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wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

Inwestycje zaplanowane na ten rok:
Przebudowa ul. Bór I -etap II
Realizację odcinka o długości 750 m zaplanowano na wiosnę.
Zadanie realizuje firma EUROVIA VINCI, EUROVIA POLSKA SA
z Kobierzyc za kwotę ofertową 641 723 zł brutto.
Remont budynku „Górnik” na potrzeby siedziby Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Trwają prace związane z realizacją tej inwestycji. Wykonuje
je Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki
za kwotę ofertową 199 050 zł.

Przetargi rozstrzygnięte:
Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.
Ogłosiliśmy przetarg dot. całorocznego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na rok 2017. W ramach przedmiotu zamówienia określono 2 zadania i dopuszczono możliwość składania ofert
częściowych: jedno dotyczy utrzymania parku zdrojowego i skwerów,
a drugie wykaszania poboczy dróg oraz wycinki drzew i krzewów.
W dniu 22 grudnia miało miejsce otwarcie ofert. Łącznie na przetarg
wpłynęło 5 ofert tj. 2 na prace w parku a 3 na pozostałe prace pielęgnacyjne. Trwa badanie ofert pod względem zgodności z warunkami
przetargu. Do realizacji obu zadań wybrano Firmę Wielobranżową
Stanisław Żaczek z Ligoty.
BIEŻĄCE REMONTY DRÓG, MOSTÓW, CHODNIKÓW
I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

-rozstrzygnęliśmy również przetarg nieograniczony dot. realizacji tego
zadania na terenie gminy w roku 2017. Na przetarg wpłynęły 3 oferty.
Wybrano firmę Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik
z Rudołtowic.

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach
– Zdroju, Gimnazjum w Goczałkowicach – Zdroju, ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie, w roku 2017.
Wpłynęła 1 oferta. Podobnie jak w latach ubiegłych usługę będzie
wykonywała firma S.C. ALF Usługi Przewozowo-Turystyczne i Motoryzacyjne z Goczałkowic, za kwotę ofertową 111 562, 50 zł.
Przetargi w trakcie:
a) dot. bieżącej eksploatacji gminnej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej
i deszczowej. Termin składania ofert upływa 6 lutego
b) dot. bieżącej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej. Termin składania ofert upływa 10 lutego.

Przebudowa Potoku Goczałkowickiego.
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zakończył ponowną ocenę ofert, dokonał powtórnego wyboru wykonawcy
i podpisał umowę dot. realizacji największej na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
jaką jest regulacja Potoku Goczałkowickiego. Przedmiot zamówienia
obejmuje:

1. wykonanie pełnej regulacji dna i brzegów cieku z wykorzystaniem,
w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych, koszy oraz materacy
siatkowo – kamiennych, płyt ażurowych,
2. wymianę istniejących przepustów,
3. przebudowę sieci energetycznej zgodnie z branżowym opracowaniem,
4. włączenie do cieku istniejących urządzeń wodnych (wlotów) – zgodnie
z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacją projektową.

Wyżej wymienione roboty dotyczą cieku na odcinku od ul. Jeziornej do drogi krajowej nr 1. W przetargu wzięło udział 17 oferentów.

W dniu 19 sierpnia 2016r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rozstrzygnięcie: odrzucił oraz wykluczył z postępowania 12
oferentów i dokonał wyboru wykonawcy. W świetle tamtego rozstrzygnięcia najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm: RPM
Spółka Akcyjna z Lublińca oraz RPM Hydrotechnika Spółka z o.o.,
również z Lublińca. Cena wybranej oferty wyniosła 9.525.210 zł.
Umowa miała być zawarta po dniu 24.08.2016r. Jednakże ze swoich uprawnień czyli odwołania skorzystali inni uczestnicy przetargu
kierując sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która
nakazała Zamawiającemu powtórzenie czynności związanych z oceną
ofert. W międzyczasie była jeszcze skarga w tej sprawie do Sądu. Stąd
tak długi okres oczekiwania na wybór, który zakończył trwające postępowanie przetargowe.
Zgodnie z rozstrzygnięciem najkorzystniejszą ofertę przedstawiło
Konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny. Cena brutto
wybranej oferty nieco się różni i wynosi 9.383.177 zł. Umowę podpisano 25 stycznia br. Przekazanie placu budowy nastąpi w ostatnich
dniach stycznia.
Przebudowa ulicy Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju i ul.
Zdrojowej w Pszczynie.
20 grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa zatwierdził przekazaną przez wojewodę śląskiego
ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
Na jej podstawie wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków
zakwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu.
Na liście znalazły się 32 zadania na łączną kwotę dofinansowania
z budżetu państwa w wysokości 54 286 192 zł.
Wniosek powiatu pszczyńskiego – przebudowa dróg powiatowych
– ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju oraz ul. Zdrojowej w Pszczynie znalazł się na 1 miejscu listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Szacowana wartość zadania wynosi 6 mln 263 tys. zł
Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi kwotę 3 mln zł. Wkład
własny w wysokości 3 mln 263 tys. zł zapewnią powiat pszczyński
oraz gminy Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój. Gmina Goczałkowice-Zdrój na realizację tej inwestycji zabezpieczyła w budżecie na rok
2017 kwotę 1 412 800 zł.
Ostateczne kwoty będą znane po przeprowadzeniu postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego.
Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na realizację tego zadania
a oferty można było składać do 27 stycznia. W odpowiedzi wpłynęło 10
ofert, których wysokość kształtuje się od 8 767048 zł do 10 684 539 zł
Rozwój cyfrowych usług publicznych.
Podpisaliśmy umowę na realizację w/w projektu. z firmą MICOMP
Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura na kwotę ofertową
719.550 zł.
Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój” Gmina pozyskała prawie 650 tys. zł z funduszy unijnych.,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 764.150 zł, z czego 15% tj. 114.623 zł
stanowi wkład finansowy gminy. Reszta będzie pochodzić ze wspomnianego Programu. Pozyskane przez Gminę środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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Z PRAC WÓJTA GMINY - ciąg dalszy...
wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą
administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje społeczne). Na etapie założeń portalowi temu nadano nazwę:
Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym
bezpośredni wgląd w swoje indywidualne konto podatnika, na którym będą zamieszczane na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej
osoby, w tym: informacje o stanie konta. Portal umożliwi komunikację
pomiędzy Podatnikiem (Płatnikiem) a Urzędem drogą elektroniczną
oraz dokonywanie płatności przez platformę informatyczną.
-ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicznego:
– konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 67. 150 zł. O dotację
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań objętych konkursem:

1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości
życia mieszkańców
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi
oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz
osób z upośledzeniem umysłowym.

