funkcji Przewod-
niczącego Rady Gminy obliguje 
do „zachowania” podobnych ocen 
„dla siebie”. Po raz kolejny podkre-
ślił, że nigdzie w Polsce Urząd Gminy 
nie ma obowiązku konsultować 
podobnych decyzji z radą. Zauwa-
żył również, że na przestrzeni minio-
nych 20 lat w naszym kraju zmie-
niło się bardzo wiele przepisów i nie 
można przekładać sobie na dzisiej-
sze realia tego, co działo się w 1992 r.

W odpowiedzi, Adam Maćkow-
ski stwierdził, że ma prawo wyrażać 
się tak, jak chce. W tym momencie 
Pan Tomasz Banasik w formie wyja-
śniającej, poinformował przewod-
niczącego, że pieniądze na wykona-
nie „szykan” na ul. Św. Anny zostały 
zabezpieczone w budżecie gminy. 
Wyjaśnił, że to zarządca drogi decy-
duje o jej przystosowaniu, a Admi-
nistracja Zasobów Komunalnych 
twierdzi, że stan techniczny drogi 
jest zły (co jest jedną z przyczyn 
ograniczenia tonażu, poruszających 
się nią pojazdów). Dodał, że w jego 
opinii należy uszanować porządek 
prawny.

W dalszej kolejności, mieszka-
niec Goczałkowic – Pan Gnatek 
zwrócił się do mecenasa z pytaniem 
„czy istnieje możliwość przywróce-
nia ulicy jej poprzedniego stanu”, 
na co usłyszał odpowiedź, że pod 
względem prawnym „tak”.

Wiceprzewodnicząca rady – 
Zofia Żelazo odnosząc się do wcze-
śniejszej wypowiedzi mecenasa, 
stwierdziła, że „krytykując słowa 
przewodniczącego (dot. urzęd-
ników gminy), krytykuje on całą 
radę i przedstawia ją w „niemiłym” 
świetle. Jak zauważyła, 15 osób 
wchodzących w skład rady, zostało 
wybranych w celu reprezentowania 
mieszkańców i rozwiązywania ich 
problemów, a liczba osób przyby-
łych na posiedzenie świadczy jedy-
nie o wadze spornej kwestii. Stwier-
dziła, że choć omawiana sprawa nie 
dotyczy jej bezpośrednio, na pod-
stawie własnej obserwacji, może 
powiedzieć, że zamontowane na ul. 
Św. Anny „szykany” są zagrożeniem 
dla ruchu. Radny – Zbigniew Jacek 
popierając wiceprzewodniczącą 
w kwestii „krytyki przewodniczą-
cego” dodał, że w jego opinii „nasze” 
prawo można dowolnie interpre-
tować, a tak naprawdę nie widzi 
problemu, aby się pomiędzy sobą 
„dogadać”.

Prawnik, odnosząc się do sta-
nowiska radnych (dot. jego opinii 
względem wcześniejszej wypo-
wiedzi przewodniczącego) wyja-
śnił, że zwracał się on wyłącz-
nie w stronę pana Maćkowskiego 
i dodał, że warto zastanowić się nad 
tym, jak poczuli się wszyscy urzęd-
nicy po wypowiedzianych słowach 
przewodniczącego rady gminy. 
Dodatkowo, zwrócił uwagę na fakt 
(poruszony przez Zofię Żelazo), 
że nie tylko rada gminy została 
wybrana przez mieszkańców, ale 
również wójt gminy i każde z nich 
ma odrębne kompetencje, tym samy 
odpowiada za inne rzeczy.

Wó j t  G m i ny  –  G a b r i e l a  
Placha, przerywając sporną dys-
kusję, poprosiła o zabranie głosu 
Mariusza Farata – projektanta „szy-
kan”, który poinformował zebra-
nych, że wykonana inwestycja jest 
zgodna z normami prawa drogo-
wego. Wyjaśnił, że do wyboru były 
dwa lub trzy warianty i to nie on 
decydował, który z nich zostanie 
ostatecznie zaakceptowany. Zauwa-

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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żył, że od zamontowania „wysepek” 
minęło dopiero kilkanaście dni, 
może więc warto trochę pocze-
kać i zobaczyć jak „całość” będzie 
funkcjonowała w praktyce i wów-
czas ewentualnie mówić o ich usu-
nięciu. Nadmienił, że wiele poru-
szonych na sesji tematów, związa-
nych z „szykanami” jest niezgodna 
z prawdą. Auta osobowe mogą bez 
problemu przejechać przez ul. Św. 
Anny, a wybudowane „wysepki” nie 
przyczynią się do powstawania tam 
kolizji drogowych, jak sugerowali 
poniektórzy mieszkańcy.

Kierownik AZK, dopowiedział, 
że gmina posiada ubezpieczenie 
od ewentualnych zdarzeń losowych, 
a przy wyłanianiu najlepszego roz-
wiązania odrzucono m.in. wariant 
„wysokościowy” ze względu na złe 
doświadczenia z ul. Bielskiej.

Nawiązując do kwestii „ograni-
czenia tonażu” przybyły na obrady 
pan Lapczyk stwierdził, że można 
by wprowadzić je również na  
ul. Zimowej (droga jest nowa 
i za chwilę będzie rozjeżdżona).

Radna – Małgorzata Paszek wita-
jąc, przybyłych na posiedzeniu sesji 
mieszkańców Goczałkowic (dodała, 
że żałuje, iż tylu zainteresowanych 
gości nie jest obecnych na każdych 
obradach) poparła ten postulat 
i zwróciła się w stronę wójta gminy 
z prośbą, aby w przyszłości wszyst-
kie kwestie „drogowe” konsultować 
z mieszkańcami. Radna Aleksandra 
Marzec odnosząc się do wypowiedzi 
projektanta dodała, że inwestycje 
nie polegają na tym, aby coś budo-
wać, a później niszczyć.

Odnosząc się do wypowiedzi 
Mariusza Farata (dot. możliwości 
zastosowania na ul. Św. Anny trzech 
wariantów), jeden z mieszkańców 
Goczałkowic – Rafał Mucha zapytał, 
kto był odpowiedzialny za taki, a nie 
inny wybór? (decyzję w tej sprawie 
podjęło AZK).

Część przybyłych na sesję rolni-
ków (m.in. pan Adam Dzida i pan 
Jan Skipioł) stwierdziła, że poprzez 
„szykany” przez ul. Św. Anny nie 
mogą przejechać maszyny rolni-
cze. Którędy zatem mają dojechać 
na swoje pola? Kierownik AZK 
wyjaśnił, że w pobliskim sąsiedz-
twie znajduje się łącznik, tuż obok 
probostwa.

Prawnik dopowiedział, że cały 
dyskus poświęcony „tonażowi” 
na ul. św. Anny wskazuje na to, 
że rolnicy po prostu chcą po niej jeź-
dzić maszynami powyżej 2,5 ton, 
do czego w/w droga jest nieprzy-
stosowana. Wysłuchawszy tego 

stwierdzenia, przewodniczący rady 
stwierdził, że gmina od pewnego 
czasu przeznacza 25 tyś. zł na opła-
canie większej liczby godzin dyżuro-
wania w Goczałkowicach dzielnico-
wego. Łamanie zakazu przy ul. św. 
Anny dobitnie świadczy, że policja 
nie wywiązuje się ze swych obowiąz-
ków. Warto zatem zastanowić się, 
czy nie przeznaczyć części tych pie-
niędzy (w przyszłorocznym budże-
cie) na rozbiórkę „wysepek” zamiast 
na finansowanie stróżów prawa?

Przerywając debatę, wiceprze-
wodnicząca – Zofia Żelazo stwier-
dziła, że na ten moment należy 
powstrzymać się od polemiki, która 
do niczego nie prowadzi. Zapro-
ponowała, aby jeszcze raz się spo-
tkać ale w mniejszym gronie tzn. 
Wójt Gminy, radni z tego okręgu, 
zarządca drogi i rozpocząć od nowa 
dyskusje w celu przeanalizowania 
zaistniałego problemu.  

Przechodząc do punktu 6 
porządku obrad rada gminy przy-
stąpiła do podjęcia uchwał dotyczą-
cych:
– zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na lata 2012-2020,
– zmian w budżecie Gminy Goczał-
kowice-Zdrój na rok 2012,
– wyrażenia zgody na sprzedaż części 
nieruchomości zapisanej w księdze 
wieczystej nr KA1P/00013005/6, 
położonej w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Powstańców Śl. 43,
– wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie części nieruchomości grun-
towej do gminnego zasobu nieru-
chomości,
– regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój,
– wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,
– terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,
– ustalenia stawek opłaty targo-
wej w Gminie Goczałkowice-Zdrój 
na rok 2013,
– ustalenia stawek opłaty uzdro-
wiskowej w Gminie Goczałkowice-
-Zdrój na rok 2013, terminu płat-
ności, sposobu poboru, określenia 
inkasentów oraz określenia wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso,
– opłaty od posiadania psów na 2013 
rok,
– określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2013 
rok, (uchwała w związku z zaist-
niałym wątpliwościami prawnymi, 
została przesunięta do komi-

sji gospodarki i finansów, w celu 
ponownej analizy),
– określenia wysokości stawek 
podatku od środków transporto-
wych obowiązujących na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2013 
roku,
– podziału Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na okręgi wyborcze oraz usta-
lenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym 
okręgu,
– określenia przystanków komuni-
kacyjnych na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków.

W ramach sprawozdania z pracy 
wójta – Gabriela Placha poinformo-
wała zebranych o następujących 
sprawach:
– przedstawiciele gminy 13 paź-
dziernika w Urzędzie Marszałkow-
skim podpisali umowę na „Rewita-
lizację zabytkowego parku zdrojo-
wego”, która obejmie m.in. budowę 
alejek spacerowych, oświetlenie, 
nowe nasadzenia oraz montaż ele-
mentów małej architektury: ławek, 
koszy na śmieci, szachownic, altan 
wypoczynkowych itp. Całkowity 
koszt projektu wyniesie 2 388 
315,00 zł,
– rozstrzygnięty został przetarg 
organizowany przez Administra-
cję Zasobów Komunalnych dot. 
zimowego utrzymania dróg gmin-
nych i powiatowych, infrastruktury 
na terenie gminy Goczałkowice-
-Zdrój oraz pozimowego uprząt-
nięcia dróg z materiałów użytych 
do zwalczania śliskości. Wykonawcą 
zadania będzie firma usługowo-
-handlowa Eco Clean Marzena Chu-
dek z Goczałkowic,
– rozpoczętych pracach dot. termo-
modernizacji starej części budynku 
Urzędu Gminy. Remont wykonuje 
firma T-bud Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach. W ramach inwesty-
cji zostanie wykonane m.in.: ocie-
plenie ścian obiektu i stropodachu, 
wymiana części pokrycia połaci 
dachowej, pochylnia dla niepełno-
sprawnych, wymiana części instala-
cji CO wraz z wymianą grzejników, 
klimatyzacja oraz dobudowa nowej 
klatki schodowej. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 561 796,00 zł,
– zorganizowanym spotkaniu 
w ramach obchodów Święta Edu-
kacji Narodowej, w trakcie którego 
wręczono okolicznościowe odzna-
czenia i nagrody wójta wybranym 
nauczycielom oraz nauczycielom 
którzy uzyskali stopień nauczyciela 
mianowanego.
– zorganizowanym spotkaniu z oka-

zji Dnia Seniora, w którym wzięło 
udział 220 zaproszonych gości,
– zorganizowanym spotkaniu 
z posłem Arturem Górczyńskim, dot. 
przyjęcia delegacji składającej się 
z Kongresmenów, Senatorów oraz 
przedstawicieli biznesu ze Stanów 
Zjednoczonych w ramach podróży 
studyjnej na terenie Okręgu Wybor-
czego 27 (w tym Powiatu Pszczyń-
skiego),
– zorganizowanych dwóch robo-
czych spotkaniach z firmą wykonu-
jącą Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Rozwoju Gminy: (I spo-
tkanie – z właścicielami i admini-
stratorami terenów zagrożonych 
powodzią w kontekście planowa-
nego zapisu opracowań ekofizjo-
graficznych, a realizowanym projek-
tem z zakresu zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego i planowanymi 
inwestycjami; II spotkanie – z wła-
ścicielami działek w strefie ochron-
nej A przy ul. Polnej w związku z zde-
cydowanym stanowiskiem Minister-
stwa Zdrowia, które nie zgadza się 
na zmianę granic w/w strefy),
– zakończonej kontroli Regionalnej 
Izby Obrachunkowej,
– zorganizowanym spotkaniu dot. 
wspólnego zakupu energii przez 
gminy Powiatu Pszczyńskiego oraz 
Starostwo Powiatowe.

Przechodząc do ostatniego 
punktu sesji, wolnych głosów i wnio-
sków radna Małgorzata Paszek zgło-
siła do ujęcia w przyszłorocznym 
budżecie wnioski w następujących 
sprawach:
– zaplanowania środków finanso-
wych w budżecie gminy Goczałko-
wice-Zdrój na 2013r. w celu posta-
wienia trzech wiat przystankowych 
autobusowych w rejonie ulic Bór I, 
Św. Anny i Kolonia Brzozowa
– opracowania w 2013 r. 5-letniego 
planu inwestycyjnego dotyczą-
cego modernizacji ulic gminnych: 
Darwina, Rzemieślnicza, Juliana 
Tuwima, Wita Stwosza, Krótka, 
Melioracyjna
– podjęcia działań w Starostwie 
Powiatowym  w Pszczynie    w spra-
wie letniego utrzymania dróg powia-
towych na podstawie porozumienia 
z Powiatowym Zarządem Dróg
– podjęcia działań w Śląskim Zarzą-
dzie Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
w Katowicach w sprawie moderni-
zacji Potoku Goczałkowickiego

Na zakończenie obrad, radny 
Józef Brudek dodał, że warto przyj-
rzeć się również drodze, która sta-
nowi dojazd do boiska LKS.

Opracowanie:
Ewelina Sowa
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UChWaŁy raDy GmINy
Uchwała Nr XXIV/147/2012

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 k i 6 j ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t. j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy uchwala:

§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określo-
nej w odrębnej uchwale.

§ 2.
1. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieru-
chomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązy-
wania od dnia 1 lipca 2013r.

Uchwała Nr XXIV/148/2012

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. 
j. Dz.U. z 2012r. Poz. 391 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010r. 
Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy uchwala:

§ 1.
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, 
w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w ter-
minach:
a) za I kwartał do 10 kwietnia danego roku,
b) za II kwartał do 10 lipca danego roku,
c) za III kwartał do 10 października danego roku,
d) za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna 
uchwała.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 
upływa w dniu 10 października 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 
2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2.
Opłata, o której mowa w paragrafie § 1. wnoszona będzie przez 
właścicieli nieruchomości w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój lub na konto.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowią-
zywania od dnia 1 lipca 2013r.

UCHWAŁA NR XXIV/149/2012

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Goczałko-
wice-Zdrój na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. 
a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 
4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych 
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej dokonujących w 2013 roku sprzedaży na targowi-
skach w rozumieniu wszelkich miejsc, w których prowadzona jest 
sprzedaż,z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub 
w ich częściach w wysokości:
– 7,00 zł od metra bieżącego zajmowanej szerokości przez stoisko, 
przy czym każdy zaczęty metr będzie liczony do pełnego metra bie-
żącego (zaokrąglenie w górę),
– 7,00 zł od punktu sprzedaży odręcznej typu: kosz, wiadro, 
skrzynka, wieszak, sprzedaż owoców na murkach, ruchome punkty 
gastronomiczne itp.
2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 nie może 
przekroczyć 757,79 zł.

