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Z prac wóJta gminY
gocZaŁkowice-ZdróJ

Szanowni Mieszkańcy,

z okazji Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim z Państwa najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
onadto, chciałabym przybliżyć Wam bieżące informacje, którymi zajmowaliśmy
się w ostatnim czasie:
– W środę, 18 grudnia 2013 r., na wynegocjowanych przez nas warunkach został podpisany akt notarialny związany z przekazaniem gminie budynku „starego dworca kolejowego”,
– Gmina pozyskała dotację w wysokości 128
tyś. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania: „Badanie jakości
powietrza dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska. Przedsięwzięcie
to, będzie kontynuacją wcześniejszych badań
rozpoczętych przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA sp. z o.o,
w ramach Programu Ochrony Powietrza realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Pomiary będą prowadzone na przestrzeni całego 2014 roku. Został
rozpisany przetarg dot. wyboru firmy, która
będzie je prowadziła. Wpłynęła tylko 1 oferta,
która po przeprowadzeniu całego postępowania przetargowego została wybrana do reali-

P

zacji tj. IMGW Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie za kwotę 153 750 zł.
Badania te są związane z uzyskaniem pełniejszej informacji na temat jakości powietrza
na terenie uzdrowiska w związku z decyzją
Ministra Zdrowia przedłużającą status gminy
uzdrowiskowej do końca 2016r.
– Został rozstrzygnięty przetarg dot. dowozu
dzieci do placówek oświatowych. Wpłynęła
jedna oferta firmy S.C. ALF Zbigniew Ścipniak – Benedykt Wiktorczyk z Goczałkowic
i ta firma podobnie jak w latach ubiegłych
będzie wykonywała tę usługę przez cały rok
kalendarzowy.
-Zorganizowano przetarg dot. zimowego
utrzymania Parku Zdrojowego. Po przeprowadzeniu postępowania wyłoniono firmę
MENTRANS Mencnarowski Franciszek z Iłownicy. Drogi gminne i powiatowe będzie odśnieżała firma Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek również wyłoniony
w wyniku przetargu nieograniczonego.
– Ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty na realizację tego
zadania można było składać do 13 stycznia
br. Wybrano 2 projekty: Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa
z Pszczyny pn.” Działania na rzecz wyrówny-

wiadomości goczałkowickie

wania szans osób niepełnosprawnych oraz
osób z upośledzeniem umysłowym”. Stowarzyszeniu zostanie udzielona dotacja w wysokości 5 000 zł. Wybrano również projekt Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie pn.
„Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój
wraz z dowozem”. Przyznana dotacja wyniesie 31.500 zł
– Po raz trzeci zorganizowałam spotkanie
mieszkańców z przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczną i Górniczą z Jastrzębia-Zdroju. Odbyło
się również spotkanie z przedstawicielami PG
Silesia w temacie szkód górniczych pojawiających się w Gminie. Ponadto w przygotowaniu
znajduje się ulotka dla wszystkich osób, które
mogą zostać lub zostały dotknięte szkodami
górniczymi. Pragnę dodać, że uczestniczyłam
w konferencji „Świadome górnictwo, a przestrzeń publiczna”, gdzie miałam okazje po raz
kolejny przedstawić sytuację naszej miejscowości w związku z prowadzoną eksploatacją węgla kamiennego. Końcem minionego
roku, negatywnie zaopiniowałam Plan Ruchu
Kopalni na lata 2014-2016.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mnie w sprawie terminu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy pragnę Państwa poinformować, iż projekt Studium wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko przekazałam w dniu 3 grudnia 2013 r. do Rady Gminy z wnioskiem o umieszczenie w porządku
obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
Do dnia dzisiejszego nie została zwołana sesja poświęcona tej temetyce i nie jest znany jej termin.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

sprawoZdanie Z XXXV
sesJi radY gminY

W

e wtorek, 17 grudnia 2013 r. w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się XXXV posiedzenie Rady Gminy. Obradom przewodniczył –
Adam Maćkowski, który stwierdził ich prawomocność. Nikt nie zgłosił pisemnej interpelacji.
W punkcie 5 porządku posiedzenia przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r.,
– zmian w budżecie gminy na rok 2014 (uchwałę
podjęto jednogłośnie),
– przekazania środków finansowych dla Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie w roku 2014

(rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określona w art. 33, ust. 2 ustawy
z 6 kwietnia 1990 r.).
Po omówieniu projektu pierwszej uchwały
przez kierownika AZK – Piotra Niemca, Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów – Małgorzata Paszek, negatywnie zaopiniowała niniejszą
uchwałę. Wyjaśniła, że członkowie komisji nie
zgadzają się z zaproponowanymi stawkami. Z opinią tą zgodziła się również radna Zofia Żelazo.
Radni zainteresowali się, jaka taryfa obowiązuje w Czechowicach-Dziedzicach? Radny – Zbigniew Jacek, stwierdził, że według jego wiedzy
są one zdecydowanie niższe, niż w naszej gminie.
Dodał, że powinny być one przygotowywane
według wyliczeń, a nie pod czyjeś dyktando.

Tym samym, może warto pozostać przy starych
stawkach- zaproponował.
Radna – Aleksandra Marzec zauważyła,
że (pomimo iż zgadza się powyższą argumentacją) rada i AZK nie mają realnego wpływu na wysokość taryf. Możemy jedynie monitować tą sprawę-wyjaśniła. W następstwie padło pytanie radnego
– Krzysztofa Lazarka, „Czy musimy zatem przyjąć
niniejszą uchwałę? ”
Włączając się do dyskusji radny – Krzysztof
Kleczka poruszył kwestię tzw. „wód obcych”.
Stwierdził, że mieszkańcy nie powinni płacić
za deszczówkę. Jego zdaniem, jest temu winna
zła praca służb odpowiedzialnych za kanalizaDOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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sprawoZdanie Z XXXV sesJi - ciąg dalsZY...
cję. Kierownik AZK, wyjaśnił, że nie przekraczamy dopuszczalnych norm, które wynoszą
12%. Ponadto, ze środków na usuwanie skutków
powodzi wyremontowano wszystkie studzienki.
Dodał, że Administracja Zasobów Komunalnych
w Goczałkowicach-Zdroju przedstawiła spółce
zastrzeżenia co do zaproponowanych stawek
na dostarczanie wody, co zaowocowało obniżeniem marży z 10 na 8%.
Podsumowując, mecenas Hassa wyjaśnił, iż
istnieją trzy dopuszczalne możliwości postępowania w związku z taryfami na wodę i odprowadzania ścieków: można zatwierdzić projekt uchwały,
można odmówić ich w przypadku, kiedy łamie się
prawo (należy dokładnie wskazać, w jakim miejscu łamie się przepisy) lub nie przyjąć w wyniku
głosowania, ale i tak wejdą one w życie po 70
dniach.
Piotr Niemiec, uzupełnił, że do tej pory podwyżka obejmowała jedynie inflację, teraz doliczono koszty modernizacji oczyszczalni.
Uchwała nie została przyjęta.
Przechodząc do projektu trzeciej uchwały
(na obrady zaproszono przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie): wyjaśniono
na wstępie, na czym polega służba ponadnormatywna policji – są to dodatkowe godz., wypracowane przez funkcjonariuszy w czasie wolnym
od pracy (głównie w weekendy lub w czasie wieczorno-nocnym) lub w czasie sytuacji kryzysowych.
Przy tej okazji, radny – Łukasz Hanke poinformował, że nowe rondo „nad Wisłą” jest systematyczne dewastowane przez młodzież. Radna
– Małgorzata Paszek zainteresowała się, jak
wygląda porównanie interwencji policji pomiędzy 2012, a 2013 rokiem?
Policjanci z Komendy Powiatowej, wyjaśnili,

że w tym momencie nie mają przy sobie danych
statystycznych, ale ogólnie zanotowano spadek
występowania wykroczeń i przestępstw na terenie
gminy (oprócz służby normatywnej, w miejscowości są jeszcze zwykłe patrole).
Uchwała została przyjęta.
W ramach pytań dotyczących sprawozdania
z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny,
radny – Józef Brudek poruszył kwestię studium
zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy
– Gabriela Placha odpowiedziała, że 3 grudnia
przekazała plan studium do Biura Rady w celu
włączenia go do następnego porządku obrad, jednakże nie został on wprowadzony pod obrady
Rady przez Przewodniczącego.
Adam Maćkowski, stwierdził, że potrzebuje
na przejrzenie studium więcej czasu (ze względu
na jego ważność i obszerność), swoją opinie
na jego temat musi wyrazić również Komisja
Uzdrowiskowa – dodał.
W odpowiedzi, Wójt Gminy poprosiła, aby przyspieszyć całą sprawę i uwzględnić, że na zatwierdzenie nowego studium z niecierpliwością czekają
mieszkańcy Goczałkowic. Wyjaśniła, że wszystkie zmiany jakie wystąpią będzie trzeba także
nanieść na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, którego procedurę można rozpocząć
po uchwaleniu studium.
Nawiązując do rozmowy, radny Zbigniew
Jacek stwierdził, że jest zadowolony z projektu
studium. Wyjaśnił, że miał okazję go zobaczyć
w ramach spotkania z jego wykonawcą, który
przedstawił wnikliwą i rzetelną prezentację.
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Rady poinformował zebranych o korespondencji jaka wpłynęła do Biura Rady dot.:
1. Wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Goczałkowic, w sprawie utworzenia Rady Seniorów,