Do konkursu przystąpiły 2 organizacje; złożono 2 oferty. Do oceny
merytorycznej dopuszczono 2 oferty.
Wyniki konkursu:

1. Wnioskodawca – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża
Różańcowa ul. Św. Jadwigi 4, 43-200 Pszczyna Nazwa zadania – „Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób
z upośledzeniem umysłowym”. Termin realizacji – od dnia podpisania
umowy do 31.12.2017r. Całkowity koszt projektu – 9.220 zł Wnioskowana
kwota dotacji – 8.300 zł Przyznana kwota dotacji – 8.300 zł,
2. Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Antesa
1 Nazwa zadania – „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z dowozem” Termin realizacji – od podpisania umowy
do 31.12.2017r. Całkowity koszt projektu – 69.500 zł Wnioskowana kwota
dotacji – 41.350 zł Przyznana kwota dotacji – 41.350 zł.

Razem kwota przyznanych dotacji – 49.650 zł,

-konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Konkurs obejmuje organizację opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 180.000 zł.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157).
Do konkursu przystąpiły 2 uprawnione podmioty, złożono 2 oferty.
Do oceny merytorycznej dopuszczono 2 oferty.
Wyniki konkursu:

1.Wnioskodawca – Agnieszka Homa-Kurczab Niepubliczny Żłobek Maja
Agnieszka Homa-Kurczab 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. S. Żeromskiego

2A.

Nazwa zadania – „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku MAJA w Goczałkowicach-Zdroju”.

Termin realizacji – od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Całkowity koszt projektu – 187.140,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 75.600,00 zł.
Proponowana kwota dotacji – 75.600,00 zł.

2. Wnioskodawca -Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki 43-230
Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 38.
Nazwa zadania – „Żłobek „Cherubinek” Sióstr Salwatorianek”.
Termin realizacji – od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Całkowity koszt projektu – 147.003,28 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 92.520,72 zł.
Proponowana kwota dotacji – 92.520,72 zł.
– konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r., w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 110.618 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:

1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów,
2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach,
ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz
pływania,
3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania
sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.

Termin składania ofert upłynął dnia 20 stycznia 2017r.
Do konkursu przystąpiły 2 organizacje; złożono 2 oferty. Do oceny
merytorycznej dopuszczono 2 oferty.
Wyniki konkursu:

1. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Goczałkowice-Zdrój” 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 44 Nazwa
zadania - „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce
nożnej” Termin realizacji - od podpisania umowy do 31.12.2017r. Całkowity koszt projektu - 231.779 zł Wnioskowana kwota dotacji - 123.486
zł Proponowana kwota dotacji - 95.810,00 zł.
2. Wnioskodawca - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 43-230
Goczałkowice-Zdrój ul. Powstańców Śl. 3 Nazwa zadania - „„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym
uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania” Termin
realizacji - od podpisania umowy do 31.12.2017r. Całkowity koszt projektu - 95.900,00 zł Wnioskowana kwota dotacji - 44.000,00 zł Proponowana kwota dotacji - 34.190,00 zł.

Razem kwota dotacji - 130.000,00 zł.
- Odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej, na którym przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2016
rok oraz plan pracy na rok 2017 rok.
– W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Pszczynie w dniach
1 marca i 5 kwietnia w godzinach od 7.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy
czynny będzie punkt przyjmowania zeznań podatkowych PIT.

Wójt Gminy
Gabriela Placha
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Sprawozdanie z xXI Sesji Rady Gminy
W środę 28 grudnia 2016 roku, na sali Urzędu Gminy odbyło się XXI posiedzenie Rady Gminy, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Jacek. Nikt nie zgłosił pisemnej interpelacji.

W

punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2023.
Skarbnik Gminy poinformowała, że ustawa o finansach publicznych
stanowi, aby nie później niż uchwałę budżetową Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Opracowany i przekazany Radzie Gminy wraz z projektem budżetu projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej został opracowany na lata 2017-2023. Wielkości
zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 są zgodne,
co do wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku
finansowego z projektem uchwały budżetowej na 2017r. Prognoza kwoty
długu na lata 2017-2023 zakłada stały spadek zadłużenia z tytułu kredytów
i pożyczek wynikający ze spłaty ich rat zgodnie z podpisanymi umowami
z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który udzielał Gminie pożyczek. Stan zadłużenia na koniec roku
2017 będzie wynosić 2.714.942,60 zł i będzie niższy o 912.725,58 zł niż
na koniec 2016 roku, kiedy jego wielkość wynosi 3.627.668,18 zł by spaść
do 0 na koniec 2023r., kiedy do spłaty przypadają ostatnie raty dotąd zaciągniętych kredytów. Również wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie
Finansowej przedsięwzięcia wieloletnie zgodne są z przedstawionym projektem budżetu na 2017r. Niektóre z zadań przewidziane są do realizacji
w latach 2017 i 2018. Oprócz zadań, na które zaplanowano środki w budżecie gminy na 2017r., przewiduje się zadania do wykonania w 2018r. Należą
do nich: „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz
„Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej”. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023.
W dalszej kolejności przystąpiono do uchwalenia budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na rok 2017.
Wraz z przedstawieniem szczegółowych pozycji budżetu na 2017 roku
Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów – Małgorzata Paszek
odczytała opinię komisji zbiorczej w sprawie projektu budżetu (opinia
pozytywna). Ponadto odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej (opinia pozytywna).
Uchwałę budżetową podjęto jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
– przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie w roku 2017.
Pracownik urzędu gminy poinformował, że powyższa uchwała przewiduje przekazanie 28 tys. zł, które pokryją 80 godzin miesięcznej służby
przez 12 miesięcy w roku. Dodał, że w ramach ponadnormatywnego
czasu policjanci realizują zadania prewencyjne na terenie Gminy, pełnią
służbę głównie w weekendy w godzinach wieczorowo-nocnych w ramach
swojego wolnego czasu, jako godziny dodatkowe. Poza tymi działaniami
zabezpieczają również różne imprezy np. Dni Goczałkowic, Dożynki, rajdy,
pomoc w działaniach organizowanych przez opiekę społeczną np. liczenie
bezdomnych itp.
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.01.2018r.
Kierownik Administracji Zasobów Komunalnych, poinformował,
że zgodnie z przedłożonym przez AZK w dniu 24 listopada 2016r. wnioskiem taryfowym, proponowane taryfy w okresie obowiązywania od 01
lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r., w porównaniu do obecnie obowiązujących taryf, zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i dla zbiorowego odprowadzania ścieków, nie ulegają zmianie i wynoszą:
– W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 4,83 zł netto/m3 (z VAT
8% – 5,22 zł brutto/m3).
– W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków: 7,77 zł netto/m3
(z VAT 8% – 8,39 zł brutto/m3).
Kierownik AZK dodał, że proponowane taryfy pozwolą na osiągnięcie
niezbędnych przychodów dla prawidłowego prowadzenia działalności