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami będą pracownicy Administracji Zasobów Komunal-

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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nych w Goczałkowicach-Zdroju w ramach wykonywania swoich 
obowiązków:
– Anna Stypuła,
– Joanna Glaeser.
3. Z tytułu poboru opłaty inkasenci nie otrzymują wynagrodzenia.
4. Inkasent opłaty targowej winien dokonywać miesięcznych rozli-
czeń wpływów z budżetem Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym doko-
nywana jest sprzedaż.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013

UCHWAŁA NR XXIV/151/2012

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 18a ust.1 i art.19 pkt 
1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala:

§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój opłatę 
od osób fizycznych posiadających psy w 2013 roku.

§ 2.
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 
15,00 zł od jednego psa.

§ 3.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadaczy psów utrzymu-
jących psy w celu pilnowania nieruchomości – z tytułu posiadania 
jednego psa na każdą nieruchomość

§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 
maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej 
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego 
obowiązku.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowią-
zek jej zapłaty.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem mie-
siąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.
Wpłaty opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2012

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 8 października 2012 w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743) 
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. 
(M.P. z 2012 r., poz.587) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości 
podanej w załącznikach 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej 12 t

UChWaŁy raDy GmINy - CIąG DaLSzy

DOKOŃCZENIE NA STR. 6 
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UChWaŁy raDy GmINy - CIąG DaLSzy
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do  

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 t

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem 
 silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t 

i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem
 silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą 12 t z wyjątkiem związanych  
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do  
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Autobusy

UCHWAŁA NR XXIV/153/2012

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu.
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) – działając na wniosek Wójta

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na 15 jednomandato-
wych okręgów wyborczych.

§ 2. 
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych 
okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój

§ 4. 
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie 
internetowej gminy.

§ 6. 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wybo-
rów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której 
została podjęta.
2. Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXVIII/264/2010 z dnia 
23 marca 2010r w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu, traci moc z dniem zakończenia obecnej kadencji 
organów samorządowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rada Gminy Goczałkowice – Zdrój
z dnia 23 października 2012r. 

Ilość mieszkańców w całej Gminie: 6596, Mandatów: 15
Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi: 439 osób (6596: 15 = 439)

DOKOŃCZENIE NA STR. 7  
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UChWaŁy raDy GmINy - CIąG DaLSzy

UCHWAŁA NR XXIV/154/2012

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 3 i 4, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 
142, poz. 159 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 w związku z art. 
15 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Goczałkowice-
-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Goczałkowice-
-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goczałko-
wice-Zdrój, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały.

§ 2.
Określa sie warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyj-
nych na terenie Gminy Goczałkowie- Zdrój w treści stanowiącej załącz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/154/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goczałkowice-
-Zdrój
1. Łącznik B – przy torach kolejowych
2. ul. Św. Anny – przy Kościółku Św. Anny
3. Łącznik między ul. Lipową, a ul. Główną (obok ul. Głównej 6)
4. ul. Letnia – posesja nr 4a
5. ul. Letnia – naprzeciw posesji nr 39
6. ul. Stawowa – posesja nr 10

7. ul. Grzebłowiec – obok stacji transformatorowej
8. Leśniczówka – Bór
9. ul. Polna – obok skrzyżowanie z Bór I
10. ul. Polna – posesja nr 18
11. Bór II

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/154/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY 

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój mogą korzystać wyłącznie operatorzy 
publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy, w ramach wykony-
wania publicznego transportu zbiorowego oraz wszystkie podmioty 
wykonujące przewozy.
2. Warunkiem korzystania z przystanków jest złożenie wniosku zawie-
rającego rozkład jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów 
oraz uzyskanie zgody od zarządcy przystanków na korzystanie z 
przystanków określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu 
realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
2. Zabrania się postoju pojazdu na przystanku ponad czas potrzebny 
do obsługi pasażerów.
3. Rozkład jazdy środków transportu poszczególnych podmiotów 
realizujących przewozy w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymie-
nionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy 
rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentu-
alnie jego logo.
4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w nale-
żytym stanie technicznym należy do podmiotów o których mowa w 
ust. 3.
5. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega 
uzgodnieniu z zarządcą przystanków.
6. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub 
reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.
§ 3. Zarządca przystanków może odmówić zgody na udostępnianie 
przystanków komunikacji jeżeli:
a) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Szanowni Mieszkańcy!!!

w następnym numerze  „Wiadomości Goczałkowickich” 
ukaże się informacja na temat

 planowanej eksploatacji górniczej 
na terenie gminy i działań  podejmowanych
 w zakresie zapobiegania  i przeciwdziałania 

skutkom wydobycia węgla.
Gabriela Placha

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Od  pewnego czasu część     
Mieszkańców Goczałkowic-
-Zdroju interesuje się sprawą 
wysepek zamontowanych 
na ulicy Św. Anny. W związku 
z tym chciałabym przeka-
zać informacje dotyczące tej 
sprawy i wyjaśnić o co dokład-
nie chodzi.

Wysepki zostały wyko-
n a n e  p o d  k o n i e c 
września przez AZK, 

w ramach bieżącego utrzymania 
dróg, na podstawie decyzji z dnia 
10.07.2012r. zatwierdzającej 
zmianę organizacji ruchu na ul. 
Św. Anny, na odcinku pomiędzy 
ulicami Główna i Zimową. Orga-
nem wydającym tę decyzję był 
Starosta Pszczyński. Procedura 
zatwierdzania organizacji ruchu 
jest określona w Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarzą-
dzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729). Procedura ta wymaga opi-
niowania projektu organizacji 
ruchu przez organ zarządzający 
ruchem na drodze krzyżującej się, 
a w niektórych przypadkach rów-
nież przez Komendanta Powiato-
wego Policji. W przypadku wątpli-
wości organ zarządzający ruchem 
ma prawo zasięgnąć opinii rzeczo-
znawcy, audytora lub biegłego 
w zakresie wpływu planowanej 
organizacji ruchu na jego bezpie-
czeństwo; a także zasięgnąć opi-
nii rzeczoznawcy lub biegłego 
w zakresie wpływu planowanej 
organizacji ruchu na środowisko. 
W trakcie rozpatrywania projektu 
organizacji ruchu organ zarządza-
jący ruchem może w określonych 
przypadkach odrzucić projekt.

Dlaczego wykonano
wspomniane wysepki?

Ulica Św. Anny  na tym odcinku 
nie spełnia parametrów technicz-
nych drogi publicznej właściwej 
dla ruchu samochodów ciężaro-
wych i pojazdów przekraczają-
cych rzeczywistą masę całkowitą 
powyżej 2,5 t. Organizację ruchu 
na tym odcinku drogi ustalono 
w 1992r. czyli 20 lat temu wpro-

wadzając ograniczenie tonażu 
poruszających się tą drogą pojaz-
dów. Ograniczenie to nie było 
przez kierowców respektowane, 
a pisma i prośby o podjęcie działań 
prewencyjnych przez Policję przy-
nosiły krótkotrwałe efekty; naj-
częściej kończyły się nakładaniem 
mandatów karnych za wykrocze-
nia. Po kolejnej interwencji AZK 
czyli zarządcy drogi Komenda 
Powiatowa Policji w Pszczy-
nie pismem z dnia 07.03.2012r. 
poinformowała o wzmożonych 
kontrolach w miesiącach lutym 
i marcu br. Przekazała również 
swoje stanowisko w tej sprawie. 
Zdaniem Policji „do wyegzekwo-
wania zakazu wjazdu pojazdów 
o rzeczywistej masie całkowitej 
pond 2,5 t na ul. Św. Anny nie jest 
wymagana wiedza specjalistyczna 
a wykroczenia mają charakter 
wyłącznie formalny i w związku 
z czym zadania w tym zakresie 
zostały przekazane do realizacji 
dzielnicowym pełniącym służbę 
na terenie Waszej Gminy.” Działa-
nia związane z organizacją ruchu 
na ul. Św. Anny nie były skiero-
wane przeciwko Mieszkańcom; 
miały przede wszystkim na celu 
ograniczenie ruchu tranzytowego 
przez Goczałkowice i wyegzekwo-
wanie zakazu istniejącego od 20 
lat.

Dlaczego nie
podjęto działań 

związanych  
z modernizacją
 i przebudową

tego odcinka drogi?

Ulica Św. Anny na wspo-
mnianym odcinku stanowiła 
w przeszłości drogę wewnętrzną, 
dojazdową. W ostatnich latach, 
w związku z rozwojem w rejo-
nie ul. Zimowej budownictwa 
mieszkalnego oraz sektora usług 
i sektora produkcji droga ta zmie-
niła swój pierwotny charakter 
i stała się drogą o dużym zna-
czeniu w układzie komunikacyj-
nym Gminy. Na przebudowę tej 
drogi i zmianę trasy nie pozwala 
aktualnie obowiązujące Studium 
uwarunkowań i kierunków roz-
woju oraz miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. 
Z tych względów m.in. w 2010r. 

wykonano remont części ul. Św. 
Anny a nie całej drogi. Przebu-
dowa jest możliwa w przyszło-
ści po uchwaleniu nowego Stu-
dium oraz nowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Dlaczego nie
przeprowadzono 

konsultacji 
społecznych?

Ustawa o drogach publicznych 
i przytoczone wyżej przepisy nie 
przewidują konsultacji projektu 
organizacji ruchu na drodze 
w ramach konsultacji społecz-
nych i nie nakładają na zarządcę 
drogi takich obowiązków. Jed-
nakże pomimo braku takiego obo-
wiązku, ze względów społecznych 
należało Mieszkańców poinfor-
mować i uprzedzić o planowanych 
działaniach. Szczerze przyznaję, 
że w tym przypadku został popeł-
niony błąd; przyjęto w dobrej wie-
rze, że skoro nikt przez te 20 lat 
obowiązywania zakazu nie wystę-
pował o likwidację znaku ograni-
czenia tonażu do 2,5 ton to ten 
zakaz jest nie tylko uzasadniony 
lecz także społecznie akcepto-
walny. Szanowni Mieszkańcy 
zapewniam, że w przyszłości taka 
sytuacja nie będzie miała miejsca.

Czy można było  
przyjąć inne  
rozwiązania?

I n n e  r o z w i ą z a n i a 
to tzw. wariant pionowy czyli 
zainstalowanie barier pionowych 
z poprzeczkami oraz moderniza-
cja drogi ze zmianą trasy drogi. 
Zdaniem fachowców wariant 
pionowy jest nieskuteczny, 
co potwierdzają m.in. doświad-
czenia sprzed kilku lat dotyczące 
ograniczenia tonażu na ul. Biel-
skiej w Pszczynie (wiadukt nad 
torami PKP). Z kolei zmiana trasy 
drogi w warunkach obowiązują-
cego Studium i planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest nie-
możliwa gdyż gmina nie uzyska 
pozwolenia na budowę.

Co dalej
 z wysepkami?

W ocenie projektanta orga-

nizacja ruchu została zapro-
jektowana i wykonana zgodnie 
z przepisami i obowiązującym 
normami; niby pod względem 
formalnym wszystko się zga-
dza. Lecz w życiu ważne są nie 
tylko względy formalne. Dlatego 
w ostatnich 3 tygodniach dwu-
krotnie odbyły się spotkania, 
których celem jest wypracowa-
nie konsensusu i polubowne roz-
wiązanie tej sprawy. W pierw-
szym spotkaniu uczestniczył 
Wicestarosta Pszczyński Hen-
ryk Kolarczyk, Dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg w Pszczy-
nie Grzegorz Górka, projektant, 
Kierownik AZK, Przewodniczący 
Rady – Adam Maćkowski, Radni 
– Józef Brudek, Anna Manow-
ska i Małgorzata Paszek, a także 
Sekretarz Gminy. Drugie spo-
tkanie w nieco węższym gronie 
odbyło się we wtorek 20 listo-
pada. Omówiono szczegółowo 
3 warianty rozwiązań:
1) postulat Mieszkańców, którzy 
wystąpili do Rady Gminy o pod-
jęcie uchwały w sprawie zobo-
wiązania Wójta Gminy do roze-
brania wysepek,
2) propozycję Przewodniczą-
cego Rady Gminy Adama Mać-
kowskiego w sprawie przeróbki 
wysepek polegającej na zni-
welowaniu krawężników, tak 
by można było bez problemu 
przejechać przez wysepki,
3) propozycję projektanta pole-
gającą na wyprofilowaniu łuków 
i zwężeniu wewnętrznych wyse-
pek o 75 cm w celu rozszerzenia 
szerokości drogi.

W dyskusji projektant zane-
gował propozycje Przewod-
niczącego Rady informując, 
że takie rozwiązanie stosuje 
przy ograniczeniach prędko-
ści. W przypadku ograniczenia 
tonażu takie rozwiązania tech-
niczne zdaniem projektanta nie 
są stosowane ponieważ nie przy-
noszą żadnego rezultatu. W dys-
kusji ustalono również, że wyżej 
wymienione wariant y będą 
przedmiotem rozmów Rad-
nych z Mieszkańcami, a osta-
teczna decyzja zostanie podjęta 
na kolejnym spotkaniu w dniu 27 
listopada br.

O OrGaNIzaCjI rUChU 
Na UL. ŚW. aNNy

DOKOŃCZENIE NA STR. 10 
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O OrGaNIzaCjI rUChU - CIąG DaLSzy
Moje stanowisko 
w tej sprawie…

Mając na względzie oczekiwania 
Mieszkańców, ich opinię wyrażoną 
na sesji w dniu  23 października, 
różne aspekty sprawy, w tym bez-
pieczeństwo, sugestie i oceny Miesz-
kańców z innych rejonów Gminy oraz 
stanowiska fachowców z branży dro-

gowej jestem za kompromisem i pod-
pisuję się pod propozycją projektanta 
dotyczącą wyprofilowania i zwęże-
nia wewnętrznych wysepek. To roz-
wiązanie powinno usprawnić ruch, 
umożliwić swobodne poruszanie się 
pojazdów jako dojazd do pól i posesji, 
a zarazem poprawić estetykę zamon-
towanych urządzeń.

Mając na względzie szeroko rozu-

miany interes społeczny i obowiązki 
spoczywające na wójcie gminy jako 
gospodarzu oraz odpowiedzialność 
z tego tytułu będę dążyć do zmody-
fikowania wykonanych wysepek. 
Nie jestem za rozebraniem wysepek 
i powrotem do stanu sprzed kilku 
miesięcy bo to oznacza pozwolenie 
na dalszą dewastację drogi, która 
nie jest przystosowana do ciężkiego 

transportu i bierność w obliczu zagro-
żenia dla bezpieczeństwa użytkow-
ników drogi i zagrożenia dla osób 
zamieszkałych w sąsiedztwie drogi.

Mam nadzieję, ze powyższe 
informacje pozwolą szerzej spojrzeć 
na tę sprawę. 

Gabriela Placha
Wójt Gminy

Goczałkowice-Zdrój

W przyszłym roku Ośro-
dek Pomocy Społecz-
nej w Goczałkowicach-

-Zdroju planuje realizację projektu 
pod nazwą „Pytam-wiem wię-
cej”. Projekt będzie finansowany 
z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, w ramach działania 9.5.

Jego celem jest udzielanie 
pomocy w zakresie usług praw-
niczych oraz likwidacja barier 

w dostępie do specjalistycznej wie-
dzy prawnej. W ramach projektu 
zostanie zatrudniony radca prawny, 
który będzie świadczył bezpłatne 
porady prawne dla pracowników 
oraz zainteresowanych Mieszkań-
ców Gminy. Zgodnie z założeniami 
projektu usługi będą świadczone 
w wymiarze 6 godzin tygodniowo, 
w tym: 3 godziny dla pracowni-
ków, 3 godziny dla Mieszkańców. 