2. Wniosku o podjęcie uchwały, w spawie utworzenia Autonomii Śląska,
3. Wniosku Hospicjum Ojca Pio, w sprawie dotacji,
4. Zaproszenia dla Radnych na 4-dniowe szkolenie
w Zakopanem.
5. Pisma o stanie środowiska w województwie
śląskim.
W dalszej części posiedzenia, radna Małgorzata Paszek poruszyła kwestię bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w gminie (czy w 2014 r.
będą kontynuowane prace dot. zabezpieczeń? –
odpowiedź twierdząca). Zapytała, czy jest możliwość sporządzenia w przyszłym roku opracowania projektu odcinka ul. Robotniczej? Gabriela
Placha, wyjaśniła, że jeśli będą środki, to tak.
Radny – Józef Brudek, zauważył, że w tamtym miejscu brakuje kanalizacji. Radna – Zofia
Żelazo wyraziła opinię, że należy tą drogę wpisać do przyszłorocznego budżetu. Ostatecznie,
Wójt Gminy (po zagorzałej dyskusji dot. kwestii
prawnych i technicznych tego terenu) zaproponowała, aby wrócić do tego tematu na Komisji
Gospodarki i Finansów.
Przechodząc do innego tematu, radny –
Krzysztof Kleczka poprosił o zainteresowanie
się odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Kolonii Brzozowej. Stwierdził,
że ta część Goczałkowic jest bardziej narażona
na podtopieniami aniżeli ul. Zimowa, a ul. Letnia
wciąż czeka na remont.
Kierownik AZK, zapewnił go, że wszystkie
uszkodzenia na tej drodze zostaną usunięte
w najbliższym czasie.
Na zakończenie posiedzenia radni zostali
poinformowani, że 30 grudnia 2013 r. odbędzie
się sesja budżetowa rady gminy.
Opracowanie:
Ewelina Sowa

sprawoZdanie Z XXXVi
sesJi radY gminY

W

sali Urzędu Gminy, przy ul. Szkolnej 13, 30 grudnia odbyła się ostatnia
sesja Rady Gminy w 2013 r. Obrady
otworzył Przewodniczący Rady – Adam Maćkowski. Nikt z obecnych radnych nie złożył
pisemnej interpelacji.
W trakcie posiedzenia przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
– skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie z dnia 16 grudnia 2013 roku, w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz podległych jej jednostek organizacyjnych
o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 20142023.
W związku z projektem pierwszej uchwały
mecenas Hassa wyjaśnił Radzie, że jest uzasad-

nione aby podjąć w tej sprawie nową uchwałę.
Wyjaśnił, jednak, że nie została ona zakwestionowana w całości. Zastrzeżenia budzą tylko jej
pojedyncze zapisy. Skargę uznano za zasadną.
Przechodząc do punktu 6 porządku obrad,
Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia
budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok
2014. Projekt uchwały budżetowej przedstawiła Wójt Gminy – Gabriela Placha. Wyjaśniła, że dochody budżetu gminy na 2014 r.
zostały oszacowane na kwotę 29 622 236 zł, zaś
wydatki wyniosą 28 623 156 zł. Przedstawiła
również inwestycje zaplanowane na ten rok.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów poinformowała, że komisja na posiedzeniu
w dniu 17 grudnia br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej
(taką samą opinię wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach).
Uchwała budżetowa została przyjęta.
Korzystając z okazji Wójt Gminy, podzię-

kowała Radzie za przyjęcie budżetu, ale także
za wspólną pracę w 2013 roku. Wyraziła swą
wdzięczność za uwagi i spostrzeżenia, które
otrzymała, a które starała się jak najlepiej
wykorzystać. Przekazała życzenia dla swych
współpracowników, kierowników i dyrektorów jednostek administracyjnych, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych
gminy. Słowa uznania skierowała w stronę
Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. Podsumowując, wyraziła nadzieję, że nadchodzący rok
przyczyni się do zrealizowania wszystkich
zamierzonych planów i przedsięwzięć, które
przełożą się na jeszcze piękniejszy wizerunek
naszej gminy.
Na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Rady również podziękował wszystkim
za wspólny rok pracy, życząc sobie i im owocnej
współpracy w 2014 roku.

Opracowanie:
Ewelina Sowa
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ramowY plan pracY radY gminY
gocZaŁkowice-ZdróJ na rok 2014

1. STYCZEŃ
– omówienie zagrożeń związanych z prowadzonym wydobyciem węgla kamiennego
przez PG SILESIA pod Gminą Goczałkowice-Zdrój,
– omówienie planów pracy pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2014,
– omówienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– sprawy bieżące,
2. LUTY
– omówienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– funkcjonowanie Uzdrowiska,
– gospodarka mieszkaniowa w Gminie,
– sprawy bieżące,
3. MARZEC
– funkcjonowanie gospodarki odpadami
w Gminie,

– funkcjonowanie placówek kulturalnych
w Gminie,
– sprawy bieżące,
4. KWIECIEŃ
– omówienie problemu bezrobocia w Gminie,
– ochrona zwierząt na terenie Gminy,
-sprawy bieżące,
5. MAJ
– funkcjonowanie opieki społecznej w Gminie,
– sport i rekraacja w Gminie,
– sprawy bieżace,
6. CZERWIEC
– usuwanie szkód górniczych na terenie
Gminy,
– gospodarka wodno-ściekowa,
– sesja absolutoryjna,
– sprawy bieżące,
7. LIPIEC
– funkcjonowanie rolnictwa w gminie,
– funkcjonowanie firm na terenie gminy,

– sprawy bieżące,
8. SIERPIEŃ
– informacja o wykonaniu budżetu Gminy
za pierwsze półrocze 2014r,
– informacja o realizacji Gminnych inwestycji,
– sprawy bieżące,
9. WRZESIEŃ
– ochrona środowiska w Gminie,
– gospodarka odpadami w Gminie,
-sprawy bieżące,
10. PAŹDZIERNIK
– funkcjonowanie placówek oświatowych
na terenie Gminy.
– sprawy bieżące.
11. LISTOPAD
– podatki i opłaty lokalne,
– utrzymanie dróg w Gminie,
– sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Maćkowski

sprawoZdanie Z pracY komisJi
gospodarki i Finansów Za rok 2013

W skład Komisji wchodzą radni:
Małgorzata Paszek – przewodnicząca Krzysztof Lazarek – zastępca
Członkowie:
Norbert Czernecki, Aleksandra Marzec, Anna
Manowska, Zbigniew Jacek, Łukasz Hanke,
Grzegorz Maćkowski.

W posiedzeniach Komisji wzięli również udział:
Wójt Gminy Gabriela Placha, Skarbnik
Barbara Kwiatoń Sekretarz Maria Ożarowska
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz radni nie
będący członkami Komisji.
W r. 2013 Komisja Gospodarki i Finansów
spotkała się 16 razy, w tym 4 posiedzenia komisji wspólnych. Na poszczególnych spotkaniach
były omawiane tematy zawarte w planie pracy
Komisji na rok 2013. Dominowały tematy
związane z gospodarką finansową Gminy
Goczałkowice – Zdrój. Analizie poddawane
były wydatki finansowe związane z zakończonymi inwestycjami. Tematyka posiedzeń obejmowała w szczególności:
– przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki
i Finansów na 2013 r.,
– analiza dotycząca założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Goczałkowice – Zdrój
na lata 2012- 2030,
– informacja w sprawie gospodarowania mieniem gminnym w zakresie nieruchomości
komunalnych,
– analiza i opiniowanie projektu uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej,
– opiniowanie regulaminu w sprawie utrzy-

mania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami w Gminie Goczałkowice – Zdrój,
– opinia w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości zabudowanej
budynkiem dworca PKP, położonej przy ul.
Uzdrowiskowej,
– analiza w sprawie realizacji zadań w zakresie
zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych oraz koszty z tym związane,
– wiosenne przeglądy i naprawy dróg gminnych,
– informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Goczałkowice – Zdrój,
– analiza i opiniowanie zmian w budżecie
na 2013r.,
– opinia w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022”,
– opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice
– Zdrój w 2013r.,
– analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2012,
– opinia w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy za 2012 rok,
– zakończone oraz planowane przetargi,
– informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych, remontów i modernizacji obiektów należących do Gminy,
– informacja w sprawie złożonych projektów
o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
– szczegółowa informacja z przebiegu akcji
powodziowej w gminie oraz koszty z nią związane,
– omówienie tematu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie,
– informacja w sprawie utrzymania obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
– analiza dotycząca działań Gminy Goczałkowice – Zdrój w zakresie ochrony środowiska,
w tym wdrażanie w gminie systemu gospodarki odpadami,
– informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych, remonty, modernizacja dróg gminnych i powiatowych (ulice Parkowa i Uzdrowiskowa),
– analiza i opiniowanie realizacji dochodów
i wydatków własnych za I półrocze 2013,
– realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja
Parku Zdrojowego”,
– informacja dotycząca kosztów związanych
z wdrażaniem nowego systemu gospodarki
odpadami,
– analiza w temacie: „Gospodarka mieszkaniowa, w tym utrzymanie lokali, aktualny stan,
dochody i wydatki z tytułu najmu,
– szczegółowa analiza opracowanej dokumentacji dotyczącej koncepcji technicznej, działań
inwestycyjnych ograniczających niebezpieczeństwo podtopień w gminie ze szczególnym
uwzględnieniem ul. Zimowej,
– analiza i opiniowanie projektów uchwał
w sprawie opłat i podatków lokalnych
na 2014 r.,
– opiniowanie wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Goczałkowice – Zdrój obowiązujących, od dn.
01-02-2014 do 31-01-2015,
– analiza i opiniowanie projektu budżetu
Gminy Goczałkowice – Zdrój na 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów
Małgorzata Paszek
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plan pracY komisJi gospodarki
i Finansów na 2014 rok

STYCZEŃ:

Tematyka posiedzeń:

1) Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji
Gospodarki i Finansów za okres od 01-012013 do 31-12-2013r.
2) Analiza w sprawie rozpatrzenia uwag,
wniesionych do projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy bieżące.
LUTY:
1) Informacja dotycząca ogłoszenia przetargów na realizację planowanych inwestycji
w 2014r.
2) Informacja w sprawie świadczenia
usług odbierania odpadów komunalnych
i koszty z tym związane za okres 01-07-2013
do 31-12-2013r.
3) Analiza dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w zakresie nieruchomości
komunalnych.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy bieżące.
MARZEC:
1) Szczegółowa analiza dotycząca przeznaczenia środków finansowych na wykonanie,
bądź ulepszenie systemu odprowadzania
wód opadowych z miejsc zagrożonych podtopieniami.
2) Działalność Spółki Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju.
3) Informacja dotycząca Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Goczałkowice-Zdrój.