w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie ich obowiązywania, z zastrzeżeniem, że zapowiadana nowelizacja Ustawy Prawo
Wodne nie wprowadzi dużych zmian w zakresie stawek za usługi wodne.
– ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, poinformował, że jest to projekt
uchwały, która jest następstwem wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia
2017 roku przepisu zmiany ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z zapisami
tej ustawy wprowadza się w niej pojęcie „podstawowej kwoty dotacji”. Jest
to taka kwota pieniędzy, według której Gmina nalicza dotacje przekazywane na niepubliczne placówki oświatowe. Wysokość podstawowej kwoty
dotacji jest precyzyjnie określona. W związku z powyższym należy podjąć
nową uchwałę, która będzie bazowała na tej podstawowej kwocie dotacji
i jest to uchwała zmieniająca uchwałę z września 2015 roku, w brzmieniu takim samym z dodatkowym wprowadzeniem pojęcia „podstawowej
kwoty dotacji”.
– przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2017.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w ramach profilaktyki planuje
się finansować, podejmować i kontynuować te inicjatywy, które były
podejmowane w tym roku. Sam program został zaktualizowany w części diagnostycznej, gdzie są statystyki i dane liczbowe dotyczące nawet
kilku lat. Z kolei, finansowanie odbywać się będzie poprzez pozyskiwanie
do budżetu Gminy wpływów z tytuły wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Na realizację programu, według wyliczeń przeznacza się w przyszłym roku 84.525 zł.
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu boisk sportowych w gminie Goczałkowice-Zdrój.
Radca Prawny – Michał Hassa przekazał, że toczą się prace na temat
wydzierżawienia terenu boisk przy Parku Zdrojowym na rzecz Fundacji
Łukasza Piszczka. Aktualnie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod inwestycje i działania
związane bezpośrednio z lecznictwem uzdrowiskowym, dodał, że podstawowym sposobem wykorzystania tych terenów mają być boiska sportowe.
Aby zachować aktualny sposób wykorzystania oraz umożliwić inwestowanie w kierunku sportu i rekreacji niezbędna jest zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że istnieje ryzyko, że w momencie realizacji inwestycji i chęci wybudowania nowego zaplecza sportowego, przy aktualnym brzmieniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego takie pozwolenie na budowę nie zostanie udzielone, gdyż
na chwile obecną w tym miejscu mogą być budowane pensjonaty i sanatoria.
– uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu uchylenia
planu dla niektórych odcinków dróg planowanych w gminie Goczałkowice-Zdrój.
Pracownik wydziału architektury i geodezji – Wacław Rutkowski poinformował, że w dniu 29 listopada 2016 roku na wniosek firmy „EKOFOOD”
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/163/2016 w sprawie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy
Goczałkowice-Zdrój. W dniu 15.12.2016 r. wpłynął do Urzędu Gminy
nowy wniosek, w uzasadnieniu którego firma powołuje się na docelową
koncepcję polegającą na powiększeniu zakładu w kierunku zachodnim
o hale magazynowe funkcjonujące na zintegrowanych ciągach technologicznych i na kolidujące z tą koncepcją przebiegi niektórych odcinków planowanych dróg dojazdowych. Pan Rutkowski poinformował, że wniosek
strony jest zasadny, wobec powyższego przed podjęciem głosowania nad
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Sprawozdanie z SESJI - CIĄG DALSZY...
uchwałą w sprawie zmiany planu zasadne jest uchylenie uchwały podjętej
w celu uchylenia planu dla terenów wchodzących w obszar wnioskowanej
zmiany planu.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach części lasu Remiza i niektórych sąsiadujących odcinków dróg planowanych w gminie Goczałkowice-Zdrój,
- nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jan Bukowczan
poinformował, że jest potrzeba uchwalenia nowego statutu, która wynika
z mocy ustawy i z konieczności dostosowania do ciągle zmieniających się
przepisów prawa. Dodał, że pod kątem działalności statutowej GOSiR-u
nic się nie ulega zmianie.
W dalszej części obrad Wójt Gminy odczytała odpowiedź na interpelacje Radnego Mirosława Wize w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcowi
Gminy.
Przechodząc do wolnych głosów i wniosków, poruszono kwestie dotyczące:
- możliwość uporządkowania łącznika pomiędzy ulicą Główną a ulicą
Zimową, wzdłuż posesji ks. Proboszcza,
- awarii w okresie świątecznym kanalizacji przy ul. Rolnej,
- wybudowania barierek ochronnych wzdłuż skarpy nasypu kolejowego
przy ulicy Wiślnej,

N

- oddziaływania szkód górniczych na instalację gazową na terenie Kolonii
Brzozowej (Kierownik AZK, poinformował, że zostało przesłane pismo do
Rejonowego Przedsiębiorstwa Gazowego w Gliwicach, które ma porozumienie z Kopalnią i na bieżąco monitoruje sytuację),
- budowy dróg gminnych z kostki brukowej na osiedlu Powstańców Śląskich
zamiast asfaltu (Wójt Gminy wyjaśniła, że łatwiej je rozebrać, a w tamtej
okolicy planuje się jeszcze inwestycje).
- przebudowy ulicy Zdrojowej/Jeziornej - obawy przed wzrostem wody w
Potoku w czasie ulew( Przewodniczący Rady poinformował, że na spotkaniu z Burmistrzem Pszczyny dowiedział się, że cześć wody z drogi Zdrojowej/Jeziornej odprowadzana będzie do Pszczynki).
Podsumowując XXI sesję Rady Gminy Łukasz Piszczek, wraz z towarzyszącymi gośćmi: Jerzym Adamskim, Tomaszem Bogaczem oraz Kazimierzem Piszczkiem przystąpił do prezentacji zamierzeń dotyczących
zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 44.
Na zakończenie posiedzenia, Wójt Gminy przekazała, że przed kilkoma
minutami otrzymała telefon ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach z informacją, że wszystko zmierza do dobrego
zakończenia tematu modernizacji Potoku Goczałkowickiego, czyli do
wybrania firmy wykonawczej.
Opracowanie:
Biuro Rady Gminy

Regulacja Potoku
Goczałkowickiego
– przekazano plac budowy

a ten dzień czekaliśmy bardzo długo.
Wszystko wskazuje na to, że przeszkody natury finansowej, merytorycznej, a nade wszystko formalnej zostały
wreszcie pokonane. W dniu 25 stycznia
2017r. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach podpisał umowę
na wykonanie regulacji Potoku Goczałkowickiego z Konsorcjum firm: Wyrobek Sp.
z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny.
A we wtorek 31 stycznia br. nastąpiło prze-

kazanie placu budowy.
Zainteresowani doskonale wiedzą jak
wyboista, trudna i pełna niewiadomych
była droga do tego miejsca w całym procesie inwestycyjnym. Wiedzą ile było niespodziewanych zwrotów i ostrych zakrętów, ile spięć i niepewności. Ale to już
przeszłość, do której nie ma sensu wracać. Teraz najważniejsza jest sprawna
organizacja robót i postęp prac w terenie. Póki co, gmina ma podpisaną umowę
z samorządem Województwa Śląskiego

o pomocy finansowej w wysokości 1,2
mln zł w roku 2017r. Jest podpisana
umowa z wykonawcą. Zgodnie z harmonogramem robót w I kwartale br. planuje
się wycinkę drzew oraz roboty pomiarowe
związane z wytyczeniem przez geodetę
trasy regulowanego cieku. Rozpoczęcie
zasadniczych robót budowlanych związanych z modernizacją Potoku nastąpi w II
kwartale br. Inwestycję planuje się zakończyć w czerwcu 2018r.
Maria Ożarowska