Warunkiem skorzystania Miesz-
kańca z porad będzie zgłoszenie 
się do siedziby OPS (telefonicznie 
lub osobiście), a także wypełnienie 
zgłoszenia oraz podpisanie deklara-
cji uczestnictwa w projekcie.

Projekt został zgłoszony pod 
koniec sierpnia br., do konkursu nr 
1/POKL/9.5/2012 zorganizowa-
nego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Decyzją 

Instytucji Organizującej Konkurs 
projekt został pozytywnie oceniony 
pod względem formalnym. Aktu-
alnie podlega ocenie merytorycz-
nej. Wyniki oceny merytorycznej 
będą znane prawdopodobnie w II 
połowie listopada tj. po 80 dniach 
od daty zarejestrowania wniosku 
w Krajowym Systemie Informatycz-
nym.

Maria Ożarowska

raDCa PraWNy DLa mIESzkańCóW

INfOrmaCja O PrzEbIEGU 
kONSULTaCjI SPOŁECzNyCh
W październiku br. prze-

prowadzono konsultacje 
społeczne 4 projektów 

uchwał Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój:
1) projektu uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój,
2) projektu uchwały w sprawie ter-
minu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
3) projektu uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,
4) projektu uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunika-
cyjnych na terenie gminy. Goczałko-
wice-Zdrój oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków.

Konsultacje    prowadzono   na       
podstawie uchwały nr XLII/289/10 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 10.08.2010r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organi-
zacjami pozarządowymi i podmio-

tami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie pro-
jektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących dzia-
łalności statutowej tych organi-
zacji (Dz. Urz. Województwa Ślą-
skiego Nr 200, poz. 3052). Celem 
konsultacji było poznanie opinii 
powyższych podmiotów o projek-
tach tych uchwał. Ogłoszenie o kon-
sultacjach zamieszczono na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.goczalkowicezdroj.

pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy – www.
bip.goczalkowicezdroj.pl. Zainte-
resowane podmioty mogły skorzy-
stać z formularza zgłaszania opinii 
dostępnego na stronie internetowej 
oraz w BIP.

Wyniki konsultacji:

żaden uprawniony podmiot ani 
żadna organizacja nie zgłosiła 
uwag i opinii do projektów wyżej 
wymienionych uchwał.

Maria Ożarowska

W pier wszym t ygodniu 
grudnia odbędzie się 
spotkanie przedstawi-

ciele Urzędu Gminy, Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Starostwie Powiato-
wym w Pszczynie, Spółki Wodnej 
oraz Śląskiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych na temat 

zanieczyszczeń Potoku Goczałko-
wickiego. Spotkanie organizowane 
jest w związku z interwencjami 
Mieszkańców. Celem tego spotka-
nia jest ustalenie dalszych działań, 
które będą zmierzać do poprawy 
stanu czystości Potoku, a tym 
samym do ograniczenia uciążliwo-
ści dla mieszkańców. Rozwiązanie 
tego problemu wymaga współdzia-

łania i ścisłej współpracy różnych 
jednostek i instytucji odpowie-
dzialnych za stan Potoku i ochronę 
środowiska w Gminie. Za stan tech-
niczny i drożność Potoku odpo-
wiada Śląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach. Zanieczyszczenia i jakość 
wód w Potoku to kwestia odpowie-
dzialności zbiorowej. Zatem jed-

nym z punktów w dyskusji będzie 
omówienie celowości i ustalenie 
zasad przeprowadzania oględzin 
posesji zlokalizowanych w rejonie 
Potoku pod kątem odprowadza-
nia wód deszczowych i ścieków. 
Więcej informacji na ten temat 
w następnym numerze „Wiadomo-
ści Goczałkowickich”.

Maria Ożarowska

W SPraWIE zaNIECzySzCzENIa 
POTOkU GOCzaŁkOWICkIEGO
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WDrażaNIE NOWEGO SySTEmU 
GOSPODarkI ODPaDamI

Przepisy, które weszły w życie 
w styczniu br. dotyczące utrzy-
mania porządku i czystości 

w gminach zmieniają w zasadniczy 
sposób rolę i uprawnienia samo-
rządu gminnego w zakresie gospo-
darki odpadami, Zmiany dotych-
czasowego sposobu gospodarowa-
nia odpadami polegają na objęciu 
wszystkich mieszkańców nowym 
systemem zbierania odpadów i prze-
jęciu wszelkich obowiązków z tym 
związanych przez gminę. Nowy sys-
tem nie obejmuje podmiotów gospo-
darczych, które, tak jak dotych-
czas, same będą zawierać umowy 
z firmą świadczącą usługi z zakresie 
odbioru odpadów. Skutkiem tego, 
od 1 lipca 2013 roku gmina będzie 
odbierać odpady komunalne wyłącz-
nie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, pobierać i egzekwo-
wać opłaty za gospodarowanie odpa-
dami, przy czym opłaty te powinny 
uwzględniać wszystkie koszty, w tym 
koszty odbioru, transportu, zbiera-
nia, odzysku i recyklingu odpadów 
oraz koszty obsługi całego systemu.

Ze względu na rangę zadania 
oraz skutki społeczne i finansowe 
sprawa odpowiedniego zorganizo-
wania gospodarki odpadami komu-
nalnymi i racjonalnego jej zarzą-
dzania staje się priorytetem na liście 
aktualnych działań gminy. Na koniec 
listopada 2012r. działania gminy 

przedstawiają się następująco:
1) uchwalono regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój,
2) ustalono terminy, częstotliwość 
i tryb uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi
3) dokonano wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,
4) podjęto uchwałę w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospo-
darowania tych odpadów.

W przygotowaniu są kolejne 
uchwały. W najbliższych tygodniach 
planuje się rozpoczęcie kampanii 
informacyjnej. Trwają prace przy-
gotowawcze związane z organiza-
cją przetargu na wybór firmy odbie-
rającej odpady. Kolejnym, istotnym 
z punktu widzenia każdego miesz-
kańca etapem wdrażania nowego 
systemu będzie ustalenie wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz opraco-
wanie wzoru deklaracji składanych 
przez właścicieli. W nowym syste-
mie, do właściciela nieruchomości 
będzie należało m.in. wypełnienie 
odpowiedniej deklaracji oraz doko-
nywanie opłat na rachunek gminy. 
Wdrażanie nowego systemu obar-

czone jest wieloma trudnościami, 
ze względu na niedopracowanie 
samej ustawy, a także brak nie-
których istotnych rozporządzeń. 
Ponadto rozporządzenia już obo-
wiązujące budzą wiele wątpliwości, 
a jednocześnie pojawiają się zna-
czące różnice w interpretacji przepi-
sów przez właściwe organy.

W związku z tym, poniżej 
publikujemy stanowisko Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów doty-
czące stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Stanowi-
sko to zawarte jest uchwale Zgroma-
dzenia Ogólnego Związku z dnia 16 
listopada br.

Maria Ożarowska

Stanowisko: ŚZGiP
„W szczególności jednym z przy-

kładów poważnych trudności jest 
fakt, iż na podstawie art. 6j ust. 
1 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, gminy 
powinny ustalić stawkę za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, która stanowi podstawę 
do złożenia przez właściciela nie-
ruchomości deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami. Ponadto w/w ustawa obli-
guje jednostkę samorządu teryto-
rialnego do ustalenia stawki opłaty 
do końca roku 2012 r. Warto jed-
nak nadmienić, iż decydujący 

wpływ na faktyczną wysokość tej 
stawki będzie mieć wynik przetargu 
na odbiór lub odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych, 
tj. wysokość stawki, którą zapropo-
nuje podmiot wygrywający. Z kolei 
procedurę przetargową, trwającą   
do momentu jej rozstrzygnięcia 
kilka miesięcy, w dużej części gmin 
planuje się przeprowadzić na prze-
łomie 2012 r. i 2013 r. Termin ten 
jest uwarunkowany harmono-
gramem wdrażania poszczegól-
nych obowiązków wynikających 
z w/w ustawy. W konsekwencji 
powyższe uwarunkowania prawne 
zmuszają gminy do określania 
wysokości stawki opłaty w sposób 
szacunkowy, podczas gdy realna 
wysokość stawki zostanie sprecy-
zowana dopiero po rozstrzygnięciu 
przetargu. W związku z powyższym 
istnieje duże prawdopodobień-
stwo, iż stawka przyjęta w uchwale 
rady po przeprowadzeniu proce-
dury przetargowej będzie wyma-
gać zmiany. Natomiast nie ma jed-
noznacznego stanowiska organów 
kontrolnych dot. możliwości mody-
fikacji stawki w okresie już jej obo-
wiązywania. Ponadto podejmowa-
nie takich zmian – przede wszyst-
kim w przypadku potrzeby podnie-
sienia tej stawki – może przyczynić 
się do powstania protestów społecz-
nych.”

Na początku października 
w siedzibie GOK w Goczałko-
wicach-Zdroju odbyło się spo-
tkanie dotyczące „Programu 
ochrony powietrza dla terenu 
strefy bieruńsko-pszczyń-
skiej województwa śląskiego, 
gdzie stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy 
substancji w powietrzu”.

Organizatorami spotkania 
byli: Urząd Marszałkow-
ski w Katowicach Wydział 

Ochrony Środowiska oraz Biuro 
Studiów i Pomiarów Proekolo-
gicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. 
z Gdańska, które wygrało prze-
targ na opracowanie tego Pro-
gramu.

Spotkanie miało charak-
ter informacyjny. Uczestniczyli 

w nim przedstawiciele gmin 
i starostw znajdujących się 
na terytorium wspomnianej 
strefy. Urząd Marszałkowski 
reprezentował m.in. Zastępca 
Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska Wojciech Głów-
kowski. Z ramienia wykonawcy 
w spotkaniu uczestniczyli Pre-
zes Wojciech Trapp, Pani Mał-
gorzata Paciorek oraz dr Leszek 
Ośródka. W ramach spotkania 
przedstawiono uwarunkowania 
prawne oraz założenia mery-
toryczne wykonywanego Pro-
gramu, w tym metodykę jego 
opracowania. W dalszej części 
spotkania wskazano na zagro-
żenia związane z zanieczysz-
czeniem powietrza, w szcze-
gólności dotyczące przekrocze-
nia dopuszczalnego poziomu 

pyłu zawieszonego PM 10 oraz 
poziomu docelowego pyłu PM 
2,5 powiększonego o margines 
tolerancji. Następnie dyskuto-
wano o problemie zanieczysz-
czenia powietrza w strefie bie-
ruńsko-pszczyńskiej, napły-
wach zanieczyszczeń transgra-
nicznych, zmienności stężeń 
i krótkookresowych przekro-
czeniach dopuszczalnych pozio-
mów zanieczyszczeń, potrzebie 
przywrócenia standardów jako-
ści powietrza oraz konieczności 
podjęcia działań naprawczych.

W toku dyskusji  uczest-
nicy spotkania dzielili się swo-
imi doświadczeniami zawodo-
wymi w zakresie ograniczania 
niskiej emisji zanieczyszczeń. 
Sporo uwagi poświęcili gospo-
darce odpadami, kwestiom eko-

nomicznym oraz świadomości 
mieszkańców i działaniom pro-
ekologicznym.

Październikowe spotkanie 
było pierwszym z cyklu spo-
tkań informacyjno-konsulta-
cyjnych, które Urząd Marszał-
kowski zaplanował w związku 
z opracowywaniem Programu 
ochrony powietrza dla terenu 
strefy bieruńsko-pszczyńskiej. 
Kolejne spotkania będą poświę-
cone diagnozie i analizie pro-
blemu. Treść projektu Programu 
zostanie podana do publicznej 
wiadomości i poddana konsul-
tacjom społecznym. Informacje 
o Programie będą zamieszczane 
na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego www.sla-
skie.pl, w zakładce Środowisko.

Maria Ożarowska

rOzmaWIaLI O PrOGramIE
OChrONy POWIETrza
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W dniu 23 listopada br. 
Urząd Gminy ogłosił 
przetarg na „Bieżące 

utrzymanie Parku Zdrojowego 
i terenów zielonych w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój w 2013 
roku”

Przedmiot zamówienia 
obejmuje:

1. utrzymanie Parku Zdrojo-
wego – zgodnie ze specyfikacją
2. wykaszanie poboczy dróg, 
rowów, skrzyżowań, wysepek 
oraz parkingów wraz z zagra-
bieniem i wywozem skoszonej 
trawy, utrzymanie (pielęgna-
cja) rond,
3. wykaszanie terenów prze-
p o m p o w n i  ś c i e k ó w  w r a z 
z zagrabieniem i wywozem sko-
szonej trawy,
4. wykaszanie działek gmin-
nych wraz z  zagrabieniem 
i wywozem skoszonej trawy,
5. obsadzenie kwiatami i rośli-
nami wieloletnimi rond, skwe-
rów i wysepek wraz z pielę-
gnacją i  ich utrzymaniem, 
6. wycinkę drzew i krzewów 
– zgodnie z wydanymi decy-
zjami.

W  r a m a c h  u t r z y m a n i a 

Park u,  oprócz  wyk aszania 
t rawników,  c ięć  p ie lęgna-
cy jno-sanitar nych,  usuwa-
nia wiatrołomów, grabienia 
liści, utrzymania alejek parko-
wych, opróżniania koszy, firma 
będzie zobowiązana również 
do  wymiany zniszczonych 
koszy na śmieci, konserwacji 
podestów do opalania usytu-
owanych przy stawie Maciek, 
zimowego utrzymania alejek 
parkowych i mostków, likwida-
cji śliskości oraz uporządkowa-
nia Parku po zimie.

Zgodnie z warunkami poda-
nymi w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w 2013 
roku planuje się sześciokrotne 
wykaszanie terenów zieleni. 
W odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia wymienionego 
w punktach 5 i 6, Zamawiający 
dopuszcza zamówienia uzu-
pełniające. O udzielenie zamó-
wienia mogą ubiegać się firmy, 
które w szczególności spełniają 
następujące warunki:
1. dysponują odpowiednim 
sprzętem (w tym: samochody, 
ciągniki, piły, kosiarki, zwyżka, 
nożyce spalinowe, dmuchawa 
spalinowa)
2. spełniają warunek dot y-

czący wiedzy i doświadczenia 
tj. w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wyko-
nywali co najmniej 1 usługę 
polegająca na bieżącym utrzy-
maniu parku i terenów zielo-
nych o wartości zamówienia 
co najmniej 100 000,- zł netto.
3. posiadają ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej dzia-
łalności związanej w z przed-
miotem zamówienia na kwotę 
nie niższą niż 100.000 zł

Te r m i n  sk ł a d a n i a  o fe r t 
upływa w dniu 4 grudnia 2012r. 
o godz. 8.30. Zamawiający 
wymaga wniesienia wadium 
w kwocie 4.000 zł. Kryterium 
oceny ofert stanowi najniższa 
cena. Okres realizacji zamó-
wienia: od 01.01.2013r. do 31 
grudnia 2013r.

Więcej informacji o prze-
targu na stronie www.goczal-
kowicezdroj.pl  w zakładce 
„ Z a m ó w i e n i a  p u b l i c z n e ” 
oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 
469480-2012.

Maria Ożarowska

PrzETarG Na bIEżąCE 
UTrzymaNIE ParkU 
zDrOjOWEGO I TErENóW 
zIELONyCh

W dniu 13 października Gmina 
Goczałkowice-Zdrój podpi-
sała  z Samorządem Wojewód-
twa Śląskiego umowę na reali-
zację zadania pn. „Poprawa 
atrakcyjności rekreacyjno-
-turystycznej Gminy Uzdro-
wiskowej Goczałkowice-Zdrój 
poprzez rewitalizację zabyt-
kowego parku zdrojowego”.