4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ:
1) Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
2) Analiza kosztów związanych z zimowym
utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych.
3) Wiosenne przeglądy i naprawa dróg
gminnych.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy bieżące.
MAJ:
1) Analiza i opiniowanie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice –
Zdrój za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013.
2) Opinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3) Informacja w sprawie realizacji zadań
inwestycyjnych, remontów i modernizacji,
źródła dochodów oraz pozyskiwanie środków zewn.
4) Informacja w sprawie przebiegu prac
związanych z modernizacją Potoku Goczałkowickiego.
5) Opiniowanie projektów uchwał.
6) Sprawy bieżące.
CZERWIEC:
1) Gospodarka wodno-ściekowa w gminie.
2) Organizacja przetargów, szkody górnicze.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy bieżące.

LIPIEC:
1) Utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów
zieleni.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.
SIERPIEŃ:
1) Działania gminy w zakresie Ochrony
Środowiska w tym utrzymania czystości
i porządku oraz sposobu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.
WRZESIEŃ:
1) Analiza sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014.
2) Informacja – orientacyjna suma pieniędzy na realizacje proponowanych wydatków
budżetowych na rok 2015 dotyczących inwestycji i remontów.
3) Omówienie założeń do projektu budżetu
na 2015r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy bieżące.
PAŹDZIERNIK:
1) Informacja w sprawie przygotowania
do zimowego utrzymania dróg gminnych
i powiatowych
2) Omówienie spraw dotyczących eksploatacji górnictwa na terenie Gminy.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów
Małgorzata Paszek

od lutego roZpocZYna
dZiaŁalność punkt
inFormacYJno-konsultacYJnY

Z

godnie z wcześniejszymi
zapewnieniami informuję,
że sfinalizowałam sprawę
organizacji punktu informacyjno-konsultacyjnego w którym zainteresowani mieszkańcy
będą mogą uzyskać informacje na temat ochrony środowiska, szkód górniczych, zagrożeń
i bezpieczeństwa obywateli oraz
dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a także
o udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zadanie będzie
realizowane przez Krajowe
Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu.
Jest to organizacja, której celem
jest ochrona interesów mieszkańców regionów oraz gmin górni-

czych. W ramach swojej statutowej działalności Stowarzyszenie
prowadzi różnorakie działania
takie jak:
1) uczestnictwo w procesach legislacyjnych, dotyczących w szczególności problematyki górnictwa,
geologii i ochrony środowiska,
2) działania na rzecz obrony praw
człowieka i praworządności oraz
bezpieczeństwa, ochrony życia
i zdrowia mieszkańców gmin/
regionów górniczych,
3) uświadamianie problemów
mieszkańców gmin/regionów
górniczych władzom państwowym, samorządowym i unijnym
oraz popularyzowanie tej problematyki w środkach masowego
przekazu,
4) wyrażanie opinii i ocen o dzia-

łalności organów administracji
rządowej, organów samorządu
i ich struktur pomocniczych oraz
składanie wniosków do tych
organów,
5) występowanie na prawach
strony reprezentującej interes
społeczny oraz interes prawnie
uzasadniony celami statutowymi
w postępowaniach administracyjnych oraz procesach sądowych,
6) działalność szkoleniowa i edukacyjna.
Funkcjonowanie punktu
będzie się opierać na działalności
informacyjno-edukacyjnej, organizowaniu spotkań z mieszkańcami oraz udzielaniu informacji
w siedzibie Gminy, w wymiarze co najmniej 3 godziny

w miesiącu. Każdorazowo terminy i miejsce spotkań z mieszkańcami oraz udzielania informacji dla mieszkańców będą
podawane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. Celem zapewnienia
właściwej obsługi mieszkańców
będą prowadzone zapisy.
W miesiącu lutym spotkanie
zaplanowano na dzień 14 lutego
br. (piątek), w godzinach popołudniowych. Chętnych uprzejmie
proszę o wcześniejsze dokonanie
zgłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem 32/210 71 85.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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docHodY i wYdatki
budŻetu w roku 2014

Dochody budżetu na 2014r.
zostały oszacowane na poziomie 28.362.236 zł, co razem
z przychodami w postaci
kredytu i wolnych środków
daje kwotę 29.662.236 zł.
Została ona rozdysponowana
na spłatę wcześniejszych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 1.039.080 zł oraz
wydatki budżetu w wysokości
28.623.156 zł.
I. Dochody budżetu
Wynikający z ustawy o finansach publicznych podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:
• bieżące 27.813.125 zł,
• majątkowe 549.111 zł,
Strukturę dochodów można również przedstawić w podziale na:
• wszelkiego typu dotacje czyli
bezzwrotne środki przeznaczone
na z góry określony cel. Zaliczamy
do nich: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacje od innych jednostek
samorządu terytorialnego, dotacje
z Unii Europejskiej. Jest to kwota
2.595.229 zł co stanowi 9,14%
dochodów gminy,
• subwencje (w naszym przypadku

wyłącznie subwencja oświatowa)
5.601.578, co stanowi 19,75%
dochodów budżetu,
• dochody własne 20.168.429
co daje 71,11%dochodów ogółem.
W tej grupie dochodów najważniejsze źródła to:
-podatek od nieruchomości
od osób prawnych i osób fizycznych 6.165.188 tj.30,57% dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych 4.932.182
tj.24,45% dochodów własnych,
- różnego rodzaju usługi (dostarczanie wody, odbiór ścieków,
wstęp na halę sportową i basen)
w sumie 6.013.175 co stanowi
29,81% dochodów własnych.
II. Wydatki budżetu
Wydatki budżetu zostały
zaplanowane wysokości
28.623.156 zł, z ustawowym
podziałem na wydatki bieżące,
które wynoszą 26.031.234 zł tj.
90,94% i wydatki majątkowe
2.591.922 zł tj.9,06% ogółu wydatków.
Spełniona jest więc relacja
wynikająca z art. 242 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie
z którą wydatki bieżące nie mogą
być wyższe niż dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę z lat

ubiegłych i wolne środki.
Analizując budżet działami,
największą pozycję zajmują w nim
wydatki:
• na oświatę i wychowanie oraz
edukacyjną opiekę wychowawczą-34,23%,
• zaopatrywanie w wodę wraz
z działalnością związaną z gospodarką ściekami 14,75%,
• kulturę fizyczną – 10,68%,
• administrację 8,99%,
• opiekę społeczną 7,59%
• transport i łączność -7,22%,
• ochronę środowiska 3,90,
• gospodarkę mieszkaniową
3,70%,

• turystykę 2,70%,
• kulturę 2,48%.
Wydatki bieżące zapewniają
utrzymanie większości dotychczas
prowadzonych działań Gminy,
funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz uchwalonych gminnych programów, zostały
dostosowane do możliwości finansowych, tak aby możliwa była terminowa realizacja zadań w wysokościach i terminach wynikających
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

inwestYcJe gminne w 2014

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację
parku zdrojowego-II etap”, którą
zamierza się sfinansować przy
udziale środków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4 Leader działanie Odnowa
Wsi pozyskanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Wniosek o dofinansowanie
jest obecnie rozpatrywany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dotacja z Unii
Europejskiej, o którą ubiega się
Gmina wynosi 288.854 zł, zaś
całkowity koszt zadania opiewa
na kwotę 715.000 zł. Zadanie
ma być zakończone w 2014r.

2. Budowa ul. Granicznej
z wymianą wodociągu”. Zadanie, na które opracowany jest
projekt techniczny oraz uzy-

skano pozwolenie na budowę.
Przewidywany całkowity koszt
to kwota 600.000 zł
Zaplanowano ponadto realizację następujących inwestycji
polegających na przebudowie
dróg gminnych:
• Przebudowa ulicy Drobnera”.
Przewidywany całkowity koszt
stanowi kwotę 429.290 zł,
• Przebudowa ulicy Darwina”.
Wg k o s z t o r y s u i nwe s t o rskiego koszt realizacji to kwota
325.322 zł,
• Przebudowa ulicy Św. Anny”.
Przewidywany całkowity koszt
to 281.510 zł.

Wszystkie te zadania mają
opracowany projekt techniczny
i uzyskano na nie pozwolenie
na budowę lub dokonano zgłoszenia robót.