GDOŚ wyznaczył termin
załatwienia sprawy
dowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą, Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju, Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „INICJATYWA”. Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie nadal
weryfikuje złożone odwołania i prowadzi
postępowanie wyjaśniające. W ubiegłym
tygodniu, działając na podstawie KPA, GDOŚ
przesłał do gminy zawiadomienie, w którym
informuje, że postępowanie nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowa-

dzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie GDOŚ wyznaczył
nowy termin załatwienia sprawy na dzień 17
marca 2017r.
Maria Ożarowska

fot. fotolia
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ak już wcześniej informowaliśmy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach wydał w dniu 14 października 2016r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego
na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni
Węgla Kamiennego „SILESIA”. Od decyzji
odwołało się ok. 200 Mieszkańców, Gmina
Goczałkowice-Zdrój oraz 3 organizacje pozarządowe: Krajowe Stowarzyszenie Poszko-
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Dochody budżetu Gminy na 2017r. zostały zaplanowane w kwocie 36.520.590 zł, w tym: dochody bieżące – 35.864.296 zł, dochody
majątkowe – 656.294 zł. Łącznie z wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych pozostających na rachunku
Gminy, po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2017r. zobowiązań w wysokości 912.725 zł z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek, w budżecie gminy zapisano kwotę 38.540.870 zł.

doChodY budŻeTu

P

WYdATkI budŻeTu

W

fot. fotolia

ydatki budżetu zaplanowano w wysokości 38.540.870 zł,
z czego wydatki bieżące wyniosą 33.743.280 zł i stanowią
87,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe
wyniosą 4.797.590 zł, co stanowić 12,4% wydatków ogółem.
Z powyższego wynika, ze spełniona jest relacja wynikająca z 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. Mając to na uwadze, a ponadto kierując się zasadą
równowagi budżetowej, przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej niezbędne było ograniczenie zgłoszonych wydatków o około
3,5 mln zł. Oznacza to konieczność ograniczania wydatków bieżących i przesunięcie niektórych zadań inwestycyjnych na kolejny rok
budżetowy.
Z analizy budżetu w poszczególnych działach wynika, że największą
pozycję zajmują w nim wydatki:
-na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

W porównaniu do roku 2016 struktura dochodów jest nieco inna.
W 2016r., zgodnie z przyjętym budżetem (uchwała w sprawie budżetu
przyjęta na sesji w grudniu 2015r.) bezzwrotne dotacje i inne środki
otrzymywane przez Gminę planowano na poziomie 10% dochodów
ogółem. Wzrost w 2017r. wynika m.in. z dotacji rządowej na realizacje
programu „Rodzina 500 plus” oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego cyfrowych usług publicznych.
Dochody własne gminy pozostaną na zbliżonym poziomie; w 2016r.
zaplanowano je w wysokości 23.406.627 zł lecz w wartościach względnych ich udział w dochodach ogółem był wyższy i stanowił ok. 71%.
Wpływy z różnego rodzaju usług oszacowano w 2016r. na kwotę
6.740.542 zł, co stanowiło 21% dochodów ogółem. Generalnie można
stwierdzić, że dochody gminy będą kształtować się w podobny sposób
co wynika m.in. z utrzymania tych samych stawek podatkowych oraz
utrzymania dotychczasowych opłat za wodę i ścieki. Natomiast zmiany
w strukturze planowanych dochodów w porównaniu do poprzedniego
roku wynikają w dużej mierze z dotacji, którą gmina otrzymuje na realizację programu „Rodzina 500 plus”.

fot. fotolia

odział dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawia się następująco:
-dochody bieżące – 35.864.296 zł, co stanowi 98,2% dochodów
ogółem
-dochody majątkowe – 656.294 zł tj. 1,8% dochodów ogółem
Dochody majątkowe w 2017r. pochodzą z dotacji unijnej na zadanie
inwestycyjne i niewielkich wpływów ze zbycia majątku Gminy, którego
procedura sprzedaży trwała w 2016r.
Strukturę dochodów można również przedstawić w podziale na:
1. bezzwrotne dotacje i inne środki otrzymane przez Gminę na z góry
określony cel. Zaliczamy do nich dotacje z budżetu państwa, z budżetów
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje z Unii Europejskiej. Jest to kwota 6.606.828 zł, co stanowi 18,1% dochodów ogółem.
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.341.703 zł,
co stanowi 17,4% dochodów ogółem.
3. dochody własne Gminy 23.572.059 zł, co stanowi 64,5% dochodów
ogółem.
W tej grupie dochodów najważniejsze źródła to:
3.1. podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych
5.946.042 zł, co stanowi 15,0% dochodów ogółem. (Zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie od 2011r.do końca 2016r.spłaciliśmy
11.148.510 zł nadpłaconego w latach ubiegłych podatku. Do zapłaty
pozostaje kwota 2.352.152 zł podatku i odsetek. Rok 2017 jest ostatnim rokiem, w którym Gmina zobowiązana jest spłacić to zadłużenie).
3.2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.727.107 zł,
co stanowi 18,4% dochodów ogółem.
3.3. wpływy z różnego rodzaju usług (dostarczanie wody, odbiór
ścieków, wstęp na halę sportową i basen, odpłatność za przedszkola)
6.897.200 zł, co stanowi 18,9% ogółu dochodów.

Wydatki w tych dwóch działach wynoszą łącznie 12.102.614 zł tj. 31,4%
ogółu wydatków. Po uwzględnieniu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu oświaty i wychowania, takich jak: subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa, dotacje unijne, opłaty od rodziców, gmina finansuje tę działalność z własnych środków w wysokości
4.444.456 zł, co stanowi 36,7% wydatków oświatowych.
-wydatki na pomoc społeczną i realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej program wspierania rodziny- 6.121.760 zł, co stanowi 15,9%
-wydatki na kulturę fizyczną 3.377.500 zł, co stanowi 8,8%. Analiza tego działu w podobny do oświaty sposób pokazuje, że dopłata
z budżetu gminy do sportu po odjęciu uzyskiwanych z tej działalności
dochodów wynosi 1.947.500 zł i stanowi 57,7% wydatków na sport.
-wydatki na administrację publiczną – 3.395.002 zł, co stanowi 8,8%,
w tym wydatki inwestycyjne na projekt realizowany w udziałem środków unijnych – 452.120 zł
W następnej kolejności są:
-wydatki na transport i łączność – 3.148.970 zł, tj. 8,2%
-wydatki na rolnictwo i łowiectwo – 2.983.100 zł, tj. 7,7%
-wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę 2.214.100 zł, tj. 5,7%
-wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową –
1.310.450 zł, tj. 3,4%
-wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.179.514 zł,
tj. 3,1%
DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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e-usług w obszarach podatków lokalnych, gospodarki komunalnej
oraz konsultacji społecznych.
6.budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji-zadanie rozpoczęte w 2016r., limit wydatków na to zadanie w
2017r. wynosi 180.000 zł, zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.
7.projekty nowych zadań inwestycyjnych zlecone w 2016r., a finansowanie w 2017r. , do których należą projekty remontów i modernizacji dróg gminnych: ul. Korfantego, ul. Żeromskiego, ul. Wiślna
i Siedlecka oraz projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1. Wydatki na te zadania z budżetu 2017r. to kwota
94.270 zł.