Ca ł k o w i t y  k o s z t  p r o -
j e k t u ,  k tó r y  s t a n ow i 
I  e t a p  r e w i t a l i z a -

cji i wyniesie 2.388.355 zł., 
w   tym  koszty   kwalifikowane 
– 1.941.752 zł. Podatek VAT 
wyniesie 446.603 zł i nie jest 
kosztem kwalifikowanym.

Na realizację tego projektu 
Gmina otrzyma dotację w kwo-
cie 1.058.155 zł. z Programu 
Operacy jnego „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołów-
stwa i nadbrzeżnych obsza-
rów r ybackich 2007-2013”, 
w ramach Środka „Wzmocnie-
nie konkurencyjności i utrzy-

manie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa”, obję-
tego osią priorytetową 4.

I n w e s t y c j a  o b e j m u j e 
budowę ścieżek edukacyjno-
-przyrodniczo-wypoczynko-
wych w układzie sinusoidal-
nym, budowę alejek parko-
wych, monitoring wizyjny oraz 
wyposażenie w elementy małej 
architektury tj. ławki, kosze 
na śmieci, szachownica, stoły 
do gry w szachy, altana. Plano-
wany termin zakończenia robót 

– 31.10.2013r. W rezultacie pro-
jektu zostanie przebudowany 
układ komunik acy jny  pod 
kątem poprawy funkcjonalno-
ści, w szczególności dla osób 
niepełnosprawnych, a także 
pod kątem zwiększenia możli-
wości wypoczynku i rekreacji.

Niezależnie od tego projektu 
tr wa procedura pozyskania 
dodatkowych środków na nasa-
dzenia, które będą stanowić 2 
etap rewitalizacji parku.

Maria Ożarowska

UmOWa Na rEWITaLIzaCjĘ 
ParkU zDrOjOWEGO
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Lokalna Grupa Działania „Zie-
mia Pszczyńska” jest stowa-
rzyszeniem, które łączy pod-
mioty gospodarcze, samo-
rządy, organizacje pozarzą-
dowe oraz osoby fizyczne 
we  ws p ó l ny m  d z i a ł a n i u 
na rzecz rozwoju lokalnego.

Instytucja, zapewnia pra-
widłową realizację założeń 
osi 4 – LEADER w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Termi-
nem LEADER określa się euro-
pejski program wspierający 
społeczności wiejskie, funk-
cjonujący w Unii Europejskiej 
od 1991 r., stanowiący nowe 
podejście do rozwiązywania 
problemów wy stępujących 
na obszarach wiejskich. Głów-
nym jego celem jest budowa-
nie kapitału społecznego na wsi 
poprzez aktywizację miesz-
kańców oraz przyczynianie się 
do powstawania nowych miejsc 
pracy oraz lepsze wykorzystanie 
posiadanych zasobów przyrod-
niczych, historycznych, kulturo-
wych, gospodarczych, itp.

Pomysł utworzenia partner-
stwa w formie LGD zrodził się 
wśród przedstawicieli lokal-
nych władz samorządowych 
gmin Powiatu Pszczyńskiego 
na początku 2008 r.

W czer wcu,  tegoż rok u 
w gminie  Suszec zorgani-
zowano pierwsze spotkanie 
informacyjne, poświęcone idei 
podejścia LEADER.

Na zebranie zostali zapro-
szeni przedstawiciele społecz-
ności lokalnych, przedsiębior-
ców oraz innych organizacji, 
działających na obszarze Ziemi 
Pszczyńskiej.

W dniu 13 sierpnia 2008 r. 
w Pszczynie odbyło się Zebranie 
Założycielskie Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Zie-
mia Pszczyńska”. Pośród człon-
ków założycieli z ramienia Gminy 
Goczałkowice – Zdrój jako osoby 
fizyczne znaleźli się: Czesław 
Furczyk (przewodniczący rady 
gminy w latach 2006-2010), 
Zofia Szołdra (dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury), Krzysz-
tof Turoń (kierownik Gminnego 
Zespołu Oświaty), Marian Wali-
czek (prezes Stowarzyszenia 
” Inicjatywa”). Sektor prawny 

reprezentowała: Gabriela Pla-
cha (Wójt Gminy Goczałkowice-
-Zdrój).

Z czasem do grona człon-
ków stowarzyszenia dołączyli: 
Maria Ożarowska (członek sto-
warzyszenia „Inicjatywa), Jerzy 
Sodzawiczy (prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej), Ewa 
Kopeć (wieloletnia radna gminy 
Goczałkowice-Zdrój), Ryszard 
Waliczek (były prezes Ludo-
wego Klubu Sportowego) oraz 
Ewelina Sowa (reprezentująca 
Gminny Ośrodek Kultury).

Począwszy od 2010 r. miesz-
kańcy obszar u LGD, f ir my 
i instytucje mogą ubiegać się 
o pomoc finansową w zakresie 
następujących działań:
• różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej,
• odnowa i rozwój wsi,
• rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• małe projekty.
Rozpisane na powyższych płasz-
czyznach konkursy mają na celu 
stworzenie warunków wspiera-
jących:
• budowanie aktywnych i odpo-
wiedzialnych postaw społecz-
ności lokalnych podejmujących 
działania na rzecz efektyw-
nego, przedsiębiorczego, zgod-
nego z zasadami rozwoju zrów-
noważonego wykorzystywania 
potencjałów obszaru;
• zawiązywanie partnerstwa 
między lokalnymi podmiotami, 
którego rezultatem będzie 
zwiększenie możliwości realiza-
cji nowych projektów, ważnych 
dla podnoszenia jakości życia 
i poprawiania pozycji obszaru 
w otoczeniu;
• tworzenie i wdrażanie inno-
wacyjnych koncepcji na rzecz 
rozwoju Ziemi Pszczyńskiej 
oraz odkrywanie przez miesz-
kańców nowych ścieżek rozwoju 
obszaru przyczyniających się 
do pozytywnych przemian spo-
łeczno-gospodarczych obszaru.

Na dzień dzisiejszy zaowo-
cowało to złożeniem 166 wnio-
sków, które wpłynęły ze wszyst-
kich miejscowości powiatu.

W Goczałkowicach zrealizo-
wano/lub realizuje się projekty 
dot. m.in.:
– Organizacji imprezy rekre-
acyjnej dla mieszkańców – 
pokazy kunsztu sztuki ratow-
niczej na wodzie przez OSP 

w Goczałkowicach- Zdroju,
– Goczałkowickiego Spotkania 
z Folklorem,
– Rozwijania aktywności miesz-
kańców wsi poprzez organizację 
imprezy kulturalno-promocyj-
nej z okazji 20 – lecia samorządu 
lokalnego w Goczałkowicach-
-Zdroju, połączonej z wydaniem 
i promocją „Goczałkowickiego 
słownika biograficznego”,
– Organizacji imprezy kultu-
ralno-rozrywkowej w ramach 
obchodów XX-lecia powstania 
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– Uzupełnienia istniejącej bazy 
informacji turystycznej na tere-
nie Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– Odtworzenia oznakowania 
i promocja dziedzictwa przyrod-
niczego Goczałkowic-Zdroju – 
„W krainie Goczałka”.
– Rewitalizacji zabytkowego 
budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury Górnik itp.

W przyszłym roku na wyko-
nanie czekają kolejne. Urząd 

Gminy podpisał umowę na dofi-
nansowanie projektu „Odtwo-
rzenie obiektu małej archi-
tektury – rzeźby plenerowej 
w centrum Uzdrowiska Goczał-
kowice-Zdrój”. Gminny Ośro-
dek Kultury przygotowuje się 
do realizacji  działania pod 
nazwą „Punkt informacji tury-
stycznej w Goczałkowicach-
-Zdroju”.

Warto pamiętać, że duży 
wpływ na ten stan rzeczy mają 
goczałkowiccy członkowie, któ-
rzy na co dzień czynnie wspie-
rają potencjalnych beneficjen-
tów. Wśród nich znajdują się 
wspomniani już wcześniej: 
Grzegorz Mola (przewodni-
czący rady stowarzyszenia), 
Gabriela Placha (członkini rady 
i gminny koordynator w jed-
nym), a także Zofia Szołdra 
(wiceprzewodnicząca komisji 
rewizyjnej).

Opracowanie:
Ewelina Sowa

LOkaLNa GrUPa DzIaŁaNIa 
"zIEmIa PSzCzyńSka"

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, 
13 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpi-
sał umowę w sprawie dofinansowania wniosku złożonego 
w ramach „Małych Projektów” Lokalnej Grupy Działania „Zie-
mia Pszczyńska”. Realizacja projektu pt. „Punkt informacji 
turystycznej w Goczałkowicach-Zdroju” będzie miała na celu 
podniesienie pozytywnego wizerunku miejscowości oraz sze-
rokie promowanie jej kulturowych i przyrodniczych walorów.

Na potrzeby punku zostanie udostępniona część jednego 
z pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej. Wykonanie 
projektu zaplanowano na pierwszą połowę 2013 r. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia wyniesie 23 846,41 zł, w tym koszty 
kwalifikowane 19 477,08 zł. Wkład ze strony LGD zamknie się 
w kwocie 13 633,95 zł.

Ewelina Sowa

GOk PODPISaŁ 
UmOWĘ 

W ramaCh 
„maŁyCh 

PrOjEkTóW”
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W dniu 13 listopada, w Urzędzie Marszał-
kowskim podpisano umowę w sprawie 
dofinansowania projektu pn. „Odtwo-
rzenie obiektu małej architektury – 
rzeźby plenerowej w centrum Uzdrowi-
ska Goczałkowice-Zdrój”, zgłoszonego 
do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyńska” w marcu bieżącego roku.

Celem projektu jest poprawa estetyki 
w centrum Uzdrowiska, wyekspo-
nowanie walorów kulturowych oraz 

podniesienie atrakcyjności turystycznej 
i rekreacyjnej Goczałkowic-Zdroju. Rzeźba 
„Koziołek sarny” zostanie wykonana zgod-
nie z wyglądem historycznym, na podsta-

wie archiwalnej dokumentacji fotograficz-
nej zawartej w dokumencie pod nazwą 
„Goczałkowice – Studium urbanistyczno-
-historyczne” opracowanym w 1994r. przez 
Pracownię Konserwatorską AKANT z Gliwic. 
Rzeźba będzie naturalnej wielkości i zosta-
nie wykonana w brązie, a następnie umoco-
wana na postumencie wykonanym z natural-
nego kamienia. Wykonanie rzeźby planuje 
się powierzyć znanemu i cenionemu artyście 
rzeźbiarzowi zamieszkałemu od urodzenia 
w Goczałkowicach-Zdroju Panu Stanisła-
wowi Hochułowi.

Pierwotnie zakładano, iż odsłonięciu 
rzeźby będzie towarzyszyć impreza rekre-
acyjna pod nazwą „Z kijami do Boru”. Na eta-

pie weryfikacji wniosku przez Urząd Mar-
szałkowski, z zakresu rzeczowego projektu 
wykreślono wydatki związane z organizacją 
tej imprezy. W związku z tym spacer nordic 
walking nie będzie częścią realizowanego 
projektu.

Całkowita wartość zadania po weryfikacji 
wyniesie 46.236,50 zł, w tym koszty kwalifi-
kowane 41.050 zł. Na realizację tego zadania 
gmina otrzyma dotację w kwocie 25.000 zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Ter-
min zakończenia i złożenia wniosku o płat-
ność upływa z dniem 30 września 2013 roku.

Maria Ożarowska

PODPISaNO UmOWĘ 
O DOfINaNSOWaNIE 
"maŁEGO PrOjEkTU"

W dniu 16 listopada br. Administracja 
Zasobów Komunalnych ogłosiła prze-
targ na dostawę energii elektrycznej 
do obiektów gminnych. Przetargiem 
objęto obiekty przepompowni, budy-
nek Urzędu Gminy, budynek komunalny 
przy ul. Szkolnej 70, studnię pomiarową 
oraz oświetlenie uliczne. Termin składa-
nia ofert upływa w dniu 3 grudnia 2012r. 
o godz. 10.30.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się firmy, które m.in. spełniają nastę-
pujące warunki:

1. posiadanie aktualnej koncesji na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2. posiadanie aktualnej umowy z Operatorem 
Systemy Dystrybucyjnego umożliwiającej 
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednic-
twem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów 
Zamawiającego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium. Kryterium oceny ofert stanowi naj-
niższa cena. Okres realizacji zamówienia: 
od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Więcej informacji o przetargu na stro-
nie www.goczalkowicezdroj.pl w zakładce 
„Zamówienia publiczne” oraz w Biulety-
nie Zamówień Publicznych pod numerem 
454118-2012.

Przed ogłoszeniem przetargu rozważano 

utworzenie tzw. grupy zakupowej, której 
celem jest racjonalizacja wydatków poprzez 
obniżenie kosztów dostaw energii elektrycz-
nej dla większej liczby odbiorców. Grupę 
zakupową utworzyłyby wszystkie jednostki 
organizacyjne gminy (szkoły, przedszkola, 
GOSiR, GOK, AZK). Do tej pory każda z tych 
jednostek, w ramach swojego planu finan-
sowego zawierała samodzielnie umowy 
na dostawę mediów, w tym energii elektrycz-
nej. Umowy te zawierano w różnym czasie, 
stąd termin ich obowiązywania jest różny. 
Mając na względzie ewentualne sankcje 
finansowe zrezygnowano z wypowiadania 
dotychczasowych umów i kwestię utworzenia 
grupy zakupowej odłożono na kilka miesięcy.

Maria Ożarowska

OGŁOSzONO 
PrzETarG Na DOSTaWĘ 
ENErGII ELEkTryCzNEj

Z okazji Barbórkowego Święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom 
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara zapewnia Wam i Waszym Rodzinom 
poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Adam Maćkowski
Przewodniczący Rady Gminy

Gabriela Placha
Wójt Gminy

Goczałkowice-Zdrój



  z  ż y c i a  g m i n y   15aktualności

W rozwiniętych krajach Europy i Ameryki 
średnia liczba wieku mieszkańców z roku 
na rok staje się coraz wyższa. Na całym świe-
cie żyje ponad 600 mln ludzi, którzy prze-
kroczyli 70 rok życia. W Polsce odsetek ten 
stanowi prawie 15 procent społeczeństwa. 
Seniorzy przestają odpowiadać dawnym 
wizerunkom osób schorowanych i zmęczo-
nych życiem. Pełni wigoru i sił witalnych są, 
pomimo swego wieku emerytalnego waż-
nym element codziennego życia rodzin-
nego i publicznego. Na co dzień, z jednej 
strony widzimy ich jako oddanych i kocha-
jących dziadków bez których pomocy wiele 
młodych rodzin nie mogła by godzić obo-
wiązków zawodowych z rodzicielskimi. 
Z drugiej strony, prezentują nam się jako 
aktywne osoby realizujące swoje pasje 
i marzenia, zakładając różnorodne stowa-
rzyszenie i instytucje koordynujące kultu-
ralne życie osób starszych.

W samych Goczałkowicach, miejscowo-
ści liczącej sobie ok. 6,5 tyś. miesz-
kańców żyje ponad 400 osób, które 

ukończyły 75 lat (270 kobiet i 149 mężczyzn). 
Dane te, co roku są weryfikowane przy oka-
zji organizowania Dnia Seniora – gminnego 
święta, będącego formą wyrazu wielkiego sza-
cunku i podziwu dla ludzi, którzy weszli w jesień 
swojego życia.