Ostateczne kwoty przeznaczone
na te inwestycje będą znane

po przeprowadzeniu przetargów.
W 2014r. zaplanowano również
realizację programów bieżących
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej takich
jak:
• Aktywizacja społeczna i zawodowa-realizowana od kilku lat
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach programu Kapitał
Ludzki, priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej,
• Wykonanie dekoracyjnych
figur kwiatowych w Goczałkowicach-Zdroju- to projekt realizowany przez Urząd Gminy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi
4 Leader, środków pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Pszczyńska”,
• Youngster- projekt reali-

zowany pr zez Gimnazjum
w ramach programu finansowanego przez Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej,
• Tak zdrowemu stylowi życia-program realizowany przez
Szkołę Podstawową w ramach
programu Comenius.
W ramach współpracy
z Lokalną Grupą Rybacką „Żabi
Kraj” na terenie gminy powstaną
3 trasy do Nordnic Walking
o długości 5,10 i 15 km. Powstanie siłownia zewnętrzna w okolicy „Górnika” gdzie wszystkie te
trasy będą miały początek oraz
możliwa będzie rozgrzewka.
Dr uga siłownia powstanie
w okolicy „Orlika” i jest to efekt
współpracy z Lokalną Grupą
Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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miesZkańcY gocZaŁkowicZdroJu w licZbacH

W

edług danych z ewidencji
ludności liczba mieszkańców Goczałkowic-Zdroju
na koniec 2013 roku wyniosła
6.569, w tym: kobiet – 3.403,
mężczyzn – 3.166. W porównaniu
do 2012 r. ludność gminy zmniejszyła się o 30 osób. W okresie 12
miesięcy urodziło się 53 dzieci,
w tym 26 chłopców i 27 dziewczynek. Dla porównania w 2012r.
urodziło się 58 dzieci, w 2011 r.
urodziło się 70 dzieci, zaś w 2010r.
– 82 dzieci.
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Goczałkowicach-Zdroju odnotowano 45 ślubów, 5 rozwodów oraz
58 zgonów.
W poprzednich latach statystyki te przedstawiały się następu-

jąco:
Rok 2012 – 45 ślubów, 14 rozwodów, 68 zgonów
Rok 2011 – 79 ślubów, 10 rozwodów, 49 zgonów
Rok 2010 – 79 ślubów, 8 rozwodów, 44 zgony.
Wśród mieszkańców Goczałkowic-Zdroju jest 1207 panien, 1349
kawalerów, 1726 kobiet zamężnych, 1669 żonatych mężczyzn,
116 rozwiedzione kobiety, 90 rozwiedzionych mężczyzn, 351 wdów
oraz 57 wdowców.
W Goczałkowicach-Zdroju
mieszkają 1.303 osoby powyżej
60 roku życia, w tym 758 kobiet.
W 2012r. liczba mieszkańców
powyżej 60 roku życia wynosiła
1.272, w tym 738 kobiet. Powyo
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żej 80 roku życia odnotowano 204
osoby, w tym: w tym 137 kobiet.
W przedziale wiekowym 81-90 lat
jest 186 osób. W poprzednim roku
w tym przedziale wiekowym było
5 osób mniej. W Goczałkowicach-Zdroju mieszka 18 osób powyżej
90 roku życia.
Najst ar szy mieszk aniec
ma 96 lat. Najstarsza mieszkanka
we wrześniu skończy 95 lat.
W Goczałkowicach-Zdroju
mieszka 1271 dzieci i młodzieży
do 18 roku życia. W przedziele wiekowym 19-25 lat są 643 osoby.
Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno nowonarodzone
dziecko wyniosła 123,94. Wskaźnik ten wyniósł w 2012r. – 113,78;
w 2011r. – 94,04; w 2010r. – 79,9;
b

e

z

p

ł

a

t

n

w 2009r. – 97,8.
Liczbanowonarodzonychdzieci
na 100 mieszkańców wyniosła 0,81
i sukcesywnie spada. W poprzednich latach wskaźnik ten wyniósł:
w 2012r – 0,88; w 2011r. – 1,06;
w 2010r. – 1,25; Najpopularniejsze
imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2013r. to Oliwia i Dominika oraz Maciej i Oliwier.
Maria Ożarowska

e

twóJ 1%
pomoŻe mariusZkowi
w walce Z cięŻką cHorobą
Mam na imię Mariuszek. Choruję na achondrodysplazję.
Za tą dziwną i skomplikowaną nazwą kryje się ból i cierpienie...
Pierwsze 6 miesięcy życia spędziłem na Oiomie (Odział Intensywnej Terapii Medycznej) w Centrum Matki i Dziecka w Katowicach –
Ligocie walcząc o życie. Potem przez kolejne lata więcej czasu byłem
w szpitalu niż w domku. Święta Bożego Narodzenia a nawet moje
urodzinki spędzałem w Klinice poddając się ciężkim i bolesnym zabiegom operacyjnym. Moje leczenie trwa do dziś i jest bardzo kosztowne.
Dzisiaj nadal nie potrafię mówić (od 3 miesiąca życia oddycham
przez specjalną rurkę tracheotomijną, która uniemożliwia mi mowę),
nie chodzę (poruszam się na specjalnym wózku).
Po zapaleniu opon mózgowych na które zachorowałem w szpitalu
na Oiomie, prawie całkowicie straciłem słuch. A w lutym 2012 roku
po trzeciej ciężkiej operacji oczu całkowicie straciłem wzrok.
BARDZO KOCHAM ŻYCIE I CHCĘ CHOĆ TROCHĘ
ŻYĆ TAK JAK ZDROWE DZIECI.
Los zgotował mi trochę inną drogę, ale się nie poddaję. Moim największym marzeniem jest to, abym w jak największym stopniu był
samodzielnym. Mógł kiedyś widzieć, chodzić, mówić, bawić się i cieszyć się życiem.
Drogie sprzęty, leczenie i systematyczna rehabilitacja jest bardzo
kosztowna, rodzice robią co mogą aby mi pomóc. Dlatego zwracam
się do ludzi, którym los ciężko chorych dzieci nie jest obojętny o przekazanie 1% podatku.
ZDECYDUJ KTO DOSTANIE TWÓJ 1% PODATKU
DZIECKO CZY URZĄD SKARBOWY.
Pomoc dzieciom może sprawić Ci wiele radości. Istnieją ku temu
fundacje dla dzieci – ja korzystam od 2013 roku z pomocy fundacji
„Dar Serca” z Bielska-Białej (ulica Powstańców Śląskich 6).
Wszystkie środki, które uda mi się zebrać dzięki waszej pomocy

zostaną w całości przekazane na moje specjalistyczne leczenie i na systematyczną specjalistyczną rehabilitację.

SWÓJ 1% PODATKU MOŻESZ PRZEKAZAĆ DLA MNIE
KRS 0000121785
A w rubryce „informacje uzupełniające” wpisz
MARIUSZ CEBULA
lub
Możesz przekazać darowiznę
za pomocą konta bankowego
ING Bank Śląski Oddział Regionalny Bielsko Biała
nr rachunku 49 1050 1070 1000 0022 6906 4552
hasło Mariusz Cebula
Więcej informacji na facebook.com/Mariusz Cebula
Za Wszelkie Dobro Serdecznie Dziękuję

Mariusz Cebula

 z życia gminy 

8

wiadomości goczałkowickie

komisJa woJewódZka
werYFikowaŁa sZkodY
powodZiowe

K

omisja Wojewódzka powołana Zarządzeniem Wojewody Śląskiego zweryfikowała straty powstałe w wyniku powodzi,
która wystąpiła w dniach 24-26 czerwca br. na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój. Straty te zostały przez pracowników Urzędu
Gminy i AZK oszacowane w lipcu br. na kwotę ok. 6 mln zł. Komisja przeprowadziła wizję w terenie i na miejscu oceniała uprzednio
sporządzone zestawienia. Oględziny dotyczyły wyłącznie obiektów wykazanych w protokole strat.
W wyniku weryfikacji Komisja stwierdziła uszkodzenia dróg
gminnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń melioracyjnych
na łączną kwotę 2.947.600 zł, w tym:

1) na drogi gminne – 1.790.000 zł,
2) na kanalizację deszczową i naprawę 2 przepustów w ciągu ul.
Brzozowej – 500.000 zł,
3) na naprawę urządzeń melioracyjnych – 657.600 zł.
Na tej podstawie Urząd Gminy będzie mógł starać się o dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
powstałych w mieniu komunalnym. W grudniu br. Wójt Gminy
wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego z propozycją zadań do dofinansowania w 2014r.
Maria Ożarowska

sprawdŹ datę waŻności
dowodu osbistego

instytucjach, a także podczas kontroli
policji.
Aby wymienić dowód wystarczy zgłosić się osobiście i złożyć wniosek dostarczając do urzędu dwie fotografie.
Nie są pobierane żadne opłaty za wymianę
dokumentu tożsamości.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Warto zerknąć na swój dowód osobisty,
by sprawdzić, czy w tym roku nie mija, bądź
minął termin jego ważności.

P

rodukcja dowodu tr wa 1 miesiąc, dlatego warto nie zwlekać
z wymianą dowodu osobistego
wydanego 10 lat temu, żeby uniknąć
kłopotów w bankach, urzędach i innych
o

g

ł

o

s

z e

n

i

e

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w leczeniu
i rehabilitacji naszego syna Mateusza.
Mateusz ma 9 lat, na co dzień jest uroczym, uśmiechniętym
dzieckiem, niestety choruje na ciężką chorobę mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe.
Nie potrafi chodzić, mówić, a nawet siedzieć, ma padaczkę,
niedowidzi, ostatnio doszła mu osteoporoza i zwichniecie stawów
biodrowych oraz musi być dokarmiany specjalnymi odżywkami
żeby zwiększyć masę ciała, wymaga ciągłej opieki.
Ogromną szansą na rozwój naszego dziecka jest stała, kompleksowa rehabilitacja.
My jako rodzice pragniemy zapewnić naszemu dziecku jak
najlepszy rozwój, jednak koszty codziennej rehabilitacji, leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego czy turnusów rehabilitacyjnych
w znacznym stopniu przekraczają nasze możliwości finansowe.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa o przekazanie
swojego 1% podatku na leczenie i rehabilitacje Mateusza Kijek.
Dziecko jest podopiecznym
„REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYCH „
KRS 0000018926
w rubryce inform. uzupełniające-cel 1% wpisujemy: MATEUSZ KIJEK (tylko z tym dopiskiem pieniążki trafią na subkonto syna).

b
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Dzieciom również można pomóc przekazując dowolną kwotę pieniężną na konto
ING BANK SLASKI KATOWICE 0/CHORZOW
27 1050 1243 1000 0010 0010 1483
Z DOPISKIEM NA LECZENIE MATEUSZA KIJEK
Ofiarowane przez Państwa pieniądze zostaną przeznaczone
w całości na leczenie i rehabilitację chłopców.
SERDECZNIE DZIĘKUJE

aktualności
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Zakończono przebudowę
starego mostu na Wiśle

W

grudniu 2013r. zakończono roboty na moście łączącym
Goczałkowice-Zdrój z Czechowicami.
Inwestycję pn. „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w ciągu
drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach
w km 8+000” realizował powiat bielski ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Prace rozpoczęły

oświata

się w maju. Wówczas most zamknięto, a na czas prowadzenia robót
budowlanych wyznaczono objazdy.