fot. fotolia

aplanowane w budżecie na 2017r. wydatki inwestycyjne to:
1. pomoc finansowa Gminy dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 1.333.000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych tj. Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej oraz wykup gruntów pod
parking przy zaporze w wysokości 79.800 zł, tj. 29,4% wydatków
inwestycyjnych Gminy.
2. pomoc finansowa Gminy dla Województwa Śląskiego na Regulację Cieku Goczałkowickiego - kwota zabezpieczona w budżecie
Gminy zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w 2015r. uchwałą
wynosi 1.200.00 0zł i stanowi 25% wydatków inwestycyjnych.
3.budowa ul. Bocznej od Jeziornej- to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016r., z przewidywanym limitem wydatków na to zadanie w 2017r. 450.000zł, w całości finansowane ze środków własnych
Gminy.
4.boczna od ul. Bór I- przewidywany limit wydatków na to zadanie
w 2017r. 670.000zł, w całości finansowane ze środków własnych
Gminy.
5. Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych
usług publicznych - zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim 2016-2017 z 85 % udziałem środków Unii Europejskiej i 15%
udziałem Gminy, limit wydatków na to zadanie w 2017r. wynosi
452.120 zł. Projekt jest związany z tworzeniem systemów i aplikacji
przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli do nowych

Do zadań tych należą:
1.Erasmus+ - zadanie w obszarze zarządzania projektami
międzynarodowymi, dotyczy
współpracy oraz wymiany międzynarodowej i międzykulturowej. Program jest realizowany
od 2015r. w Gimnazjum. Ma na
celu podniesienie kompetencji
kadry nauczycielskiej z kształcenia języków obcych. Rok 2017r.
jest ostatnim rokiem realizacji
projektu. Wydatki na ten cel w
2017r. wyniosą 15.045 zł.
2.Droga do zmiany- program

fot. google

PoZosTAłe PRoGRAMY ReAlIZoWANe
Z udZIAłeM ŚRodkÓW euRoPeJskICh

realizowany w latach 2016-2017
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mający na celu wspar-

ZAdłuŻeNIe

P

W budżecie znajdują się te zadania,
na które Gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie i ma już podpisane z instytucjami finansującymi umowy. W trakcie roku
budżetowego, w miarę ogłaszania nowych
konkursów na dotacje i pojawiania się
nowych możliwości finansowania potrzebnych Gminie zadań, budżet będzie ulegał
zmianom.

fot. fotolia

lanowane na koniec 2017r. zadłużenie
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 2.714.942,60 zł
(mniejsze o 912.725,58 zł niż zadłużenie
na koniec roku 2016) i stanowi 7,4% planowanych dochodów Gminy.

cie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 85%
dofinansowaniem z Unii Euro-

pejskiej, z limitem wydatków
w 2017r. wynoszącym 140.525
zł.
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początki gminy
goczałkowice-zdrój

1

fot. arch. urzędu gminy

stycznia 1992 roku, ówczesny
premier – Jan Krzysztof Bieliecki podjął decyzję o powołaniu w Powiecie Pszczyńskim
nowej gminy Goczałkowice-Zdrój.
Powyższe postanowienie było
następstwem zmian systemowych
w kraju, które zapoczątkowały się
w 1989 roku.
Rozbudzona inicjatywa społeczna, obniżenie środków na realizację najważniejszych potrzeb
w pszczyńskim sołectwie Goczałkowice sprawiło, że pośród członków lokalnego Komitetu Obywatelskiego zrodziło się przeświadczenie, aby samemu zatroszczyć się
o dobro miejscowości. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu referendum w sprawie utworzenie samodzielnej gminy, całość materiałów
przesłano do Warszawy.
Zainaugurowany proces nie
byłby możliwy, gdyby nie wspomniane grono bezinteresownych
społeczników pośród których znaleźli się: Augustyn Waliczek, Wincenty Młodzik, Zbigniew Mola,
Kazimierz Ingram, Jan Puchała,
Tadeusz Sowa, Zygmunt Góra,
Wiesława Korzeniowska, Roman
Ryś, Józef Gaszczyk, Ryszard Kordoń, Józef Brudek, Jadwiga i Stanisław Nyczowie, Jan Szema, Stanisław Siebielec, Maria i Henryk
Suchowie oraz Apoloniusz Skipioł,
Róża Kubzda, Łucja Wittek, Maria
i Stefan Pykowie, Karol Stawicki,
Bronisław Mielcarz, Józef Czerwiński, Rudolf Paliczka, Irena Weszka,
Alojzy Szczotka Norbert Czernecki
i Zbigniew Gieroń.

Członkowie Rady Gminy I kadencji.

Dzięki ich zaangażowaniu już
w lutym 1992 roku rozpisano
wybory samorządowe, w których
wyłoniono Radę Gminy I kadencji
w skład której weszło 18 radnych:
Norbert Czernecki, Zbigniew Gieroń, Eugeniusz Kuś, Benedykt Kloc,
Wincenty Młodzik, Zbigniew Mola,
Michał Nowak, Maria Orczyk,
Rudolf Paliczka, Jerzy Paszek, Jan
Puchała, Norbert Pieczka, Roman
Ryś, Bronisław Sojka, Henryk
Sekta, Czesław Skipioł, Augustyn
Waliczek, Zdzisław Wich. Na Wójta
Gminy powołano Kazimierza
Ingrama, jego zastępcą został Stanisław Sroga.
Ze skromnym budżetem 3,5
mld starych złotych, utworzony 1
lipca Urząd Gminy, zlokalizowany
w budynku OSP rozpoczął realizację zamierzonych działań. Do pracy
przystąpiło 15 nowych urzędników
oraz Zarząd Gminy liczący sobie
5 osób: Zbigniewa Gieronia, Wincentego Młodzika, Zbigniewa
Molę, Michała Nowaka i Augustyna
Waliczka.
Do najważniejszych zadań
jakie spoczęły na barkach młodego
samorządu było m.in. wyremontowanie najbardziej zniszczonych
nawierzchni dróg, budowa wodociągów wzdłuż ul. Bór I i Siedleckiej,
poprowadzenie kanalizacji na ul.
Brzozowej i Kolejowej, objęcie całej
miejscowości siecią telefoniczną,
montaż dodatkowego oświetlenia,
tablic informacyjnych oraz remont
placówek oświatowych.
Istotnym przedsięwzięciem
inwestycyjnym, jakiego w pierwszym roku pracy podjęła się goczał-