Z inicjatywy Władz Gminy Goczałkowice 
i Gminnego Ośrodka Kultury, 17 października 
2012 r. wszystkich seniorów, którzy przekro-
czyli w/w wiek zaproszono na wyjątkową 
uroczystość, zorganizowaną w tym roku 
po raz pierwszy w goczałkowickiej karcz-
mie „u Kubana”. Punktualnie o godz. 13.00, 
dyrektor GOK – Zofia Szołdra przywitała licz-
nie zgromadzonych gości pośród których nie 
zabrakło Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz proboszcza miejscowej parafii pod 
wezwaniem św. Jerzego.

„Spotykamy się dziś gdyż uznajemy, 
że prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość 
musi znajdować swoje oparcie w doświad-
czeniu. Dlatego mądre społeczeństwa tego 
świata oprócz dbałości o swoich obywateli 
w wieku młodym i produkcyjnym wykazują 
nie mniejszą dbałość i troskę o tych obywateli, 
którzy powinni być dla nas refleksją i radą”. 
Tymi słowami Wójt Gminy – Gabriela Placha 
zwróciła się w stronę uczestników spotka-
nia, dziękując im za tak liczne przybycie oraz 
życząc im zdrowia, pogody ducha oraz wszel-
kiej pomyślności na dalsze lata życia. Do tego 
przesłania dołączył się ks. Lesław Przepłata, 
który obdarował przybyłych wizerunkami 
Matki Boskiej, Jezusa oraz św. Anny.

W trakcie trwania uroczystości w stronę 
zebranych zwrócił się również jeden z senio-
rów. Pan Kazimierz Furczyk podziękował 

organizatorom za tak wspaniałą inicjatywę 
a Wójtowi Gminy życzył dalszych sukcesów 
na piastowanym stanowisku.

Na spotkaniu  nie mogło zabraknąć 
Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, 
który tradycyjnie zadbał o oprawę arty-
styczną święta (warto zauważyć, że pośród 
jego członków również znajduje się kilka 
osób, które przekroczyły 75 rok życia).

Łącznie, w uroczystym Dniu Seniora 
wzięło udział ponad 200 mieszkańców 
Goczałkowic. Pośród nich zabrakło niestety 
tych najstarszych: Pani Anny Kokot (ur. 
1914), Pani Rozalii Wadas (ur. 1915) oraz 
Pana Jana Mazura (ur. 1917), którym pra-
gniemy życzyć jeszcze wielu szczęśliwe prze-
żytych lat.

Ewelina Sowa

GOCzaŁkOWICkIE 
SPOTkaNIE SENIOróW

Występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice. Akompaniuje - Grzegorz Paszek.

Goczałkowiccy SENIORZY na uroczystym spotkaniu.
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„Medale z różyczką” to hono-
rowe wyróżnienie, nadawane 
z ramienia prezydenta Rzeczy-
pospolitej wszystkim parom 
małżeńskim, które obchodzą 
50 rocznicę pożycia. Odznacze-
nie wręczane z okazji złotych 
godów jest wymownym symbo-
lem oddania, miłości i poświęce-
nia. Przypieczętowaniem słów 
złożonej przed laty przysięgi 
ślubnej. Świadectwem wielu 
wspólnie przeżytych na dobre 
i na złe lat.

W tym roku, w Goczałkowi-
cach wyjątkową uroczy-
stość uhonorowania sza-

cownego grona jubilatów zorga-
nizowano 7 listopada, w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury. Zapro-
szonych gości przywitał Gospo-
darz Gminy – Gabriela Placha, 
która podkreśliła, że „dzisiejsza 
spotkanie jest okazją, aby pochylić 
się nad ludzkim życiem, realizo-
wanym w małżeństwie, rodzinie 

oraz w lokalnym społeczeństwie”. 
Życzenia, zdrowa i miłości sole-
nizantom przekazała Ślązaczka 
Roku – Otylia Trojanowska, która 
po raz kolejny swą osobą uświet-
niła to niezwykłe wydarzenie.

Z rąk Pani Wójt, 18 par, które 
dokładnie pół wieku temu wypo-
wiedziało sakramentalne „tak” 
otrzymało listy gratulacyjne oraz 
medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Pośród nich zna-
leźli się m.in. Stanisław Hochuł, 
miejscowy artysta-rzeźbiarz, 
Wincenty Młodzik – długoletni 
radny gminy Goczałkowice-Zdrój 
wraz z żoną Ellą oraz Czesława 
Jonkisz – członkini Zespołu Folk-
lorystycznego Goczałkowice, 
w towarzystwie męża.

Ponadto w ramach jubile-
uszu rocznicę 60 – lecie zawar-
cia związku małżeńskiego obcho-
dzili Państwo Gertruda i Bernard 
Fijoł, Elżbieta i Jan Krasoń oraz 
Anna i Robert Paliczka, a także 
Państwo Maria i Henryk Kucza, 

świętujący diamentowe gody.
Podsumowując  k i lk ugo-

d z i n n ą  u r o c z y s to śc i  Wó j t 
Gminy, podziękowała przyby-
łym za „wszystko, czego doko-
nali w życiu. Za ofiarność, zrozu-
mienie wielkich celów małżeń-
stwa, dobre wychowanie dzieci, 

za przykład życia, za cierpie-
nie i łzy, za radość i każdy siwy 
włos. W słowach „ludzie którzy 
kochają z całego serca, nigdy się 
nie starzeją” zawarła najważniej-
sze motto, które powinno towa-
rzyszyć nam przez całe życie.

Ewelina Sowa

jUbILEUSz Par maŁżEńSkICh

1. Pobraliście się Państwo 50 
lat temu. Jak wyglądał Pań-
stwa okres narzeczeństwa, ślub 
i pierwsze lata życia w „małżeń-
stwie”?

Przed laty Goczałkowice nie 
były tak zaludnione, jak dzi-
siaj. Mieszkaliśmy wraz z żoną 
po sąsiedzku, w pewnym momencie 
nawet w tym samym domu. Znali-
śmy się od „zawsze” i w pewnym 

momencie okazało się, że jesteśmy 
sobą zauroczeni. Jednakże nie mie-
liśmy zbyt wiele czasu na spotyka-
nie się, zabawy, czy tańce. Dawniej 
żyło się inaczej. Jako młody chło-
pak ciężko pracowałem, zarówno 
na kopalni, jak i w gospodarstwie 
rodziców. Będąc kawalerem, budo-
wałem również dom. Powodowało 
to, że nasze kontakty były ograni-
czone. Czasem udawało się nam 

znaleźć wolną chwilę na wspólną 
wycieczkę na motorze, ale tak było 
tylko w czasach narzeczeństwa.

Pobraliśmy się z żoną, kiedy 
miałem 24 lata. Wówczas nikt nie 
wymagał już od nas, uzyskania 
zgody rodziców. Nie było również 
oświadczyn takich, w dzisiejszym 
kształcie. Mieliśmy za to huczne, 
dwudniowe wesele, które trady-
cyjnie zostało zorganizowane 

w domu.
2. Czy Pana zdaniem inicjatywa 
przyznawania medali „za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” 
ma w dzisiejszych czasach zna-
czenie?

Jest to wyjątkowa forma pod-
kreślenia „trwałości” związku mał-
żeńskiego. O tyle cenna, iż nie każdy 

50 LaT mINĘŁO 
WyWIaD z WINCENTym mŁODzIkIEm, WIELOLETNIm raDNym 
GmINy GOCzaŁkOWICE-zDrój, kTóry Wraz z żONą ELLą 
ObChODzI jUbILEUSz „zŁOTyCh GODóW”.

DOKOŃCZENIE NA STR. 17 
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Strażacy z Goczałkowic-Zdroju 
od dłuższego czasu zabiegali 
w różnych instytucjach i jed-

nostkach o doposażenie w sprzęt, 
który mógłby być wykorzystywany 
w akcjach ratowniczych, szczególnie 
w akcjach powodziowych, a także 
przy usuwaniu skutków innych zda-
rzeń losowych i katastrof natural-
nych. Wielomiesięczna aktywność 
na tym polu przyniosła nadzwyczajne 
efekty.

Strażacy z Plutonu Ratownictwa 
Wodnego i Poszukiwawczego OSP 
Goczałkowice-Zdrój doprowadzili 
sprawę do pozytywnego finału. 
OSP weszła w posiadanie m.in. 2 
pomp szlamowo-spalinowych, 2 
agregatów pompowych na przy-
czepach, 3 łodzi do działań ratow-
niczo-poszukiwawczych, mobil-
nego systemu dystrybucji paliwa, 5 
szt. zapór przeciwpowodziowych, 
zestawu węży tłocznych, samo-

chodu operacyjnego marki Land 
Rover Defender, pojazdu typu ruad 
do kontroli wałów przeciwpowo-
dziowych, pił spalinowych, w tym 
pił do cięcia betonu i wiele innych 
elementów wyposażenia ratowni-
czego w zakresie ratownictwa wod-
nego i poszukiwawczego, niezbęd-
nego w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia i życia ludzi oraz groźby utraty 
mienia.

Jak nas poinformował Naczel-

nik OSP Tomasz Złociak, oczkiem 
w głowie strażaków jest system 
przeciwpowodziowy NOAQ z dmu-
chawą elektryczną. System ten 
umożliwia zabezpieczenie zagro-
żonych terenów poprzez wykona-
nie w krótkim czasie wałów prze-
ciwpowodziowych, których łączna 
długość wynosi ok. 200 m.

Oby okazji do wykorzystania 
tego sprzętu było jak najmniej!

Maria Ożarowska

SPrzĘT DLa OSP 
GOCzaŁkOWICE-zDrój

ma możliwość wspólnie dożyć 
takiego jubileuszu. Proszę mi wie-
rzyć, że jest to wielka sztuka, aby 
w zgodzie i harmonii przeżyć 50 
lat – żona z mężem, a mąż z żoną. 
Zawsze, w związku są lepsze i gor-
sze, bardziej burzliwe dni. Przy-
chodzi szara codzienność, obo-
wiązki, wychowanie dzieci. Ciągle 
słońce nie świeci.

Mogę powiedzieć, że z mał-
żeństwem o tak długim stażu, jest 
tak, jak ze starym samochodem. 
Pomimo, że czasami coś zgrzyta 
i niedomaga, to i tak darzymy go 
największym sentymentem i przy-
wiązaniem.
3. Przez długie lata udzielał się 
Pan społecznie na rzecz naszej 
gminy. Był Pan radnym, otrzy-
mał Pan tytuł Honorowego 
Obywatela Goczałkowic. Jak 
wyglądały początki tej działal-
ności? Jak żona zapatrywała się 
na liczne nieobecności w domu?

Faktycznie, najgorzej było 
w tych pierwszych momentach. 
Cała historia związana z rozwo-
jem samorządności w naszej gmi-

nie była dość długa i burzliwa. 
Pamiętam, że któregoś dnia zwró-
ciła się do mnie grupka ludzi, któ-
rzy chcieli zmienić coś na lepsze 
w Goczałkowicach. Postanowiono, 
że w pierwszej kolejności należy 
wybrać nowe władze. Wówczas 
zwrócił się do mnie Pan Waliczek, 
który zaproponował, żebym został 
sołtysem (wcześniej mój dzia-

dek przez ponad 20 lat był takim 
„domowym” wójtem Goczałko-
wic). Było to dla mnie ogromne 
zaskoczenie. Nie miałem wcześniej 
żadnego doświadczenie w tej mate-
rii, jednakże wybrali właśnie mnie.

Moja żona dowiedziała się 
o wszystkim przez przypadek. 
Dopiero, co wróciła z Niemiec. Ktoś 
przyszedł do domu i zapytał się, 

czy tu mieszka sołtys. Strasznie się 
zdenerwowała i stwierdziła, że się 
na to wszystko nie zgadza. Musiało 
minąć trochę czasu zanim pogo-
dziła się z całą sytuacją i ze zmia-
nami, jakie za sobą ona niosła. 
Obiecałem jej w tedy, że nie będę 
urzędował w domu, tylko w jed-
nym z pomieszczeniem w „straż-
nicy” (dzisiaj stara część budynku 
Urzędu Gminy).

Tak, mniej więcej wyglądał ten 
pierwszy impuls, dzięki któremu 
dzisiaj jesteśmy niezależną gminą.
4. Jaką radę mógłby dać Pan 
w imieniu swoim i żony mło-
dym ludziom wstępującym 
w związek małżeński? Czy ist-
nieje swoisty przepis na udane 
życie rodzinne?

Najważniejsze w życiu jest poro-
zumienie. Umiejętność wypraco-
wania kompromisu. Każdy musi 
czasem ustąpić drugiej stronie. 
Zachować myśli dla siebie. Na tym 
polega zgodne i udane małżeń-
stwo.

Rozmawiała:
Ewelina Sowa

50 LaT mINĘŁO - CIąG DaLSzy

Państwo Młodzik z Wójtem Gminy - Gabrielą Plachą na pamiątkowym zdjęciu.
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Dzień ten jest jednym z największych 
świąt, które nawiązują do tradycji i roli, 
jaką w historii naszego kraju odegrała 
Komisja Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
miało miejsce doroczne spotkanie władz 
Gminy z pracownikami gminnych placó-
wek oświatowych.

Tegoroczna gminna uroczystość odbyła 
się w czwartkowe popołudnie, 12 
października, w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Kultury, w sali która kiedyś sta-
nowiła nadbudówkę i salkę gimnastyczną, 
a teraz po rewitalizacji odzyskała dawny 
kształt i blask.

Honory gospodarza spotkania pełniła Pani 
Gabriela Placha – Wójt Gminy. W uroczystości 
wzieli udział: Adam Maćkowski – Przewodni-
czący Rady Gminy, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli, nauczyciele uhonorowani nagrodami 
Wójta Gminy, nauczyciele, którzy bieżącym 
roku uzyskali stopień nauczyciela mianowa-
nego oraz Kierownik GZO- Krzysztof Turoń. 
W trakcie uroczystości wręczano akty mia-
nowania, nagrody i wyrożnienia oraz listy 
gratulacyjne.

Zwracając się do obecnych Pani Wójt pod-

kreśliła rangę zawodu mówiąc m.in. „okres 
ostatnich miesięcy nie był łatwy. Niepokoje, 
obawy, koniec kadencji dyrektorów, zawi-
rowania wokół sześciolatków, konkursy, 
zmiany w niektórych jednostkach, oceny 
pracy, awans zawodowy… a nade wszystko 
codzienne wypełnianie misji wpisanej 
w zawód, który Państwo obraliście i wykonu-
jecie. I który my również obraliśmy i wykonu-
jemy. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy 
Urzędu Gminy – wszyscy, wypełniając swoje 
obowiązki zawodowe jesteśmy dla drugiego 
człowieka, służymy drugiemu człowiekowi. 
To nasz chleb codzienny w minionym okresie 
i w czasie, który jest przed nami.”

Wyjątkowym i podniosłym momentem 

październikowej uroczystości było ślubo-
wanie nauczycieli mianowanych. W wyniku 
tegoroczych postępowań egzaminacyjnych 
do grona nauczycieli mianowanych dołą-
czyli: Jolanta Szczygieł – nauczycielka SP nr 
1, Agnieszka Spendel – nauczycielka Przed-
szkola nr 1 oraz Agnieszka Gałuszka – nauczy-
cielka języka niemieckiego w Gimnazjum.

Po części oficjalnej wywiązała się dyskusja 
o problemach nurtujących środowisko oświa-
towe.

Rozmawiano o tradycjach i zwyczajach 
miejscowych, edukacji regionalnej, rozwoju 
fizycznym dzieci i młodzieży, współpracy 
z rodzicami, potrzebie integracji środowi-
ska lokalnego, zagospodarowaniu wolnego 
czasu, rozbudzaniu zainteresowań. Dyrek-
torzy SP nr 1 oraz Gimnazjum podzielili 
się informacjami z Kongresu Zarządzania 
Oświatą, który odbył się w dniach 24-26 
września br., w Toruniu. W Kongresie wzięło 
udział prawie 1000 osób z całego kraju, a jego 
głównym celem była wymiana doświadczeń 
i integracja środowiska oświatowego oraz 
wypracowanie wspólnego stanowiska wobec 
podstawowych problemów oświaty.