Poniżej, na zdjęciach można zobaczyć jak prezentuje się most
po remoncie.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

 z życia gminy 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

- twórczość k. makuszyńskiego

8 stycznia 1884 roku urodził
się Kornel Makuszyński –
prozaik, poeta, felietonista,
krytyk teatralny i publicysta,
autor znakomitych książek
dla dzieci i młodzieży. Napisał m.in.: „O dwóch takich
co ukradli księżyc”, „Przyjaciel wesołego diabła”,
„Panna z mokrą głową”, „120
przygód Koziołka Matołka”,
„Awantura o Basię”, „Szatan
z siódmej klasy”, „Szaleństwa Panny Ewy”, „Awantury
i wybryki małej małpki Fiki
– Miki”.

W

130 rocznicę urodzin
pisar za, w ramach
akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom, postanowiłyśmy przybliżyć przedszkolakom sylwetkę Makuszyńskiego
oraz jego twórczość. Skoncentrowałyśmy się przede wszystkim na zapoznaniu dzieci z najbardziej ulubionym bohaterem
– Koziołkiem Matołkiem i jego
przygodami.

Dzieci wysłuchały opowieści o przygodach dzielnego
podróżnika. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wiadomościami dotyczącymi krajów, jakie odwiedził główny
bohater oraz przygód, jakie
go tam spotkały. Wyszukiwały
humor y st yczne fragment y
utworu. Podczas zabaw ruchowych pojechały pociągiem
do Zakopanego, gdzie wspólnie
z Koziołkiem uczyły się jeździć
na nartach i skakać ze skoczni.
Odwiedziły też Afrykę, gdzie
naśladowały ruchem grę oraz
taniec „czarnego ludu”. Podczas prac plastycznych przedszkolaki rysowały przygody
Koziołka Matołka, kolorowały
jego postać i wycinały elementy
miejsc, w których się znalazł,
układały sylwetę z części, malowały zimowy las, w którym
umieściły Koziołka.
Przedszkolaki nauczyły się
również krótkiego wierszyka,
k tó r y w p r ow a d z a m a ł yc h
telewidzów w świat przygód

Koziołka Matołka:

„W Pacanowie kozy kują,
więc Koziołek mądra głowa,
błąka się po całym świecie,
aby dojść do Pacanowa.
Wreszcie nową zaczął podróż,
by ją skończyć w Pacanowie.
A co przeżył i co widział,
bajka wszystkim wam opowie”.

W tym momencie nie mogło
zabraknąć bajki. Przedszkolaki
obejrzały krótkie filmy z serii
„Koziołek Matołek” pt. „Żeby
kózka nie skakała”, „Czarny
Bill”, „Konkurs śpiewu”.
Aleksandra Kołodziejczak
Nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2

10
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JASEŁKA Z OKAZJI DNIA
babci i DZIADKA
Jaki dzisiaj dzień wesoły
– najprawdziwsze święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą – pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki pięknie ogolony,
To dla Babci – mojej
Babci czyli swojej żony!
Dziś słoneczko jasno
świeci, zima biała śpiewa.
A w Kościele przedszkolaki składają życzenia.
Wszystkim Babciom,
wszystkim Dziadkom
Zdrowia, pomyślności,
uśmiechów na co dzień
I dużo radości.

D

zień Babci, Dzień Dziadkato najpiękniejsze dni w roku.
Święto to obchodzimy
w styczniu, miesiącu zimowym,
pełnym chłodnych, szarych dni,
a mimo to urok jaki niesie ze sobą
ta okazja wprowadza wszystkich
w magiczny nastrój. Dni te są ważne
zarówno dla Dziadków, jak również dla wnuków. Bo to przecież
Dziadkowie, po rodzicach, są najważniejszymi osobami w życiu
wnuków, które kochają ponad
wszystko.
Babcie i Dziadkowie, na pewno
każdy zgodzi się z opinią, że tak
dawniej jak i dziś są niezastąpieni,
gotowi poświęcić swój czas, troskę, cierpliwość, serce ukochanym
wnuczętom.

Pomiędzy nimi i wnukami
zachodzi jakaś dziwna więź- nie
trzeba nikomu udowadniać,
że dziadkowie są nie do zastąpienia.
Styczniowe dni to szczególna
okazja, aby złożyć Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia i podziękować za ich obecność w naszym
życiu. Sposobów na okazanie
wdzięczności jest wiele. Mogą
to być życzenia, własnoręcznie zrobiona laurka czy wreszcie drobny
upominek.
My postanowiliśmy uczcić
to święto w sposób wyjątkowy.
W niedzielę 19 stycznia
2014 r. w Kościele Parafialnym
pod wezwaniem Świętego Jerzego
w Goczałkowicach-Zdroju, odbyło
się „Przedstawienie Jasełkowe”
zorganizowane wspólnie przez
wychowawców i dzieci Publiczr e

k

nego Przedszkola nr 2 oraz chór
SEMPER COMMUNIO.
Do Kościoła licznie przybyły
zaproszone przez przedszkolaki
Babcie, Dziadkowie oraz Rodzice.
Na początku, zebranych gości
przywitała pani dyrektor- Beata
Migacz, która w imieniu dzieci
z Publicznego Przedszkola Nr 2
oraz chóru SEMPER COMMUNIO
zaprosiła wszystkich do wspólnego kolędowania.
Jasełkowa „żywa szopka” miała
tradycyjną obsadę. Była Maryja,
św. Józef, malutkie dzieciątko
Jezus, Aniołowie, Trzej Królowie,
Pastuszkowie i cała reszta świty.
Treścią „Jasełek” była historia
narodzenia Jezusa w Betlejem,
w ubogiej stajence. Przedstawienie
to nabrało szczególnego wdzięku,
bo czy może być coś bardziej wzruszającego od małych przedszkolal

a

m

a

ków, którzy wcielają się w postacie Marii i Józefa opiekujących się
małym dzieciątkiem, od Pasterzy i Królów, którzy przychodzą
pokłonić się Jezusowi i przynoszą dary, oraz od Aniołów, którzy
wyśpiewują chwałę na Jego cześć.
Wokół betlejemskiej stajenki zgromadziły się również dzieci, które
wesoło wyśpiewały nowonarodzonemu „Chwała na wysokości Bogu,
a ludziom pokój na Ziemi”.
Było na co popatrzeć….
Wspaniale dobrane stroje,
muzyka i treści, wiernie oddawały
wydarzenia z Betlejem. Zawarte
w programie treści religijne, śpiewane przez chór i dzieci kolędy,
wytworzyły niepowtarzalną
atmosferę.
Występ ten był wielkim przeżyciem zarówno dla przedszkolaków, ich wychowawców, jak
również wszystkich gości, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością.
Mali aktorzy pokazali, że potrafią nie tylko świetnie odgrywać
role, śpiewać i poruszać się na scenie, ale także panować nad tremą
i onieśmieleniem.
Niejedna Babcia i Dziadek uronili łezkę wzruszenia podziwiając
występ swej wnuczki czy wnuka.
Tym przedstawieniem podarowaliśmy naszym Dziadkom niezapomniane chwile, które na pewno
na długo pozostaną w ich pamięci.
Małgorzata Władarz

Oświata
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Uczennica SP1 laureatką
Olimpiady Mitologicznej

W

1873r. archeolog amator Heinrich Schliemann dokonał epokowego odkrycia. Odkopał gruzy
Troi, dogłębnie wierząc, że wojna
trojańska rozegrała się w rzeczywistości. Dzięki temu odnalazł
wielki skarb, zwany skarbem
Priama.
Stało się to możliwe, dzięki

KULTURA

uwielbieniu, jakie zaszczepili
jako dziecku bliscy, podarowując
mu zbiór mitów.
Wśród uczniów SP1 jest mnóstwo podobnych, którzy wiele
wieczorów poświęcili poznaniu
mitycznych bohaterów i herosów antycznego świata. Prawie
trzydziestu z nich zadeklarowało
udział w Ogólnopolskiej Olim-

piadzie Mitologicznej. Koordynatorką konkursu, który odbył
się w połowie listopada była Pani
Beata Hanzlik. Konkurs zakończył spektakularnym sukcesem
uczennicy klasy VIa Mai Jachymczyk, która została laureatką, zajmując 1. miejsce w Polsce.
W rywalizacji zmagało się
4070 uczniów z całego kraju. Test

składał się z 30 pytań, do zdobycia było 60 punktów, a za niewłaściwą odpowiedź punkty odejmowano. Maja uzyskała komplet
60 punktów. Cieszą nas wyniki
wszystkich uczestników, którzy
znaleźli się w pierwszej trzydziestce olimpiady. Potwierdzili oni
bardzo dobrą znajomość mitologii greckiej.