kowicka gmina było zaadoptowanie pustego budynku dawnego
sanatorium Górniczej Spółki
Brackiej (wraz z budową boiska)
na potrzeby utworzenia filii Szkoły
Podstawowej, która w 1995 roku
przekształciła się w niezależną
Szkołę Podstawową nr 2. Do placówki uczęszczały dzieci z okolic Koloni Brzozowej, Borek oraz
Zdroju.
W kalendarium wydarzeń
gminnych szerokim echem zapisało się także zorganizowane
28 października w Goczałkowicach I Forum Ekologiczne Samorządów, w którym wzięli udział
przedstawiciele woj. katowickiego
i bielskiego, dotyczącego kwestii
budowy oczyszczalni ścieków lub
podłączenia się do nowo powstałej oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicah, stanu wody pitnej dla
terenów całego Śląska oraz likwidacji źródeł zanieczyszczenia,
zwłaszcza w rejonie Górnej Wisły.
Na zakończenie pierwszego
roku urzędowania Wójt Gminy –
Kazimierz Ingram, w towarzystwie
Augustyna Waliczka i Zbigniewa
Moli odbył, na zaproszenie ks.
Romana Kopcia wizytę w niemieckiej gminie uzdrowiskowej BAD
SASENDORF (29 listopada – 3
grudnia 1992), w której występują
źródła solanki i borowiny. W czasie delegacji przedstawiciele władz
Gminy Goczałkowice-Zdrój mieli
okazję zapoznać się z zasadami
prowadzenia samorządu o podobnym kształcie.
Odzyskanie suwerenności
przez Goczałkowice-Zdrój odbiło
się także w miejscowej parafii, która
29 listopada 1992 roku wydała
pierwszy w swej historii numer
pisma parafialnego „Bliżej Siebie”.
„Niech św. Jerzy i św. Anna patronują nam w tworzeniu prawdziwej
parafialnej wspólnoty” – słowa ks.
proboszcza Henryka Burczyka i ks.
wikarego Ireneusza Tatury opublikowane w czasopiśmie.
Rok 1993 przyniósł kolejne
ważne wydarzenia. Oprócz najpilniejszych potrzeb związanych
z dbałością o ład zewnętrzny
i infrastrukturę gminny, 1 stycznia
w Gminie rozpoczął pracę Urząd
Stanu Cywilnego. Już w pierwszym miesiącu działalności związek małżeński zawarło w nim 12
par. W drugim roku urzędowania nowych kierowników zyskały

dwie gminne jednostki. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
została Lidia Drążyk, a konkurs
na kierownika Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji wygrał
Adam Zuber. Urząd Gminy zyskał
także kolejnego pracownika. Stanowisko Sekretarza objął Jan
Puchała.
Opierając się na długoletniej historii lecznictwa na terenie
Goczałkowic, decyzją Rady Gminy
podjęto decyzję o wstąpieniu
do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Postanowienie to zbiegło
się z rewizytą dr Huberta Hilgera
– dyrektora wspomnianego uzdrowiska BAD SASENDORF, który
na uroczystej sesji wraz z władzami
i radnymi omawiał kwestię najlepszego wykorzystania złóż solanki,
borowiny, obiektów leczniczych
i lokalnych walorów krajobrazowych w celu wyniesienia jak najlepszych korzyści dla kuracjuszy
i mieszkańców.
Dodatkowo, warto podkreślić,
że w 1993 roku budynek goczałkowickiej szkoły podstawowej obchodził jubileusz 40-lecia, a zespół, pod
redakcją znawcy lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego – prof. Wiesławy Korzeniowskiej rozpoczął prace nad pierwszą
goczałkowicką monografią historyczną, wydaną ostatecznie w 1996
roku.
Tak w niewielkim skrócie
wyglądała rzeczywistość pierwszej kadencji niezależnych rządów Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Kolejny, 1994 rok przyniósł dalsze
zmiany, które w pierwszej kolejności dały o sobie znać przy ogłoszeniu wyników kolejnych wyborów. Nowym Wójtem został Jan
Puchała, a w skład Rady Gminy
weszli znani z wcześniejszej kadencji: Norbert Czernecki, Wincenty
Młodzik, Zbigniew Mola, Michał
Nowak, Rudolf Paliczka, Henryk
Sekta, Augustyn Waliczek oraz
nowi członkowie: Józef Brudek,
poprzedni Wójt Kazimierz Ingram,
Ryszard Kordoń, Krzysztof Kanik,
Maria Ożarowska, Małgorzata
Paszek, Walenty Piekorz, Henryk
Ryszka, Tadeusz Szotek, Marian
Waliczek oraz Zofia Żelazo.
Nowa Rada rozpoczęła pracę
kontynuując działalność poprzedników.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
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25 LAT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Wywiad z Janem Puchałą - Wójtem Gminy II kadencji w latach 1994-1998 oraz wieloletnim z-cą Wójta.

Kolejnym Wójtem w 1998 r. został Krzysztof Kanik, a ja objąłem stanowisko jego
zastępcy. Wypracowaliśmy najlepszy dla
wszystkich kompromis.
4. Sięgając do Pana doświadczenia
zawodowego, jako Wójta Gminy oraz
wieloletniego z-cy Wójta, czy może
Pan stwierdzić czym ówczesna praca
urzędu/urzędników różniła się od dzisiejszej?
Przede wszystkim mieliśmy o wiele
trudniejsze warunki lokalowe. Praca
urzędników nie była jeszcze skomputeryzowana, wszystko wykonywano odręcznie.
Borykaliśmy się z różnymi problemami.
Głównym była budowa kanalizacji sanitarnej. Nie było wtedy jeszcze ustawy o zamówieniach publicznych. Wykonawcę wybierała w formie przetargu cała Rada Gminy,
została nim Hydrobudowa Śląska z Katowic oddział w Bielsku-Białej.
W pierwotnych planach inwestycyjnych,
najpierw miała być budowana oczyszczalnia ścieków, jednak Hydrobudowa złożyła
drugą propozycję – przystąpienie od razu
do budowy kanalizacji i podłączenie się
do oczyszczalni ścieków w Czechowicach.
Takie rozwiązanie generowało znacznie
mniejsze nakłady finansowe. Dokładnie
1/3 kosztów budowy całej oczyszczalni.
Ostatecznie wybrano to rozwiązanie i Wójt
K. Ingram podpisał umowę. Ja przejmując
jego stanowisko przystąpiłem do realizacji

budowy.
5. Wspomniał Pan o rozpoczętym procesie budowy kanalizacji w Goczałkowicach. A jakie inne wydarzenie, inwestycja z okresu drugiej kadencji wspomina Pan jako równie istotne?
Ważnym przedsięwzięciem była również budowa Urzędu Gminy wraz z adaptacją starego budynku. Inwestycja ta był
realizowana wraz z kanalizacją sanitarną.
Wspomnieć należy również o budowie
mieszkań dla poszkodowanych w powodzi
w 1997 roku oraz rewitalizacji gminnych
dróg, w tym ul. Letniej, Lipowej i Polnej.
6. Czego życzyłby Pan sobie jako były
samorządowiec, żeby zostało zrealizowane w naszej Gminie?
Na ten moment najważniejsze jest,
aby udało się rozwiązać kwestię regulacji
Potoku Goczałkowickiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z rejonu ul.
Głównej i Zimowej.
Inną kwestią jest wybudowanie nowego
tunelu pod torami kolejowymi, zgodnie
z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a obecny, przeznaczyć
tylko dla ruchu pieszego i rowerowego.
7. Czego życzy Pan naszej gminie z okazji 25 –lecia?
Życzę, aby gmina w dalszym ciągu rozwijała się i była coraz piękniejsza.
Rozmawiała
Ewelina Sowa-Mrzyk