Maria Ożarowska

DzIEń EDUkaCjI 
NarODOWEj W GmINIE

Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej przyznawane są nagrody dla nauczy-
cieli za ich osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze.

W tym roku Nagrody Wójta Gminy 
otrzymało 8 nauczycieli tj. Gabriela 
Król – nauczycielka SP nr 1, Katarzyna 

Sekta – nauczycielka SP nr 1, Danuta Koła-
cińska – nauczycielka w Gimnazjum, Jolanta 
Sobkowiak – nauczycielka Gimnazjum, Anna 
Czernecka- Mac – nauczycielka Przedszkola nr 
2, Beata Smolarek – Dyrektor Gimnazjum, Ewa 
Chojkowska – Dyrektor Przedszkola nr 1, Beata 
Migacz – Dyrektor Przedszkola nr 2.

Maria Ożarowska

NaGrODy DLa NajLEPSzyCh

Na całym świecie jest wiele 
smaków – znajomych i zaska-
kujących. Są smaki, które zapa-
miętamy do końca życia, oraz 
takie, których więcej nie chcie-
libyśmy próbować. Aby przy-
bliżyć naszym najmłodszym 
zapachy i smaki kuchni róż-
nych zakątków świata, zabra-
liśmy je w „smaczną podróż…”

Dnia 21.11.2012 r., w naszej 
placówce zorganizowali-
śmy po raz kolejny warsz-

taty etnologiczne z cyklu „Opo-
wiadamy o świecie”, tym razem 
pod hasłem „Smaczne podróże”.

Na początku zajęć  dzieci   
zaproszone zostały do samodziel-
nego przygotowania chińskich 
ciasteczek z wróżbą. Na czym pole-
gało zadanie? Otóż przedszkolaki 
musiały zawinąć połówkę orzecha 
w pasek papieru z wróżbą – chiń-
skim znakiem zodiaku. Następ-
nie formowały ciasteczko – piero-
żek, w środku którego umieściły 
wróżbę.

Podczas gdy ciasteczka pie-
kły się uwalniając zapach rozno-
szący się po całym przedszkolu, 
przedstawiono przedszkolakom 
prezentację multimedialną. Oglą-
dając fotografie i filmy zrealizo-
wane przez prowadzących pod-
czas swoich podróży po różnych 
krajach, dzieci dowiedziały się, 
że ulubiona czekolada powstaje 
z nasion kakaowca, cynamon robi 
się z kory cynamonowca, a karob 
to owoc rośliny, z której wyra-
bia się masę podobną w smaku 

do czekolady. Przedszkolaki roz-
poznawały i nazywały egzotyczne 
przyprawy tj. wanilia, papryka, 
oregano, tymianek, bazylia, itp. 
Dowiedziały się, że sól nie tylko 
wydobywa się z kopalni, ale rów-
nież pozyskuje ze słonej, morskiej 
wody. Wyrażały zdziwienie oglą-
dając zdjęcia buraka cukrowego 
i trzciny cukrowej nie zdajając 
sobie sprawy, iż cukier wytwarza 
się z tych roślin. Poznały także nie-

„SmaCzNE PODróżE”
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Dnia 25.10.2012 roku w Publicznym Przed-
szkolu nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju 
odbyła się niecodzienna uroczystość. Sala 
przedszkolna zamieniła się w spiżarnię 
i mały skansen, a zaproszeni goście przy-
byli w celu przybliżenia przedszkolakom 
tradycji i kultury naszego regionu.

Dzieci do tego wydarzenia przygoto-
wywały się już od połowy września. 
Podczas cyklu zajęć wychowawczo – 

dydaktycznych nauczyciele starali się zwra-
cać szczególną uwagę przedszkolaków 
na poszanowanie darów „Matki Ziemi” i obo-
wiązek człowieka do spożytkowania zebra-
nych z pól i sadów plonów. Przedszkolaki 
wykonywały więc sałatki, siały kiełki, zja-
dały surowe warzywa i owoce, grupy star-
sze odbyły wycieczkę do „Chaty chlebowej” 
w Górkach Małych, gdzie na własnej skórze 
poznały trud wypieku chleba i wyrobu masła. 
Podczas wszelkich działań dzieci uczyły się 
wierszy, piosenek i tańców, które zostały 
wykorzystanie podczas PRZEDSZKOLNYCH 
DOŻYNEK 2012.

„Plon niesiemy plon w gospodarza dom” 
słowami tej pieśni w progi przedszkola wkro-
czyła spora liczba gości, którym kultywowa-
nie tradycji i przekazywanie jej młodszym 
pokoleniom bardzo leży na sercu. Panie 
z „Koła Gospodyń Wiejskich” Helena Moroń 
i Teresa Furczyk oraz dzieci z Zespołu Koła 
Regionalnego wraz z opiekunami paniami 
Katarzyną Sekta i Gabrielą Król przy akom-
paniamencie akordeonu na którym przygry-
wał pan Grzegorz Paszek zrobiły ogromne 
wrażenie na naszych przedszkolakach. W tak 
zacnym gronie rozpoczęliśmy świętowanie 
ukończenia prac polowych.

Nasi podopieczni wnieśli w koszach owoce 
i warzywa, zapewniając gości, że chętnie 
je jedzą i wiedzą, że ich wartość jest droż-
sza od złota, gdyż są źródłem witamin, 
a co za tym idzie dodają zdrowia. Gospo-

dynie tłumaczyły, jak dawniej przetwarzało 
się owoce i warzywa, aby całą zimę nie tra-
ciły na wartości. Przedszkolaki z zaciekawie-
niem przyglądały się niecodziennym strojom 
gości i słuchały opowieści jak dawniej żyło 
się w Goczałkowicach. Podczas uroczysto-
ści została poruszona tematyka samowystar-
czalności gospodarstw domowych. Mówiono 
o przydomowych ogrodach i sadach, hodowli 
zwierząt gospodarskich i korzyści z nich pły-
nących (mięso, mleko, jaja, pierze, skóry). 
Dzieci miały okazję zobaczyć maselnicę, pół-
funtek, żelazko z duszą, młynek, lampę naf-
tową, sposób skubania pierza.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej przygo-
towały program artystyczny. Stroje, tańce 
i śpiewy wykonane przez tych małych miło-
śników naszych tradycji wzruszyły wszyst-
kich uczestników uroczystości. Przedszkolaki 
z otwartymi ustami przyglądały się poczy-
naniom nieco starszych kolegów i koleża-
nek, a pracownicy naszej placówki z wiel-
kim wzruszeniem wschłuchiwali się w słowa 
przyśpiewek i pieśni śląskich, podziwiając ich 
piękne głosy i perfekcyjnie opanowane tańce.

Oprócz ważnego symbolu DOŻYNEK, tra-
dycyjnego „Wieńca dożynkowego” na naszej 
uroczystości nie mogło zabraknąć CHLEBA. 
Przedszkolaki wniosły więc ten symbol pracy 
rąk ludzkich. A prowadząca zaakcentowała, 
że „bochen ten ma nam przypominać o tym, 
iż ziemia z woli Boga wydaje plony, a czło-
wiek potrafi je spożytkować”. Zwróciła rów-
nież uwagę, że jest on symbolem dostatku 
i przypomniała w jaki sposób należy go sza-
nować. Dzieci poprosiły gospodynie o pokro-
jenie dożynkowego wypieku, tak aby każdy 
uczestnik naszej uroczystości mógł się poczę-
stować. I tak przy utworze „Jesień” Antonio 
Vivaldiego wszyscy zajadali – „……na szczę-
ście, na zdrowie, na caluśki roczek, żeby nam 
się szczęściło, darzyło, żeby nie ubyło ale 
przybyło”.

Żyjemy w czasach, kiedy pęd życia i szybki 

rozwój wielu dziedzin powoduje, że ludzie 
większą wagę przywiązują do poznawania 
rzeczy nowych. Takie podejście, w ogrom-
nym stopniu przyczynia się do zanikania tra-
dycji i kultury, która została nam przekazana 
przez starsze pokolenia. Postęp jest ważny, 
ale równie ważne są wartości i obyczaje, 
które przekazali nam nasi rodzice. Tradycje 
są częścią naszej kultury, są tym co wyróż-
nia nas spośród innych narodów. W naszym 
przedszkolu staramy się w sposób łatwy 
i przystępny przekazywać małym dzieciom 
treści, które zainteresują je życiem, kulturą 
i obyczajami mieszkańców naszej miejsco-
wości. W tym celu zostały zorganizowane 
PRZEDSZKOLNE DOŻYNKI 2012, wzrusza-
jące spotkanie trzech pokoleń, poprzez które, 
pragniemy wpoić przedszkolakom miłość 
do Goczałkowic – naszej małej ojczyzny.

Edyta Smejkal
nauczyciel Publicznego 

Przedszkola nr 2

PrzEDSzkOLNE DOżyNkI 2012

które potrawy typowe dla kuchni 
różnych narodów.

Mali smakosze mieli okazję 
bliższego poznania wybranych 
przypraw. Dzieci dotykały, oglą-
dały, wąchały, a wreszcie degu-
stowały przygotowane smako-
łyki. Na stole znalazły się bowiem 
laski wanili, orzechy kokosowe, 
kokos, mleczko kokosowe, masło 
orzechowe, orzeszki w masie 
karobowej, papryka czarna, 
cynamon.

Jednak największym powo-
dzeniem cieszyły się upieczone, 
smaczne ciasteczka. Przełamując 
pierożki na pół dzieci wyciągały 
wróżby, a panie je odczytywały 

i w ten sposób dzieci wzbogacały 
wiedzę na temat symboli z chiń-
skich horoskopów – pies, tygrys, 
świnia, wąż, koń, itp.

Na zakończenie warsztatów 
dzieci otrzymały przepisy, dzięki 
którym mogą w domu z rodzi-
cami takie ciasteczka wyko-
nać. Oczywiście drugie ciastko 
z wróżbą każdy poniósł do domu.

Tego typu warsztaty niosą 
ważny przekaz wartości takich 
jak tolerancja, zrozumienie 
innych kultur, drugiego czło-
wieka i uświadomienie sobie 
własnej wartości.

Aleksandra Kołodziejczak
Publiczne Przedszkole nr 2

„SmaCzNE PODróżE” - CIąG DaLSzy
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Ad a p t a c j a  d z i e c k a 
do warunków przedszkol-
nych to bardzo trudny 

okres zarówno dla maluszka, 
rodzica, jak i  nauczyciela. 
Wspólne podejmowanie dzia-
łań na rzecz ograniczenia stresu 
wywołanego rozłąką, to pod-
stawa współpracy dom-przed-
szkole, przedszkole-dom. Tego-
roczne maluchy nadzwyczaj 
szybko poradziły sobie z tym 

problemem. Już z uśmiechem 
przekraczają próg sali, opowia-
dają o ciekawych wydarzeniach, 
nawiązują koleżeńskie kontakty 
z rówieśnikami. Żegnanie i wita-
nie dziecka uśmiechem, odbiera-
nie o ustalonej porze, jednakowe 
zasady dotyczące praw i obo-
wiązków dzieci wprowadzane 
w domu i przedszkolu, dotrzy-
mywanie obietnic, to czynniki 
sprzyjające „zadomowieniu się” 

dzieci w przedszkolu.
A jeśli adaptacja przebiega 

pomyślnie, to osiąganie przez 
dzieci sukcesów w różnych dzie-
dzinach jest jak najbardziej moż-
liwe.

Dlaczego tak myślę? Ponie-
waż 31 października tego roku 
Maluchy zdały swój pierwszy 
poważny „egzamin”.

Rodzice zaproszeni na uro-
czyste pasowanie przedszko-
laków mogli z dumą i rado-
ścią przyglądać się występom 
pociech.  Czy ktoś  płak ał? 
Oczywiście! Czy ktoś pobiegł 
do mamy? Pewnie! Ale były 
to nieliczne dzieciaczki. Zde-
cydowana reszta odważnych 
zuchów dzielnie śpiewała, tań-
czyła parami, recytowała i nawet 
gimnastykowała się, by pokazać 
czego się w przedszkolu nauczy-
liśmy. Nie myślcie, że występ 
przed tak licznym audytorium 
to pestka. Zapytajcie dorosłych, 
czy nie mają tremy. A trzylatki? 
Pokazały klasę! Nie tylko udo-
wodniły, że znają treść wierszy, 
piosenek, ale w szczególności, 
że zasługują na miano praw-

dziwego przedszkolaka, na któ-
rego to dyrektor przedszkola, 
pani Beata Migacz je pasowała. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, birety i słodkie upo-
minki. I chyba to te ostatnie 
były kluczem programu, gdyż 
znikały w okamgnieniu.

Ponieważ to kolejny rok 
z akcją „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, nie obyło się bez głośnego 
czytania. Poprosiłam zatem 
mamę maluszka, żeby czytała 
tekst o „Perypetiach Mysi Pysi”, 
który był przeplatany zadaniami 
wykonywanymi przez dzieci. 
Pani Monika Świerczek stanęła 
na wysokości zadania, za co jej 
serdecznie dziękuję.

Maluszkom i ich rodzicom, 
ukradkiem wycierającym łzy 
wzruszenia, życzę wiele cier-
pliwości i wytrwałości w ocze-
kiwaniu na kolejne sukcesy 
pociech. Jak również zachęcam 
do niestrudzonego wspierania 
ich wysiłków.

nauczyciel Publicz-
nego Przedszkola Nr 2

 Anna Czernecka
 – Mac

jUż jESTEm PrzEDSzkOLakIEm

W tym roku po raz kolejny 
uroczyście obchodzili-
śmy Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 
W ramach uczczenia święta 
odbyły się konkursy oraz spo-
tkania z zaproszonymi dziećmi 
z przedszkoli. Celem tej akcji 
było wyeksponowanie rol i 
biblioteki jako szczególnego 
miejsca w szkole,  zwróce-
nie uwagi na jej ogromną rolę 
w nauce i rozwijaniu zaintere-
sowań czytelniczych. To oka-
zja, aby zainteresować nawet 
najmłodsze dzieci działaniami 
biblioteki, aby podzielić się 
swymi pomysłami.

W tym czasie szczególnymi 
gośćmi w gimnazjalnej biblio-
tece były dzieci z Publicznych 
Przedszkoli nr 1 oraz nr 2 
w Goczałkowicach-Zdroju (26 
października i 7 listopada 2012 

roku). Podczas zajęć miały one 
okazję posłuchać „Pchły Sza-
chrajki” J. Brzechwy, obejrzeć 
inscenizację bajki „O małej cza-
rownicy” A. Galicy w wykonaniu 
uczennic z Koła Bibliotecznego, 
które wcieliły się w rolę boha-

terów. To one wprowadziły cie-
pły klimat zajęć, witając przed-
szkolaków, bawiąc się z nimi 
i nagradzając zakładkami i sło-
dyczami za prawidłową odpo-
wiedź w konkursie z zagadkami.

Celem tego typu zajęć było 

zachęcenie najmłodszych czy-
telników do korzystania z biblio-
teki, która ma im się kojarzyć 
z miejscem ważnym i ciekawym 
w szkole, które często będą 
odwiedzać.

Dzięki obchodom tego mię-
dzynarodowego święta ucznio-
wie mieli okazję lepiej poznać 
bibliotekę szkolną. Przyjemna 
świąteczna atmosfera ułatwia 
życzliwe kontakty, pomaga two-
rzyć wizerunek biblioteki jako 
miejsca przyjaznego, gościn-
nego, interesującego i ważnego.