 z życia gminy 

GOCZAŁKOWICE KOLĘDUJĄ

B

oże Narodzenie, to czas niezwykły. Przez tych kilka dni w roku
obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w liturgicznym kalendarzu religii chrześcijańskiej. Okres ten, przepełniony magią i nadzieją,
płynącą z narodzin syna Bożego, jest okazją do duchowej zadumy, radosnego świętowania w gronie najbliższych i wspólnego kolędowania.
Warto pamiętać, że kolędy i pieśni bożonarodzeniowe, to najpiękniejsze
pieśni świata. Tym samym w minionych dniach było nam niezmiernie
miło w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach – Zdroju
zaprosić mieszkańców naszej gminy do wysłuchania dwóch koncertów
kolędowych w pięknej świątecznej scenerii naszego kościoła parafialnego. W niedzielę 5 stycznia kolędowali: Goczałkowicki Zespół Folklorystyczny, Dziecięco- Młodzieżowy Zespół Regionalny, działający przy
szkole podstawowej nr 1 oraz Goczałkowicka Orkiestra Dęta. Święto
Trzech Króli było sposobnością do wspólnego kolędowania ze znanym
i lubianym zespołem Universe. Usłyszeliśmy m.in. autorskie kolędy
zespołu: „Przychodzi Jezus na świat”, „Maleńki Jezu”, „Zaśpiewajmy
kolędę Jezusowi dziś”. Mamy nadzieję, że oba koncerty były dla zgromadzonych okazją do przeżycia wyjątkowych, nastrojowych chwil.
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju
r e

k

Koncert zespołu UNIVERSE.
l

a

m

a

Piekarnictwo -Cukiernictwo
Englert Krzysztof

43-230 Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 84
tel. 32 210 72 36
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XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to charytatywna fundacja, która
zajmuje się działalnością na rzecz
ochrony i profilaktyki zdrowia,
polegającą na ratowaniu życia
chorych osób, w szczególności
dzieci. Najpopularniejszą formą
działania fundacji jest organizowana corocznie impreza rozrywkowa o ogólnopolskim charakterze. W trakcie jednego dnia,
w licznych sztabach rozsianych
na terenie całego kraju odbywa
się publiczna zbiórka pieniędzy
na rzecz najbardziej potrzebujących. Rzesze wolontariuszy
zaopatrzonych w identyfikatory
i oryginalne puszki WOŚP kwestują na ulicach miast, wiosek
i miasteczek całej Polski, zbierając
fundusze na szczytne cele określone w każdym roku tematem
przewodnim.
„Na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów”, to hasło
pod którym orkiestra zagrała 12
stycznia2014 roku, po raz 22.
Tradycyjnie, ten szczytny cel
wsparły Goczałkowice. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, na terenie miejscowości 20
młodych wolontariuszy zbierało
dobrowolne datki, które zostały
przekazane na konto organizacji. Dodatkowo, o godz. 16.00
w nowo wyremontowanej sali
Urzędu Gminy rozpoczął się charytatywny koncert. Na scenie
zaprezentowali się lokalni artyści
i muzycy: Goczałkowicka Orkiestra Dęta, Zespół Folklorystyczny

Występ Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.

Przedmioty i dary przekazane na aukcję WOŚP.

Goczałkowice, chór parafialny
SEMPER COMMUNIO oraz dzieci
i młodzież pod opieką instruktor
– Ewy Chlebek.
Przezcałyczastrwaniaimprezy
prowadzona była licytacja przekazanych na rzecz WOŚP darów.
Wśród nich znalazła się klubowa koszulka Łukasza Piszczka
– goczałkowickiego sportowca,
reprezentanta polskiej drużyny
piłkarskiej, którą szczęśliwy
posiadacz nabył za sumę 350 zł.
Tą samą cenę udało się pozyskać
za zaproszenie na 7-dniowy pobyt
dla jednej osoby w goczałkowickim uzdrowisku. Trzecią pozycje
w rankingu zajął tort z cukierni
Państwa Englert, który został
sprzedany za 120 zł. Łączna kwota
pozyskana z licytacji wyniosła 1
755,00 zł. Nieco inaczej wyglądała sytuacja po podliczeniu pie-

niędzy zebranych do puszek. Staraniem wszystkich wolontariuszy
udało się uzbierać 9 458,43 zł.
Najlepszy wynik wśród kwestującej młodzieży osiągnęła
po raz kolejny Kinga Świerkot –
971,51 zł. Drugie miejsce zajęła
Magdalena Migacz – 897,46 zł,
a ostatnie w medalowej klasyfikacji przypadło Julii Lubińskiej,
która zebrała 883,57 zł. Kolejne
miejsca według uzyskanych wyników zajęli: Sabina Kozik, Natalia Kloc, Anna Famulok, Wiktoria Słomka, Agnieszka Kozik,
Zuzanna Maćkowska, Natalia
Soloch, Dominika Grygierczyk,
Grażyna Wizner, Wiktoria Hanke,
Katarzyna Gańcarczyk, Alicja
Prasek, Mateusz Prasek, Dominik
Mynarski, Anna Pieczka, Edyta
Zięć, Krystian Budny.
Podsumowując, z ramienia

goczałkowickiego sztabu na działalność WOŚP udało się zebrać 11
213,43 zł (o ponad 700,00 zł więcej niż w roku ubiegłym).
Wynik ten zawdzięczamy
wspólnej pracy i zaangażowaniu
wielu osób. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tą szlachetną
akcję. Każda przekazana przez
Państwa złotówka, jest wielkim
darem, który napędza machinę
świątecznej pomocy. Dzięki takim
osobom możemy bez względu
na wewnętrzne podziały i przekonania pomagać najbardziej
potrzebującym. Dzieciom, które
w przyszłości będą kształtować
naszą społeczną rzeczywistość
oraz seniorom, których życie
i doświadczenie stanowi źródło
wiedzy dla kolejnych pokoleń.
Organizatorzy składają dodatkowe słowa podziękowania
firmą, instytucją i osobom prywatnym, które przekazały dary
na rzecz licytacji w ramach 22
Finału WOŚP. Pośród nich znaleźli się:
– Pan Łukasz Piszczek,
– Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój,
– Piekarnictwo-Cukiernictwo
Krzysztofa Englerta,
– Pracownia Ceramiki Artystycznej „Aniołowo” Joanny Rabaszowskiej-Grzyb,
– Kwiaciarnia „CudaWianki”
Patrycji Rabaszowskiej,
– Bank PEKAO,
– Gminny Ośrodek Spor tu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
Ewelina Sowa

Występ młodzieży z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.
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Z dziejów Goczałkowickiego
uzdrowiska – cz. 2
Dwudziestolecie międzywojenne otworzyło nowy rozdział w historii goczałkowickiego uzdrowiska. Po przyłączeniu Ziemi Pszczyńskiej
do granic Polski podjęto
decyzję o reaktywowaniu
zdroju, któremu daleko było
jednak do świetności XIX-wiecznego kurortu (w okresie plebiscytów cześć obiektów przekształcono w zastępcze siedziby dla uchodźców
z terenów niemieckich).

Z

miany na lepsze zaczęły
być widoczne dopiero
w połowie lat 20-t ych
XX w. Nowymi właścicielami
uzdrowiska zostali: Alfred
Hercholz – bankier z Bielska
oraz Herman Fluhr – handlowiec z Tarnowa, którzy znacznym nakładem środków finansowych (każdy z nich zainwestował po 305 839 70 zł) wyremontowali obiekty sanatoryjne
i dokupili brakujące, bądź
zniszczone wyposażenie. Łącznie, w kurorcie uruchomiono
łazienki z 50 kabinami, łaźnie
parową oraz nowoczesne inhalatorium.
Na głównego lekarza zdrojowego mianowali dr Srokę,
który zamieszkał w stylowym
„domku lekarzy”, usytuowanym na miejscu obecnego pawilonu „Krokus”.
Dzięki ich staraniom
w goczałkowickim uzdrowisku rozpoczęto wyrób wysokiej jakości produktów solankopodobnych, kosmet yków
i leków. Ich skuteczność i wartość, zostały dostrzeżone już
w 1929 r.. kiedy to otrzymały
dyplom uznania na Wystawie
Krajowej w Poznaniu, a rok
później, dyplom pochwalny
na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki
w Poznaniu.
Zakres leczenia chorób był
podobny do tego z poprzedniego stulecia. Duży nacisk
kładziono na wykorzystanie
solanki (dostarczanej ze źródła
„Maria”). Oprócz kąpieli była
stosowana do wdychania, płukania i kuracji pitnej. Często
wzmacniano ją ługiem solankowym, który stosowano również do całodziennych okładów

Staw Maciek.

Hotel Zdrojowy - dzisiejszy pawilon "Wrzos".

(w zastępstwie borowiny).
Uzdrowisko, w owym okresie czynne było jedynie sezonowo, od 15 maja do 15 września. Duży odsetek chorych
st anowiły wówczas dzieci
przebywające w sanatorium
„Bethesda” (dzisiejsza „Stokrotka”) oraz pensjonariusze
górniczego sanatorium „Spółki
Brackiej”.
Zarząd zdroju, oprócz profesjonalnej opieki medycznej
i rehabilitacyjnej dbał również
o dobre samopoczucie swych
kuracjuszy. Na terenie uzdrowiska znajdował się kort tenisowy,
krykietowy, boisko do koszykówki i siatkówki (dostępne
dla każdej zainteresowanej
osoby). Rozrywkę zapewniał
także doskonale zagospodarowany staw „Maciek”, na którym
można było uprawiać liczne
spor t y wodne. Ponadto,
na miłośników lektury czekała
dobrze zaopatrzona biblioteka
oraz czytelnia.