fot. arch. urzędu gminy

1. W tym roku mija 25 lat odkąd Goczałkowice-Zdrój po wielu latach stały się
niezależnym samorządem. Jak wspomina Pan tamten okres?
Głównym argumentem odłączenia się
Goczałkowic od miasta i gminy Pszczyna
był fakt, że byliśmy miejscowością uzdrowiskową i zarazem peryferyjnym sołectwem Pszczyny na które nikt nie zwracał
większej uwagi.
W związku z powyższym grupa radnych z Goczałkowic: Kazimierz Ingram,
Henryk Suchy i Augustyn Waliczek postanowiła wyjść z inicjatywą odłączenia się
od Pszczyny i stworzenia samodzielnej
gminy. Po zawiązaniu grupy chętnych osób
chcących działać w tym kierunku, postanowiono utworzyć stowarzyszenie pod nazwą
Komitet Obywatelski Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju. Stowarzyszenie powstało
i zostało zrejestrowane w 1990 roku.
W wyniku działań stowarzyszenia i załatwieniu szeregu formalności, rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana
w grudniu 1991 roku Gmina Goczałkowice-Zdrój. Należy wspomnieć, że Komitet Obywatelski Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju działa do dzisiaj i w dotychczasowych wyborach samorządowych to jego
kandydat był wybierany na Wójta Gminy
2. W jakiej kondycji, komunalnej,
gospodarczej, jako sołectwo Pszczyny
znajdowały się Goczałkowice?
Na początku stan infrastruktury technicznej gminy był bardzo mizerny. Największym problemem był stan dróg, sieci
wodociągowej, brak kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, zła jakość powietrza. Fakty
powyższe mogły doprowadzić do utraty
statusu miejscowości uzdrowiskowej.
W szybkim tempie pr zy st ąpiono
do realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną i zarazem złożono
wnioski o środki finansowe pomocowe
akcesyjne z Unii Europejskiej, WFOŚiGW,
NFOOŚiGW i z innych instytucji. Udało się
pozyskać wiele środków, dzięki którym zrealizowano zaplanowane inwestycje.
3. Co lub kto wpłynął na Pana decyzję,
aby startować w wyborach na Wójta
Gminy?
Do pracy na Stanowisku Sekretarza
w Urzędzie Gminy przystąpiłem 1 października 1993 r. pod namową Wójta
Gminy Kazimierza Ingrama, Augustyna
Waliczka i Zbigniewa Moli, ówczesnych
członków zarządu gminy. W 1994 r. odbyły
się wybory samorządowe na drugą kadencję. Z uwagi, że urzędujący Wójt zrezygnował z kandydowania Rada Gminy wybrała
moją skromną osobę na to stanowisko.

W środku: Wójt Gminy Jan Puchała wraz z członkami Zarządu Gminy II kadencji.
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Spotkanie członków Spółki
Wodnej w GoczałkowicachZdroju

Zgodnie z art. 77 ustawy
Prawo wodne:
1. Utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów,
a jeżeli urządzenia te są objęte
działalnością spółki wodnej –
do tej spółki.
2. Jeżeli obowiązek, o którym
mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji,
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli
gruntu, szczegółowe zakresy
i terminy jego wykonywania.
Zadaniem Spółki Wodnej
jest działanie służące utrzymaniu w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych czyli rowów otwartych
wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów drenarskich,
poprzez ich bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.
Od drożności tych urządzeń
w dużej mierze zależy sprawne
odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i utrzymanie w glebie pożądanego
zwierciadła wody gruntowej.
Mamy na terenie Goczałkowic-Zdroju coraz więcej terenów
zabudowanych, powierzchni
utwardzonych i wody opadowe
zamiast wsiąkać w grunt, bezpośrednio spływają do rowów
melioracyjnych, które wymagają bieżącej konserwacji.
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w należytym stanie
leży w naszym wspólnym interesie, niezależnie od tego czy

mieszkamy wyżej czy niżej, bliżej czy dalej od odbiornika.
Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój realizuje swoje
zadania z pieniędzy pochodzących z wpłat dokonanych
w danym roku przez jej członków oraz dotacji z Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój
i Urzędu Wojewódzkiego udzielanych zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z ustawą Prawo
Wodne do zadań spółki należy
utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych tj. rowów
melioracyjnych i odwadniających, drenażu gruntów i użytków rolnych, wylotów drenarskich.
Spółka Wodna zgromadziła
w roku 2016 środki w wysokości 47 906,66 zł, w tym:
dotacja Urzędu Gminy: 20
000,00 zł dot acja Ur zędu
Wojewódzkiego: 7 600,00 zł
składki członkowskie i inne: 20
306,66 zł.

żenie rowu R-4) wzdłuż ulicy
Źródlanej na długości 223 mb
7. Konser wacja gr untowna
r ow u m e l i o r a c y j n e g o R- 4
(Lasek Brzozowy) na długości
250 mb
8. Konser wacja gruntowna
rowu melioracyjnego R-1 i R-2
(rejon DK-1 – Potok Goczałkowicki) na długości 76 mb
9. Naprawa uszkodzonych drenarek (3 obiekty) w rejonie
Kanaru.
10. Wykonano rów – przedłużenie Spólnika 192 mb.
11. Wykonano rów R-7 o długości 110 mb.
W sumie wykonano:
3 100 mb konserwacji bieżącej
2 461 mb konserwacji gruntownej oraz naprawiono 6 obiektów
drenarskich.
Wartość wszystkich wykonanych robót wynosi 43 218,72 zł
brutto.
Podczas zebrania Zarząd
zwrócił uwagę na fakt,
że znaczna część zgromadzonych pieniędzy jest przeznaczana na notoryczne i ciągłe
usuwanie zatorów tworzących
się, szczególnie po wichurach,
na „KANARZE” oraz jego konserwację. Z uwagi na minimalny spad na całej długości
KANARU musi on być drożny,
by nie nastąpiło spiętrzenie
wody i w konsekwencji uniemożliwienie odpływu wód ze zbieraczy drenarskich odwadniają-