P r a g n i e m y  p o d z i ę k o -
wać wszystkim nauczycie-
lom, uczniom i ich opiekunom 
za wyrazy sympatii, którymi nas 
obdarowano w czasie trwania 
akcji.

Koło Biblioteczne
z opiekunem

mgr Honoratą Dyduch

mIĘDzyNarODOWE ŚWIĘTO 
bIbLIOTEk SzkOLNyCh 
W GImNazjUm
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Święto Niepodległości, obcho-
dzone co roku 11 listopada, 
„dla upamiętnienia odzyska-
nia przez Polskę suwerenności”, 
to dzień szczególny w kalen-
darzu „państwowych” świąt 
naszego kraju. W 1918 roku, 
po 123 latach okupacji i znie-
wolenia, dzięki niezwykłej cha-
ryzmie, zawziętości i zaanga-
żowaniu „wielkich Polaków” 
– patriotów odzyskaliśmy wol-
ność i możliwość stanowienia 
o własnym narodzenie.

Miłość do ojczyzny, goto-
wość ponoszenia za nią 
ofiar, gotowość poświę-

cenia dla niej własnego zdrowia 
i życia, poczucie społecznej więzi, 
wspólnoty kulturowej oraz głębo-
kiej solidarności z rodakami składa 
się na definicję jakże prostego i nie-
pozornego słowa – patriotyzm. 
Słowa którego znaczenie przy-
świecało naszym poprzednikom, 
które było motorem napędzającym 
wielkie zrywy w dziejach historii 
Polski, a które dziś coraz częściej 
pozostaje „pustym” zwrotem wypi-
sanym na transparentach, zwro-
tem, który zamiast łączyć i scalać 

wywołuje konflikty.
J a k ż e  s m u t n o  p a t r z e ć 

na nas samych, którzy targani 
wewnętrznymi podziałami, w tak 
ważnym dla kraju dniu nie potra-
fimy wspólnie, z radością i poczu-
ciem dumy świętować wydarze-
nia, które na zawsze zmieniło 
losy nie tylko naszej ojczyzny, 
ale również całej Europy. Być 
może przyczyną takiej sytuacji 
jest coraz słabiej pielęgnowany 
patriotyzm lokalny. Brak przy-
wiązania i „umiłowania” swej 
małej ojczyzny, brak solidarności 
i poczucia wspólnego obowiązku 
dbania o jej dobro, może owoco-
wać wykształceniem niekorzyst-
nych emocji.

Dlatego tak ważne jest, aby 
„u podstaw” właśnie w tych 
naszych małych ojczyznach dbać 
i pielęgnować pamięć o tych 
co odeszli i o tym co minione. 
W myśl  tej  zasady, Gmina 
Goczałkowice-Zdrój, na miarę 
miejscowych możliwości stara 
się w szczególny i uroczysty 
sposób upamiętnić odzyskanie 
przez Polskę autonomii.

Inaugurację tegorocznych 
obchodów Święta Niepodległo-

ści rozpoczął kameralny kon-
cert „O Polsce niepodległej pie-
śnią i wierszem na ustach” zor-
ganizowany w piątkowy wie-
czór, 9 listopada przez Gminny 
Ośrodek Kultury. W obecności 
Wójta Gminy – Gabrieli Plachy, 
przedstawicieli rady gminy, 
mieszkańców i kuracjuszy mło-
dzież uczestnicząca w zajęciach 
wokalnych ośrodka stworzyła 
niepowtarzalny atmosferą, pre-
zentując najpiękniejsze utwory 
o tematyce i wydźwięku patrio-
tycznym, pośród których dało 
się usłyszeć melodie takich pie-
śni jak: „Marsz Marsz Polonia”, 
„Rozkwitały pęki białych róż”, 
„O mój rozmarynie”, „Przybyli 
ułani” itp.

Bezpośrednio, w dniu uro-
czystości o godz. 9.00 w goczał-
kowickim kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Jerzego 
odprawiono uroczystą mszę św. 

w intencji ojczyzny, mieszkań-
ców Goczałkowic i ks. seniora 
– Henryka Burczyka. Następ-
nie, o godz. 12.00 przy dźwię-
kach syreny pani wójt, w asyście 
pocztu sztandarowego Ochot-
niczej Straży Pożarnej na czele 
z prezesem – Jerzym Sodzawicz-
nym i zastępcą komendanta – 
Tomaszem Piszczkiem złożyła 
symboliczne kwiaty i znicze pod 
pomnikiem „ku czci podległym 
za wolność ojczyzny”, upamięt-
niając bohaterskie zwycięstwa 
i tych, co oddali życie walcząc 
za Polskę.

Obchody Święta Niepodle-
głości stały się dodatkowo, oka-
zją do uhonorowania i wyróżnie-
nia strażaków – Sławomira Szy-
moszka i Piotra Czerwińskiego, 
którzy z rąk prezesa OSP i Wójta 
Gminy otrzymali odznaczenie 
„Wzorowego strażaka”.

Ewelina Sowa

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Koncert z okazji Święta Niepodległości - występ zespołu wokalnego GOK-u.

Wójt Gminy wraz z Prezesem OSP składają kwiaty pod pomnikiem "ku czci poległym".

Druhowie odznaczeni medalem "Wzorowego strażaka".
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Każdy z nas jest nośnikiem 
pewnego rodzaju kodu kultu-
rowego, będącego wzorcem 
kształtującym nasz sposób 
myślenia i zachowania. Kod ten, 
to nasza tożsamość, coś naby-
tego i wyuczonego, coś co przy-
swajamy sobie w drodze wycho-
wania.

Jednym z jego ważniejszych 
czynników składowych, 
który bezpośrednio  wpływa 

na „wyrobienie” w jednostce 
poczucia przynależności do danego 
regionu, grupy społecznej, wyzna-
niowej jest język, który w zależ-
ności od okoliczności, pochodze-
nia i genezy swego powstania da 
się podzielić na różnego rodzaju 
gatunki i gwary.

W Polce można wydzielić kilka 
podstawowych dialektów, które 
obok narodowego języka literac-
kiego stanowią główne źródło 
komunikacyjne. Jednym z nich jest 
tzw. gwara śląska wywodząca się 
z południowo-zachodnich terenów 
naszego kraju. Jej obecny kształt 
zawdzięczamy naleciałościom, 

które język polski w czasie zawi-
rowań historycznych „zapożyczył” 
z niemieckiej i czeskiej mowy.

„Śląsko gotka” – kiedyś przyj-
mowana za coś oczywistego 
i naturalnego, dziś w swej „czystej” 
postaci coraz częściej używana jest 
„od święta”. Kultywowana i przeka-
zywana najmłodszym nie w zaciszu 
własnego domu, a w ramach funk-
cjonowania różnego rodzaju zespo-
łów, kół regionalnych, przeglądów 
folklorystycznych, którym przy-
świeca jeden, bardzo ważny cele 
– ocalić od zapomnienia poszcze-
gólne „klucze” składające się 
na skomplikowany  szyfr naszego 
pochodzenia.

Ten sam zamysł przyświeca rów-
nież Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Goczałkowicach – Zdroju, który 
16 listopada 2012 r. po raz XV zor-
ganizował gwarowy konkurs recy-
tatorski „Pogodejmy po naszymu”. 
W tegorocznej edycji udział wzięło 
17 dzieci klas II i III szkół podsta-
wowych Powiatu Pszczyńskiego, 
które zaprezentowały utwory w tra-
dycyjnej, śląskiej gwarze. Decyzją 
jury laureatkami przeglądu zostały 

Wiktoria Polok ze Studzienic oraz 
Lidia Pająk z Goczałkowic, które 
otrzymały wyróżnienie I stopnia 
(wśród pozostałych uczestników 
przyznano 5 wyróżnień II stopnia 
oraz 10 stopnia III).

Jako kryterium oceny, brano pod 
uwagę poprawną dykcję, wrażenie 

artystyczne oraz przygotowanie 
i pochodzenie utworu, gdyż istotą 
występu jest umiejętność zaintere-
sowania swą opowieścią słuchacza, 
a ten efekt bardzo często dają teksy 
autorskie, które nie powielają sta-
rych, utartych schematów.

Ewelina Sowa

POGODEjmy PO NaSzymU

Uczestnicy konkursu gwarowego "Pogodejmy po naszymu".

Lidia Pająk oraz Wiktoria Polo - zwyciężczynie konkursu.
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Pierwszy „Orlik” wylądował 
w gminie Goczałkowice-Zdrój! 
W niedzielę, 7 października 
mimo fatalnej aury, oficjalnie 
otwarto Kompleks Sportowy 
„Moje Boisko – Orlik 2012” 
przy hali „Goczuś” w Goczał-
kowicach-Zdroju.

Ilość osób, która wzięła udział 
w otwarciu nowego obiektu 
sportowego w gminie Goczał-

kowice-Zdrój świadczy o tym, 
jak oczekiwana była to przez 
mieszkańców inwestycja. Pada-
jący przez cały dzień deszcz nie 
odstraszył zaproszonych gości jak 
i zawodników, którzy wybiegli 
w niedzielne popołudnie na zie-
loną murawę boiska piłkarskiego. 
Zanim jednak to się stało Wójt 
Gminy Goczałkowice-Zdrój Pani 
Gabriela Placha, Przewodniczący 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
Adam Maćkowski, przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego Janusz Abra-
mowicz oraz Halina i Kazimierz 
Piszczkowie przecięli wstęgę 
otwierając tym samym obiekt, 
a ks. Lesław Przepłata proboszcz 
parafii św. Jerzego go poświęcił.

W pierwszym oficjalnym pił-
karskim meczu zagrali uczniowie 
VI klasy goczałkowickiej Szkoły 
Podstawowej i I klasy Gimna-
zjum. Wydawać by się mogło, 
że spotkanie powinno zakoń-
czyć się wygraną gimnazjali-
stów. Do historii przejdą jednak 
uczniowie „podstawówki”, któ-
rzy zwyciężyli 1:0. Strzelcem 
pierwszej bramki na goczałko-
wickim „Orliku” okazał się Oskar 
Nowak. W następnym spotka-
niu starsi uczniowie Gimnazjum 
wygrali 2:1 z Rodzicami. Trzeci 
niedzielny mecz był najpiękniej-
szy. Zagrały w nim dziewczyny 
LKS-u Goczałkowice-Zdrój oraz 
Samorządowcy. Zespół Szymona 
Stawowego, który na co dzień 
występuje w rozgrywkach III ligi 
kobiet, długo nie umiał przysto-
sować się do sztucznej murawy 
oraz mniejszych wymiarów 
boiska. Wykorzystali to w pierw-
szej połowie Samorządowcy, któ-
rzy objęli dwubramkowe prowa-
dzenie. Po zmianie stron dziew-
czyny zdobyły kontaktowego gola 
i zapowiadało się na fascynującą 
końcówkę. Kiedy jednak panowie 
po raz trzeci umieścili futbolówkę 

w bramce, nikt nie spodziewał 
się, że w tym meczu coś się jed-
nak jeszcze wydarzy. A jednak… 
Tadeusz Przybyła, arbiter główny, 
najpierw podyktował rzut karny 
za zagranie ręką, który wykorzy-
stała Beata Madeja. Chwilę póź-
niej znów wskazał na „wapno, ale 
tym razem zawodniczka LKS-u nie 
trafiła nawet w bramkę. Po  tym  
zagraniu gwizdek  sędziego 
zabrzmiał po raz ostatni.

Oprócz emocji sportowych 
nie zabrakło atrakcji artystycz-
nych. Swój występ miały dziew-
częta z zespołu cheerleaderek 
„Step Up nowe pokolenia” oraz 
zespół instrumentalno-wokalny 
złożony z uczniów miejscowej 
szkoły podstawowej, gimnazjum 
oraz absolwentów tych placówek 
prowadzony przez Panią Gabrielę 
Wrzoł, którym serdecznie dzięku-
jemy.

Zaproszenie na uroczystość 
otwarcia otrzymał Łukasz Pisz-
czek. Niestety ze względu na fakt, 
że spotkanie Hannover 96 – 
Borussia Dortmund zostało prze-
niesione na niedzielę, nie mógł 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. 
Wychowanek LKS-u Goczałko-
wice-Zdrój przekazał piłki z auto-
grafami piłkarzy Mistrza Niemiec 
oraz swoją koszulkę z Borussii. 
Nagrody zostały rozlosowane 
wśród mieszkańców, które przy-
byli na otwarcie.

Organizator zy  dzięk ują 
za pomoc przy otwarciu „Orlika” 
strażakom OSP Goczałkowice-
-Zdrój, spikerom: Radkowi Jele-
niowi i Piotrkowi Dąbkowskiemu, 
pracownikom Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach – Zdroju, Pani Jolancie 
Bukowczan, Panu Eugeniuszowi 
Machoniowi oraz wszystkim nie-
wymienionym osobom, które 
zaangażowały się do przeprowa-
dzenia otwarcia „orlika”.

Podziękowania kierujemy 
również do sponsorów tj.:

Gospodarstwa Szkółkarskiego 
Kapias, Stolarstwa Rajda, Hessa 
Ryszarda Artisco, Banku Spół-
dzielczego w Pszczynie

Paweł Kanik

OrLIk W GOCzaŁkOWICaCh-
zDrOjU OTWarTy !!!

Symboliczne otwarcie obiektu sportowego "ORLIK".Ks. proboszcz - Lesław Przepłata
 błogosławi nowe boisko.
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa 

na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

Goczałkowice- Zdrój, dnia 12.10.2012 r

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. Uczestnicy biorący udział w projek-
cie obecnie uczestniczą w szkoleniach zawo-
dowych z zakresu,, Kierowca wózków jezdnio-
wych” oraz z zakresu, Kadr i płac”. Szkolenia 
te, zakończą się egzaminem, którego pozy-
tywne ukończenie zaowocuje uzyskaniem 
przez naszych podopiecznych stosownych 
certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdza-
jących nabyte wiadomości oraz umiejętno-
ści. W miesiącu listopadzie 2012 r uczestnicy 
wezmę  udział  w  warsztatach ,, Równości 

szans kobiet i mężczyzn”, które będą ostat-
nim etapem ścieżki, jaką zaplanowaliśmy dla 
naszych uczestników. Zajęcia, te będą miały 
charakter wyjazdowych warsztatów, podczas 
których osoby biorące w nich udział, zostaną 
zapoznane z tematyką dotyczącą problema-
tyki społecznego funkcjonowania zarówno 
kobiet jak i mężczyzn. W związku z realizacją 
projektu, osoby biorące w nim udział w dal-
szym ciągu otrzymują wsparcie finansowe 
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałko-
wicach – Zdroju oraz objęte są pracą socjalną 
prowadzoną przez pracownika socjalnego.

Przypominamy, iż okres realizacji projektu 
obejmuje lata 2012-2013, dlatego też w dal-
szym ciągu istnieje możliwość zgłaszania się 
do udziału w projekcie na rok 2013 w tutej-

szym Ośrodku Pomocy Społecznej, mieszczą-
cym się przy ul. Szkolnej 13.

O przebiegu realizacji w/w przedsięwzię-
cia informujemy na bieżąco poprzez sukce-
sywne umieszczanie artykułów na stronie 
Ośrodka, Urzędu Gminy oraz w,, Wiadomo-
ściach Goczałkowickich”. Serdecznie zapra-
szamy do ich odwiedzania!