Obecność w rolniczej wsi
popularnego kurortu wpłynęła
na zmianę nazwy całej miejscowości. Od 1932 r. zamiast,
Gminy Goczałkowice Dolne,
p ow i a t p s z c z y ń sk i z y sk a ł
Gminę Goczałkowice-Zdrój,
do której w 1933 r. przyłączyła
się Gmina Goczałkowice Górne.
Wszystko szło w dobrym
kierunku. Lokalne uzdrowisko
cieszyło się doskonałą renomą.
Z roku na rok przybywało chętnych, pragnących odpocząć
i odzyskać zdrowie w ciszy
i spokoju.
Pierwsza rysa w jego powojennym funkcjonowaniu nastąpiła 20 sierpnia 1937 roku.
W s a my m ś r o d k u s e z o n u
wybuchł pożar. W płomieniach
stanął drewniany szyb solanki.
Ogień błyskawicznie przeniósł
się na dach Nowego Domu
Zdrojowego, któr y spłonął
doszczętnie (zniszczeniu uległo także całe trzecie piętro).
Szkody bardzo szybko napra-

wiono. Niestety uszkodzony
budynek już nigdy nie odzyskał swego pierwotnego, secesyjnego wyglądu. Został odbudowany według nowoczesnych
międzywojennych standardów.
Pod koniec lat 30-tych właściciele uzdrowiska (które
utrzymywało się wyłącznie
ze środków własnych, bez państwowej dotacji) przestali płacić
podatki. Ten stan rzeczy doprowadził do nałożenia na nie
państwowego nadzoru. W efekcie tych działań ostatni sezon
zdrojowy, przed wybuchem
II wojny światowej nie należał do udanych. Po 1 września
kurort gwałtownie opustoszał.
Przejęty przez Niemców, został
ponownie otwarty 15 maja
1940 r. Niestety, pomimo licznych zabiegów (wydano m.in.
folder informacyjny) starania
związane z promocją zakładu
kąpielowego na niewiele się
zdały. Sezon tego roku, był
pierwszym i zarazem ostatnim sezonem w trakcie trwania całej wojny. Budynki sanatoryjne zostały wykorzystane
przez służby pomocnicze wojska, a później (od 1942 r. –
do końca wojny) przeznaczone
na obóz wojskowego przysposobienia Hitler Jugend, a sanatorium dziecięce przekształcono
w punkt szkolenia telekomunikacyjnego niemieckich dziewcząt wchodzących w skład BDM
(żeńskiej części HJ).
Początkiem 1945 r. w Goczałkowicach uformowała się pierwsza linia frontu. Na skutek trwających ponad 2 tygodnie walk
zbrojnych znacznemu uszkodzeniu uległa zdrojowa infrastruktura: budynki sanatoryjne,
Stary Dom Zdrojowy, Hotel Prezydent, dom Pana Zająca (zlokalizowana w centrum uzdrowiska prywatna willa), a także
niemalże cała część wyposażenia. Zniszczenia były tak rozległe, że przyszłość goczałkowickiego uzdrowiska rysowała
się w czarnych barwach i znajdowała się pod dużym znakiem zapytania…. (ciąg dalszy
w następnym numerze).
Na podstawie:
„Goczałkowice-Zdrój.
Monografia historyczna”
Ewelina Sowa

 z życia gminy 

14

wiadomości goczałkowickie

sprawoZdanie
Z dZiaŁalności ZarZądu
koŁa emerYtów Za 2013 rok

Podsumowując realizację planu
stwierdzam co następuje:

W

roku 2013 zorganizowano 35 imprez. Były
to imprezy turystyczne
(18 wycieczek w tym: 3 wycieczki
krajoznawcze, 2 turnusy wczasów nad morzem, 2 wyjazdy
na baseny termalne, rodzinny
wyjazd do Tatralandii (Słowacja)
3 wycieczki górskie, 15 wycieczek
rowerowych. Imprezy teatralno
kulturalne: 2 spektakle teatralne,
1 operetka, 2 imprezy biesiadno
plenerowe, 1 pielgrzymka. Ponad
plan wykonano 17 imprez. Przedstawiamy wykaz imprez zorganizowanych dla naszych mieszkańców w ramach zagospodarowania
wolnego czasu:

-Dzień Babci i Dziadka – uroczyste
spotkanie z udziałem 51 osób zorganizowano w dniu 22 stycznia 2013
roku w sali Gminnego 0środka Kultury.

-W dniu 15 lutego 2013 r. odbył się
wyjazd do Krakowa do Teatru im.
J. Słowackiego na spektakl pt. „Ziemia 0biecana” – 27 osób.
-Kulig w górach – 44 osoby, odbył
się 20 lutego 2013 r.
-Dzień Kobiet zorganizowano
w dniu 09 marca 2013 r. w domu
przyjęć „U Norberta” zaproszenie
przyjęły 62 członkinie naszego
koła.
-18 kwietnia 2013 r. odbył się
wyjazd na baseny termalne do miejscowości Bukowina Tatrzańska dla
40 osób.
-18 maja 2013 r. odbyła się 1dniowa wycieczka do Czech
Morawski Kras-Brno z oferty skorzystało 46 osób.
-wycieczki rowerowe.
-06 czerwca 2013 r. odbyła się
1- dniowa pielgrzymka do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski
Kałków Godów (Ziemia Świętokrzyska), w której wzięło udział 57
pielgrzymów.

-Dla miłośników wędrówek górskich zorganizowano wycieczkę
na szczyt Policy (1369 m n.p.m.)
w dniu 13 lipca 2013 r. – 18 osób.
-11 lipca 2013 r. odbyła się 1dniowa
wycieczka do miejscowości Niepołomice woj. Małopolskie – 46 osób.
-18 lipca 2013 roku odbył się wyjazd
rodzinny do Tatralandii na Słowacji, w którym udział wzięło 20 osób.
-wycieczki rowerowe.
– 03 sierpnia 2013 r. odbyła się
wycieczka górska na szczyt Pilsko
wzięło udział 18 osób.
– Emerycka biesiada przy ognisku
zorganizowana w dniu 08 sierpnia
2013r.
W Kole Łowieckim Cyranka.
Zaproszenie przyjęło 140 osób.
-W dniu 31 sierpnia zorganizowano
wycieczkę górską na szczyt Baraniej, udział wzięło 20 miłośników
wędrówek górskich.
– wycieczki rowerowe.
-Przemyśl Krasiczyn Lańcut Leżajsk
Zamość to 3 – dniowa wycieczka,

która odbyła się z udziałem
39 uczestników w dniach 27 –
29.09.2013 r.
-06 października 2013 r. zorganizowano wyjazd na operetkę pt. Kraina
Uśmiechu udział wzięło 40 osób.
-Wyjazd na baseny termalne
do miejscowości Białka Tatrzańska
odbył się w dniu 24 października
2013 r. z udziałem 36 osób.
– wycieczki rowerowe.
-22 listopada 2013 r. odbył się
wyjazd do Teatru Polskiego na spektakl pt. Dziewczyny z kalendarza –
40 osób.
– wycieczki rowerowe.
-Spotkanie 0płatkowe 12 grudnia
2013 r. było ostatnim wydarzeniem
kulturalnym w roku 2013, zaproszenie przyjęło 120 osób.
Za współudział w imprezach
w minionym roku, dziękujemy!
Przewodnicząca Zarządu
Koła PZERiI Goczałkowice-Zdrój
Małgorzata Paszek

oFerta kulturalna na 2014 rok
ZarZądu koŁa emerYtów
Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju
organizuje wyjazd do
TEATRU POLSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ
na spektakl

„Co widział kamerdyner”
1 MARCA 2014 r. (sobota),
Wyjazd, godz. 17.00
(parking pod Urzędem Gminy)

Odpłatność:

członkowie 55 zł,
sympatycy 65 zł.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61.

Ofertę opracowano zgodnie
z postanowieniami statutu
związku. Wstępnie została
przyjęta przez Zarząd Koła
w dniu 07 grudnia 2013
i zatwierdzona przez członków na spotkaniu w dniu 12
grudnia 2013.
Plan dyżurów:
Dyżury odbywać się będą tradycyjnie w każdy wtorek w godz.
9.30-12.30 w biurze Koła – GOK
ul. Uzdrowiskowa 61

Styczeń
5.01.2014 (niedziela) – koncert kolęd w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jerzego z udziałem Zespołu Folklorystycznego
Goczałkowice, (w skład którego
wchodzą członkowie Koła Emerytów), miejscowej orkiestry oraz
uczniów Kółka Regionalnego
przy SP1.
Luty
20.02.2014 (czwartek) – wyjazd
na baseny termalne do Oravicy
(Słowacja),

– kulig w górach (pod warunkiem, że pogoda dopisze).
Marzec
1.03.2014 (sobota) – wyjazd
do Teatru Polskiego w Bielsku
Białej na spektakl pt. „Co widział
kamerdyner”,
4.03.2014 (wtorek) – spotkanie
z okazji Dnia Kobiet.
Kwiecień
24.04.2014 (czwartek) – wyjazd
na baseny termalne do Bukowiny
Tatrzańskiej.
Maj
24.05.2014 (sobota) – „DBAM
O ZDROWIE! ” – wycieczka
górska na Chrobaczą Łąkę
(828 m n.p.m.),
– wycieczki rowerowe,
31.05.2014 (sobota) – jednodniowa wycieczka do miejscowości: Nowy Wiśnicz + Lipnica Murowana, a w programie:
wyjazd w godzinach rannych,
zwiedzanie m.in.: Nowy Wiśnicz
– zwiedzanie malowniczego
zamku z charakterystycznym
DOKOŃCZENIE NA STR. 15 

kultuRa
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pięcioma basztami – perły wczesnego baroku; Lipnica Murowana – zwiedzanie m.in. najcenniejszego unikatowego zabytku
architektury drewnianej kościoła
gotyckiego Św. Leonarda zbudowanego prawdopodobnie pod
koniec XV i wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO, Kościół Św. Andrzeja
oraz Kościół Św. Szymona oraz
spacer po zabytkowym rynku.
Czerwiec
15.06-27.06.2014 – wczasy nad
morzem w miejscowości Mrzeżyno w Ośrodku Wypoczynkowym SUS usytuowanym na skraju
wydmy, porośniętej lasem sosnowym, przy jednym z głównych
zejść na plażę. Na terenie ośrodka
znajdują się pokoje 2-, 3-os.
z łazienką, TV oraz czajnikiem
elektrycznym, przestronna stołówka, kawiarnia, sauna, siłownia, bilard (więcej informacji
na folderze do odbioru dla zainteresowanych),
28.06.2014 (sobota) – wycieczka
górska na Czupel (933 m n.p.m.),