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można uzyskać w:

OPS, ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój

w godzinach 8.00- 15.00
tel. kontaktowy: 32/736-24-21

Osoby do kontaktu:
Kierownik: mgr Joanna Kotas

Teresa Lazar, Kamila Babińska

Goczałkowice- Zdrój, dnia 14.11.2012 r

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach- Zdroju jako realizator pro-
jektu,, Aktywizacja społeczna i zawo-

dowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój” 
w roku 2012, zorganizował poszczególne 
działania, mające na celu zwiększenie aktyw-
ności zarówno zawodowej jak i społecznej 
uczestników biorących udział w tym przedsię-
wzięciu. Projekt ten realizowany jest od 2008 
roku do nadal i z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. Jest on współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz realizowany w ramach środków 
własnych Ośrodka. Dzięki realizacji wspo-
mnianego projektu organizowane są szko-
lenia dla wszystkich osób biorących w nim 
udział, dzięki którym uczestnicy podnoszą 
bądź nabywają nowe kompetencje oraz kwa-
lifikacje. Dotychczas Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej objął wsparciem 39 osób w ramach 
realizowanego projektu. Zdecydowanie tra-
fionym, okazał się kurs,, Renowacja mebli 
metodą decoupage” organizowany w 2011 
roku, podczas którego, uczestniczki miały 
możliwość renowacji starych mebli oraz 
przedmiotów codziennego użytku, które 
mogłyby zostać wykorzystane. W związku 
z realizacją   powyższego  szkolenia  ,, Reno-
wacja mebli metodą decoupage” nasze uczest-

niczki, miały ponownie możliwość pokazania 
innym swoich wytworów podczas tegorocz-
nych Dni Goczałkowic- Zdrój, a tym samym 
zareklamowania się i tej jakże fascynującej 
techniki zdobienia. Zorganizowanie takiej 
wystawy przyczyniło się również do promocji 
szkoleń współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, organizowanych przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Nasze ubiegłoroczne 
beneficjentki, w dalszym ciągu spotykają się 
w ramach warsztatów. Ich działalność rozwi-
nęła się na tyle, że własnym staraniem zało-
żyły stronę, na której można obejrzeć na bie-
żąco wykonywane przez Panie różnorakie 
przedmioty użytku codziennego. W tym miej-
scu pragniemy zaprosić wszystkich zaintere-
sowanych do odwiedzenia strony www.sztu-
kadecoupage.blogspot.com i podziwiania 
wszelkich przedmiotów wykonanych wspo-
mnianą techniką.

Zbliżający się koniec roku jest dobrym 
momentem na dokonanie podsumowania 
oraz solidnego rozliczenia realizowanego 
przez Ośrodek projektu. W 2012 roku podob-
nie jak we wcześniejszych latach, przepro-
wadzono rekrutację do projektu i na pod-
stawie zebranej dokumentacji zaproszono 
do uczestnictwa 7 osób, z czego pięć stano-
wiły kobiety. Wszystkie te osoby dobrowol-
nie wyraziły chęć udziału i podpisały dekla-

rację uczestnictwa w naszym projekcie. Każda 
z tych osób, ze względu na swoją szczególną 
sytuację zarówno zawodową jak i społeczną, 
została zakwalifikowana do udziału. Każda 
z tych osób, objęta była wsparciem zarówno 
w postaci organizowanych szkoleń (grupo-
wych jak i indywidualnych) oraz w postaci 
wsparcia finansowego i pracy socjalnej 
świadczonej przez pracownika socjalnego. 
Po zakwalifikowaniu do udziału w projek-
cie, pracownik socjalny, podpisał z każdą 
z w/w osób- kontrakt socjalny, który stanowił 
podstawę do realizacji poszczególnych dzia-
łań zaplanowanych dla naszych uczestników. 
Dzięki pozyskanym środkom unijnym, nasi 
uczestnicy mieli możliwość udziału w nastę-
pujących formach aktywnej integracji:
– doradztwa zawodowego - z którego sko-
rzystało siedmiu uczestników, organizowane 
w dniach 18.04.2012 i 23.04.2012 r. W ramach 
tych konsultacji doradca zawodowy prze-
prowadził bilans możliwości i umiejętności 
uczestników, omówiono metody i techniki 
poszukiwania pracy oraz dokumenty apli-
kacyjne. Niezwykle przydatnym okazało się 
omówienie przebiegu elementów rozmowy 
kwalifikacyjnej z poszczególnymi uczestni-
kami.

DOKOŃCZENIE NA STR. 26 
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Następne elektroniczne deklaracje 
będzie można składać przez Internet 
bez konieczności posiadania tzw. kwa-

lifikowanego podpisu elektronicznego.
Do chwili obecnej z tej możliwości mogli 

korzystać tylko podatnicy składający dekla-
racje PIT. Od 1 października 2012 r. Mini-
sterstwo Finansów rozszerza tę możliwość 
o kolejne cztery deklaracje z zakresu podatku 
VAT i podatku od czynności cywilnopraw-
nych.

Osoby fizyczne będą mogły składać w for-
mie elektronicznej bez użycia podpisu elek-
tronicznego weryfikowanego za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
następujące deklaracje:
– VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozlicze-

niowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 
2010 r. – w przypadku osób fizycznych będą-
cych podatnikami podatku VAT,
– PCC-3 (bez załącznika 3a) – dotyczące 
czynności cywilnoprawnych dokonywanych 
po dniu 31 grudnia 2011 r.

System e-Deklaracje jest bezpieczny 
i całkowicie darmowy, a złożona deklaracja 
zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu 
skarbowego. Złożone poprawnie zeznanie 
pozwala na wygenerowanie Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwier-
dzenie traktowane jest na równi z dowodem 
nadania listu poleconego czy złożeniem 
zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbo-
wym.

Pamiętać jednak należy, że gwarancję bez-

pieczeństwa dają tylko te formularze, które 
zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.
gov.pl.

Do wysłania powyższych deklaracji podat-
kowych: musisz posiadać dostęp do Internetu 
oraz przygotować dane takie jak: PESEL, NIP 
(jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą 
albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem 
podatku od towarów i usług albo płatnikiem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
wotne za zatrudnionego pracownika), imię 
i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu 
wykazaną w zeznaniu lub rocznym oblicze-
niu podatku za rok podatkowy o dwa lata 
wcześniejszym niż rok, w którym składane 
są deklaracje, które zabezpieczają autentycz-
ność składanej deklaracji.

kOmUNIkaT NaCzELNIka UrzĘDU 
SkarbOWEGO W PSzCzyNIE

– doradztwa psychologicznego- w których 
udział wzięło siedem osób. Konsultacje te 
zorganizowano w dniach od 24.04.2012 
i 25.04.2012 r. Polegały one na poznaniu 
oczekiwań, celów oraz potrzeb odnośnie 
udziału naszych uczestników w projekcie. 
Głównym celem indywidualnych konsulta-
cji było określenie i wzmocnienie poziomu 
motywacji uczestników wobec podjęcia 
aktywności zawodowej, społecznej i zdrowot-
nej. Zorganizowanie konsultacji przyczyniło 
się do rozwoju samoświadomości uczestni-
ków- odkrywanie ich mocnych i słabych stron.
-,, Trening  kompetencji i umiejętno-
ści  społecznych”, który odbył się w dniach 
od 04.06.2012 do 15.06.2012 r. Szkolenie 
to trwało 5 dni, w czasie których realizowany 
był program metodą warsztatów, wykładów, 
ćwiczeń, psychodramy oraz dyskusji. Celem 
tego kursu był wzrost kompetencji społecz-
nych uczestników w takich dziedzinach jak: 
osobiste predyspozycje, wzrost umiejętności 
i kompetencji komunikacji interpersonalnej, 
wzrost motywacji, chęci do zmiany i wiedzy 
o procesie zmian oraz integracja z zespołem.
– Szkolenie z zakresu obsługi komputera- 
w którym wzięło udział pięć naszych uczest-
niczek zrealizowane w okresie od 18.06.2012 
r do 22.06.2012 r, miało na celu zapoznanie 
osób biorących w nim udział z tematyką doty-
czącą podstaw obsługi komputera, podstaw 
Microsoft Office Word, podstaw arkusza kal-
kulacyjnego Microsoft Office, podstaw Power 
Point oraz korzystania z internetu. Wszystkie 
uczestniczki po pozytywnie zaliczonym egza-
minie otrzymały certyfikaty potwierdzające 
zakończenie udziału w szkoleniu.
– szkolenie ,, Kadry i płace” zorganizowane 
przez ośrodek w okresie od 24.09.2012 r 
do 12.10.2012 r. Kurs ten miał na celu zapo-
znanie uczestniczek z prawem pracy i kodek-
sem cywilnym. Ważnym elementem szko-
lenia było zapoznanie uczestniczek z doku-
mentacją kadrowo - płacową, zagadnieniami 
dotyczącymi ubezpieczeń, rozliczeniami 
wynagrodzeń, ubezpieczeniami społecznymi 

i zdrowotnymi, rozliczaniem podróży służ-
bowych. Uczestniczki w związku z udziałem 
w szkoleniu zapoznane zostały z programami 
Płatnik oraz Symfonia. W kursie tym wzięły 
udział dwie osoby, które po pozytywnie zali-
czonym egzaminie otrzymały zaświadczenia 
potwierdzające ich udział
– szkolenie ,, Kierowca operator wózków 
jezdniowych- bezpieczna wymiana butli”, 
które trwało w okresie od 26.09.2012 r 
do 27.10.2012 r. Celem szkolenia było zapo-
znanie osób biorących w nim udział z teore-
tyczną jak również praktyczną obsługą wóz-
ków widłowych. Wszyscy uczestnicy poddani 
byli egzaminowi, który umożliwił sprawdze-
nie poziomu nabytych umiejętności zarówno 
tych praktycznych jak i teoretycznych.

W związku z realizacją projektu, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Goczałkowi-
cach- Zdroju zorganizował debatę na temat 
problemu bezrobocia w dniu 25.10.2012 r. 
w tutejszym Urzędzie Gminy, na którą zapro-
szono przedstawicieli poszczególnych Sto-
warzyszeń, dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pszczynie oraz obecnych i ubiegło-
rocznych uczestników. Celem debaty, którą 
zorganizował Ośrodek było:
– przybliżenie uczestnikom debaty, wiedzy 
na temat specyfiki i celu realizacji projektu.
– omówienie działalności Ośrodka w ramach 
aktywnej integracji na rzecz uczestników pro-
jektu (oferowane formy wsparcia, ilość oraz 
rodzaj uczestników)
– uświadomienie problemu bezrobocia 
wśród mieszkańców Gminy Goczałkowice- 
Zdrój, w tym bezrobocia wśród uczestników 
projektu
– wysłuchanie problemów osób bezrobot-
nych na temat napotykanych przez w/w osoby 
bariery, ograniczenia oraz oczekiwania odno-
śnie własnej aktywizacji społecznej i zawo-
dowej
– ustalenie wspólnych celów i strategii dzia-
łania

Ze względu na konieczność budowania 
partnerstwa lokalnego i szerokiego analizo-

wania efektywności podejmowanych działań 
skierowanych do osób najbardziej potrzebu-
jących, w tym osób bezrobotnych, wykluczo-
nych społecznie bądź zagrożonych społecz-
nie, zasadnym było zorganizowanie powyż-
szej debaty. Było to działanie o charakterze 
środowiskowym, organizowanym po raz 
pierwszy przez tutejszy Ośrodek, a którego 
organizacja zaplanowana jest również na rok 
kolejny.

W trakcie realizacji projektu systemowego 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowi-
cach- Zdroju zapewnił uczestnikom biorącym 
w nim udział, wsparcie finansowe w postaci 
zasiłków celowych w ramach wkładu wła-
snego Gminy. Uczestnicy korzystali również 
z pracy socjalnej prowadzonej z pracowni-
kiem socjalnym w ramach realizowanego 
projektu. Podjęto również działania mające 
na celu jego promocję, od cyklicznego pro-
mowania projektu w prasie lokalnej i infor-
macjach na stronie internetowej ośrodka oraz 
Urzędu Gminy po zakup wszelkich gadżetów 
i materiałów promocyjnych.

Podsumowując, wyrażamy nadzieję, 
że nabyte umiejętności oraz wiedza, umożli-
wią uczestnikom biorącym udział w projekcie,, 
Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie 
gminy Goczałkowice-Zdrój” aktywne wejście 
na rynek pracy, jak również pozwolą wzmoc-
nić uczestnikom wiarę we własne siły, nabrać 
pewności siebie, a przede wszystkim pod-
nieść poziom świadomości z korzyści pły-
nących z aktywizacji zawodowej i ciągłego 
dokształcania się. Jednocześnie informu-
jemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 
realizował projekt,, Aktywizacja społeczna 
i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- 
Zdrój” w roku następnym. Zapraszamy zatem 
wszystkich zainteresowanych do uczestnic-
twa w projekcie. Wszelkie informacje na ten 
temat odnaleźć można na stronie interneto-
wej tutejszego Ośrodka, pod adresem www.
ops.goczalkowicezdroj.pl, do której zwiedza-
nia zachęcamy już dziś. 

Serdecznie zapraszamy!
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W Ó J T   G M I N Y

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ

informuje:

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację  

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres 21dni tj.

od 30 listopada 2012r. do 21 grudnia 2012r.

wykazu nieruchomości, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykaz ten  

stanowi załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/181/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

W oparciu o art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła Uchwałę Nr 
XXIV/147/2012 z dnia 23 października 2012r. wybierając metodę 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do ponoszenia tej opłaty zobowiązani będą mieszkańcy naszej 
gminy od 1 lipca 2013r.

Opłata ta stanowić będzie

iloczyn liczby mieszkańców  
zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty

określonej w odrębnej uchwale. 

Stawka opłaty zostanie określona po przeprowadzeniu postępowa-
nia przetargowego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, 
w wyniku, którego zostanie wyłoniony przedsiębiorca, który będzie 

odbierał od mieszkańców naszej gminy odpady. Właściciel nieru-
chomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji, w której m.in. 
poda ilości osób zamieszkujących daną nieruchomości. 

Dane te będą weryfikowane m.in. z danymi meldunkowymi.

WybraNO mETODĘ 
USTaLENIa OPŁaTy za ODbIór 

I zaGOSPODarOWaNIE ODPaDóW 
kOmUNaLNyCh

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich informuje, że w dniach 

od 1 do 20 grudnia w sklepach: 

ABC, EURO, MAAAX, LEWIATAN, „KANIA”, „ZŁOTY”, „u ALI” 

a także w sklepach spożywczych przy ul. Brzozowej i ul. Bocznej będą wystawione 

 „Adwentowe Kosze Dobroci”, do których można wkładać zakupione w tych sklepach towary  

(żywność, chemię, kosmetyki oraz słodycze). Dary te będą przekazane najbardziej  

potrzebującym rodzinom w Goczałkowicach. Za okazaną dobroć serdecznie dziękujemy.
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00. 
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00 
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00. 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121. 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Jacka” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT  
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 
39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61, 
czynna: poniedziałek; czwartek 7.00 18.00, wtorek; środa 7.00 -17.00, 
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 
Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŚMIECI:
Zakład Czyszczeniowy Marcin Chudek, ul. Bór I/1, 43-230 
Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział 
w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 11, tel. 32/2938062/63.
Eko Plus, ul. Ślepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ ECO-CLEAN Marzena Chudek, 
ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ w godz. 7.00 15.00, tel. 32/2127021,7387038, 2107185; 
po godz. 15.00 tel. 603914383; w soboty, niedziele i święta tel. 605288662, 603914383.

DYŻURY DZIELNICOWEGO

Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier 

przyjmują interesantów w budynku,  
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.

Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek  - od 10.00 do 12.00

Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych 

znajduje się w budynku 
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.

Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30

Kontakt  telefoniczny 
- 661 270 473

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW

siedziba biuro koła
mieści  się w budynku "Górnik",
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

WIOSKA INTERNETOWA

Godziny urzędowania:

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

Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne

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