– wycieczki rowerowe.
Lipiec
14.07.2014 (sobota) – pielgrzymka do Sanktuarium Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
– wycieczka górska na Boraczy
Wierch (1228 m n.p.m.),
– wycieczki rowerowe.
Sierpień
10.08.2014 (niedziela) – wyjazd
na „Gorolskie Święto” do Jabłonkowa w Czechach,
23.08.2014 (sobota) – wycieczka
górska na Wielką Rycerzową
(1226 m),
-wycieczki rowerowe,
26.08.2014 (wtorek) – emerycka
biesiada przy ognisku,
29.08-31.08.2014 (piątek-niedziela) – wycieczka do miejscowości: Kazimierz Dolny –Sandomierz – Baranów Sandomierski
– Nałęczów:
Dzień I: wyjazd w godzinach
porannych, przejazd do Baranowa S. i zwiedzanie XVI wiecznego Zespołu Zamkowo – Parkowego, perły architektury renesansowej zwanego „Małym Wawe-

lem” położonego w nizinie dolnej
Wisły. Przejazd do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.
Dzień II: śniadanie, przejazd do Kozłówki i zwiedzanie
Muzeum Zamoyskich oraz jedynej w Polsce Galerii Sztuki Socrealizmu, przejazd do Nałęczowa,
spacer po Parku zdrojowym, możliwość zwiedzania Pałacu Zamachowskich, Chaty Żeromskiego
a następnie przejazd do Kazimierza Dolnego, spacer po mieście:
Rynek, Zamek i Baszta, Góra
Trzech Krzyży, Kościół Farny oraz
Kościół i Klasztor Franciszkanów.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień III: przejazd do Sandomierza, spacer po mieście:
Rynek, kamieniczki, Katedra,
Ratusz, Dom Długosza, Brama
Opatowska. Powrót w godzinach
wieczornych.
Wrzesień
6.09.2014 (sobota) – jednodniowa wycieczka na Morawy
w Czechach do dwóch najciekawszych i najładniejszych miast
regionu: Kromierzyż, który

szczyci się ogrodem kwiatowym
i pałacem biskupim; Ołomuniec,
gdzie zobaczymy jedną z największych zabytkowych starówek w Republice Czeskiej,
1 3 . 0 9 . 2 0 14 ( s o b o t a ) –
wycieczka górska na Turbacz
(1310 m n.p.m.),
– wycieczki rowerowe.
Październik
– wycieczki rowerowe,
-10.10.2014 (piątek) – wyjazd
na baseny termalne do Białki
Tatrzańskiej,
– 25.10.2014 (sobota) – biesiada
z okazji Dnia Seniora
Listopad
– wyjazdy do: teatru lub operetki,
– wycieczki rowerowe
Grudzień
18.12.2014 (czwartek) – spotkanie opłatkowe,
– podsumowanie Kadencji PZERiI Koła w Goczałkowicach
Zdroju za lata 2009-2014.
Przewodnicząca Zarządu
Koła PZERiI Goczałkowice – Zdrój
Małgorzata Paszek

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju

organizuje wyjazd na
BASENY TERMALNE
DO ORAWICY NA SŁOWACJI

zaprasza na uroczyste spotkanie
z okazji

DNIA KOBIET

20 LUTEGO 2014 r. (czwartek),
Wyjazd, godz. 7.00
(parking pod Urzędem Gminy)
Odpłatność: członkowie 40 zł,
sympatycy 50 zł.

4 MARCA 2014 r. (wtorek),
godz. 17.00
restauracja „u Norberta”
Odpłatność: członkowie 45 zł,
sympatycy 55 zł.
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61.
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż wraz z miesiącem grudniem 2013r. rozpoczęta została
rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”
realizowanego w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. W ramach
powyższego projektu zaplanowano dla wszystkich jego uczestników
oraz uczestniczek możliwość skorzystania z: doradztwa (zawodowego oraz psychologicznego), treningu kompetencji i umiejętności
społecznych, szkolenia z zakresu obsługi komputera, warsztatów
wyjazdowych z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, szkoleń
zawodowych uwzględniających potrzeby i możliwości uczestników
oraz aktualne potrzeby rynku pracy, wsparcie finansowe w tym także
refundację kosztów dojazdu na szkolenia. Dodatkowo podkreślamy,
że wszystkie proponowane formy wsparcia są bezpłatne.
Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące Gminę Goczałkowice-Zdrój, nie będące jeszcze uczestnikami projektu, korzystające
z pomocy społecznej (również na okoliczność udziału w projekcie)
w tym:

• kobiety i mężczyźni bezrobotni
• osoby nieaktywne zawodowo lub zatrudnione
• osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach
• osoby chcące powrócić na rynek pracy
• osoby w wieku aktywności zawodowej
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 31.01.2014 o godz. 13:00 w sali Urzędu
Gminy znajdującej się na I piętrze. W sytuacji uniemożliwiającej
wstawienie się w wyznaczonym terminie, zapraszamy do siedziby
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Rekrutacja
trwa do marca 2014r.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.
32 7362421, kom. 796102816 mailowo: ops@goczalkowicezdroj.
pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach –Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 7.00-15.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w projekcie!

wóJt gminY 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 3 lutego 2014r. do 24 lutego 2014r.
– wykazu nieruchomości, położonej w Goczałkowicach-Zdroju w międzywale rzeki Wisły przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz
ten stanowi załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/0010/2014 z dnia 16 stycznia 2014r.
– wykazów nieruchomości, położonych w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykazy te stanowią załączniki
do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/0016/2014 z dnia 21 stycznia 2014r.

Zmiana godZin
otwarcia psZok
Przypominamy, że od stycznia 2014 roku
ulegną zmianie godziny otwarcia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Głównej (parking przy kościele).
Punkt będzie czynny w każdy trzeci
piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.

ZasadY Zbierania
odpadów
komunalnYcH
na rok 2014

Urząd Gminy informuje, że w lokalnych sklepach
na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy w pokoju
nr 3 jest dostępna ulotka z harmonogramem wywozu
odpadów komunalnych na rok 2014. Ulotkę można
również pobrać z naszej strony internetowej.

 z życia gminy 
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KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU
SKARBOWEGO W PSZCZYNIE AKCJA PIT
ZA ROK 2013
Informuję podatników o dodatkowych terminach i godzinach
pracy Urzędu Skarbowego w Pszczynie:
I Zeznania roczne za 2013r. (termin składania zeznań
do 30.04.2014r.) można składać:
1) osobiście:
– w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek w godzinach 7.00 – 18.00
wtorek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00,
– wydłużone godziny pracy:
29 kwietnia 2014r. (wtorek) w godzinach 7.00 – 18.00
30 kwietnia 2014r. (środa) w godzinach 7.00 – 18.00
2) listem poleconym za opłatą pocztową na adres:
Urząd Skarbowy w Pszczynie ul. 3 Maja 4 43-200 Pszczyna,
3) elektronicznie.
Zachęcam do korzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji drogą elektroniczną
poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.

4) dodatkowe punkty przyjmowania zeznań:
• Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 12 marca i 9 kwietnia
w godzinach 7.30 – 14.30,
• Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 12 marca i 9 kwietnia w godzinach 7.30 – 14.30,
• Urząd Gminy Pawłowice 12 marca, 9 i 23 kwietnia w godzinach
7.30 – 14.30,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli 12 marca i 9 kwietnia
w godzinach 7.30 – 14.30.
II Wpłat dokonać można:
1) na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Pszczynie na konto:
NBP O/O Katowice Nr 20101012123060302223000000,
- Zdrój, 22.01.2014
r. Urzędu
2) w kasie BankuGoczałkowice
Spółdzielczego znajdującej
się w budynku
Skarbowego w Pszczynie czynnej:
poniedziałek w godzinach 7.30 – 16.30
wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 13.30
w dniach 29 i 30 kwietnia (wydłużone godziny pracy) w godzinach
7.00. – 17.00.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123,
poz. 858 ze zm.) Gmina Goczałkowice-Zdrój − Administracja Zasobów Komunalnych
informuje, że na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w okresie od dnia 01.02.2014 r. do
31.01.2015
obowiązywać
będą
następujące
taryfy dlawzbiorowego
zaopatrzenia
Nadnia
podstawie
art. 24 ust. r.
9 ustawy
z dnia 7 czerwca
2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu
wodę i zbiorowym
odprowadzaniuw
ścieków
(tekstwodę
jednolity:
Dz.
U.
z
2006
r.,
Nr
123,
poz.
858
ze
zm.)
Gmina
Goczałkowice-Zdrój
−
Administracja
Zasobów
Komunalnych
informuje,
i zbiorowego odprowadzania ścieków:

OGŁOSZENIE

że na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w okresie od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. obowiązywać będą następujące taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę
L.p.
1

1.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

2

3

Gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy

cena za 1 m3
dostarczonej wody

Cena

Jednostka
miary

netto

z VAT – 8%

4

5

6

4,69

5,07

zł/m3

netto
4

Cena
z VAT - 8%
5

Jednostka
miary
6

7,40

7,99

zł/m3

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki
L.p.
1
1.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy

Wyszczególnienie
3
cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

DoDo
cen cen
określonych
w kolumnach
nr 4 tabel nr 1 nr
i 2 dolicza
podatek
towarówsię
i usług,
zgodnieod
z § towarów
2 pkt. 9) i 10)
Rozporządzeokreślonych
w kolumnach
4 tabelsięnr
1 i 2oddolicza
podatek
i usług,
nia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
zgodnie
z § 2zaopatrzenie
pkt. 9) i 10)
Rozporządzenia
Ministra
Budownictwa
28poz.
czerwca
rozliczeń
za zbiorowe
w wodę
i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
(Dz. U. z 2006zr.,dnia
Nr 127,
886). 2006 r.
Stawka
podatku
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
wynosi
8
%.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127,
poz. 886).
Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

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

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

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

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

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” 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 ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY 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.
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