Za zgromadzone
środki zostały wykonane
następujące prace:
1.Konser wacja bieżąca
Kanału Rybackiego” KANAR”
na odcinku od ulicy Uzdrowiskowej w kierunku ulicy Bór
I i Bór II oraz w kierunku Zapory
w miesiącach: styczeń, kwiecień, sierpień, grudzień.
2. Konser wacja gruntowna
Kanału Rybackiego” KANAR”:
- na odcinku od ulicy Uzdrowiskowej do dworca kolejowego
na długości 230 mb
- na odcinku od rzeki Wisły
w kierunku ulicy Uzdrowiskowej na długości 570 mb
- na odcinku 400 mb.
3. Konser wacja gruntowna
rowu melior acy jnego R-D
(Spólnik) o długości 220 mb.
4. Konser wacja gruntowna
rowów melioracyjnych R-D-1-2
(boczne Spólnika) o dł. 190 mb.
5. Naprawę uszkodzonych drenarek (3 obiekty) na wysokości
Kanaru.
6. Konser wacja gruntowna
rowu melioracyjnego (przedłu-

fot. google

W

dniu 17 stycznia 2017 r.
odbyło się spotkanie
członków Spółki Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju.
Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój obejmuje swym zasięgiem obszar całej gminy, w tym
obszar zmeliorowany wynosi
740,40 ha gruntów ornych
i użytków zielonych, a długość
rowów melioracyjnych wynosi
6,10 km.

cych tereny uprawiane rolniczo
i tereny zabudowy mieszkaniowej. Utrzymanie drożności
KANARU to problem z którym
bor ykamy się od wielu lat.
Gorącą dyskusję wywołał problem zmiany stosunków wody
na terenie „Borek”. Jest to konsekwencja działalności wydobywczej, jaką prowadzi na tym
terenie PG SILESIA i rozwiązanie tego problemu nie należy
do zadań statutowych Spółki
wodnej. Problem szkód powstałych w wyniku działalności
górniczej to problem szerszy
i wymaga rozwiązań, będących
poza możliwościami kompetencyjnymi spółki. Muszą się
nad nim pochylić: PG SILESIA,
Gmina i właściciele nieruchomości.
Wysokość składki na rok 2017
nie uległa zmianie i wyniesie
ona, tak jak w latach poprzednich 16 zł od nieruchomości
do 1 ha i 12 zł za każdy następny
rozpoczęty hektar. Jak co roku
wraz z decyzjami podatkowymi,
każdy członek spółki otrzyma
przekaz płatniczy i będzie zobowiązany do jego uregulowania.
Spółka Wodna w Goczałkowicach-Zdroju dziękuje mieszkańcom oraz władzom Gminy
za zaangażowanie i wszelką
pomoc, bo przecież wszyscy
jesteśmy współodpowiedzialni
za stan urządzeń melioracyjnych w naszej Gminie.
Opracowała
Krystyna Gimel
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odesZłA od NAs
PANI JAdWIGA kRÓl
"Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił... "

fot. arch. gok-u

Z

głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani
Jadwigi Król, zasłużonego i powszechnie szanowanego pracownika kultury – którego nazwisko utożsamiane było przez lata z rozwojem czytelnictwa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Od 1987 r., pełniła funkcję Dyrektora filii Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Pszczynie z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju. Od 1992 r.,
Dyrektor samodzielnej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju.
Jej szeroko zakrojona inicjatywa i praca na rzecz placówki zaowocowała pozyskaniem dla biblioteki (po wieloletnich problemach lokalowych) niezależnej siedziby.
Długoletnia działalność, Pani Dyrektor na polu kultury, zaprocentowała przekształceniem małej, wiejskiej biblioteki w prężnie działającą
instytucję kultury. W czasie jej pracy księgozbiór rozrósł się do ok. 15000
pozycji, udostępnianych czytelnikom w tradycyjnej wypożyczalni oraz
za pomocą tzw. „książki na telefon” – oryginalnemu projektowi polegającemu na dowożeniu osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
wybranych pozycji książkowych bezpośrednio do domu.
Jadwiga Król, wprowadzając GBP w XXI wiek zainicjowała udział
instytucji w Programie Rozwoju Bibliotek, oraz kampanii „Cała Polska
Czyta Dzieciom”. Oprócz tego corocznie dążyła do pozyskania środków
oraz dotacji zewnętrznych na zakup nowości wydawniczych, darmowego Internetu itp.
W 2013 roku z rąk ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego otrzymała Odznakę Honorową
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Warto podkreślić, że Pani Jadwiga od lat kładła nacisk na współpracę instytucji z miejscowymi placówkami oświaty, kultury oraz
lokalnym uzdrowiskiem. Końcem 2014 roku przeszła na zasłużoną
emeryturą. W naszych sercach i pamięci na zawsze zapisała się jako
ciepły i oddany współpracownik.
Jej odejście zamknęło ważny etap w historii goczałkowickiego
bibliotekarstwa.
Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy szczerego współczucia
Wójt oraz Pracownicy
Gminny Goczałkowice-Zdrój

MIesZkAŃCY GoCZAłkoWIC
-ZdRoJu W lICZbACh

W 2015r. – 75 dzieci
w 2014r. – 62 dzieci
w 2013r. – 53 dzieci
w 2012r. – 58 dzieci
w 2011r. – 70 dzieci
w 2010r. – 82 dzieci.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Goczałkowicach-Zdroju odnotowano 50 ślubów, 10
rozwodów oraz 50 zgonów. W poprzednich
latach statystyki te przedstawiały się nastę-

pująco:
rok 2015 – 61 ślubów, 13 rozwodów, 74 zgony
rok 2014 – 37 ślubów, 7 rozwodów, 55 zgonów
rok 2013 – 45 ślubów, 5 rozwodów, 58 zgonów
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 1219 panien, 1359 kawalerów, 1718
kobiet zamężnych, 1658 żonatych mężczyzn,
122 rozwiedzione kobiety, 109 rozwiedzionych mężczyzn, 367 wdów oraz 60 wdowców.
Liczba mieszkańców w przeliczeniu
na jedno nowonarodzone dziecko wyniosła 90,57. Wskaźnik ten wyniósł: w 2015r. –
87,88; w 2014r. – 106,18; w 2013r. – 126,94;

w 2012r. – 113,78; w 2011r. – 94,04; w 2010r. –
79,9. Liczba nowonarodzonych dzieci na 100
mieszkańców wyniosła 1,10. W poprzednich
latach wskaźnik ten wyniósł: w 2015r.- 1,14;
w 2014r. – 0,91; w 2013r. – 0,81; w 2012r –
0,88; w 2011r. – 1,06; w 2010r. – 1,25. Dzieciom urodzonym w 2016r. najczęściej nadawano imiona: Anna i Adam.
Maria Ożarowska

fot. fotolia

W

edług danych z ewidencji ludności
liczba mieszkańców Goczałkowic-Zdroju na koniec 2016 roku wyniosła 6.612, w tym: kobiet – 3.429, mężczyzn –
3.183. W porównaniu do 2015r. ludność gminy
zwiększyła się o 21 osób. W okresie 12 miesięcy urodziło się 73 dzieci, w tym 35 chłopców
i 38 dziewczynek. Liczba dzieci urodzonych
w poprzednich latach wyniosła:

12

 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

fot. a.j. bieniek

Tuż po zakończeniu części oficjalnej, na głównym ołtarzu w
strojach Księstwa Warszawskiego
(nawiązujących do okresu z historii Polski, przypadającego na lata
1807-1814) ukazali się muzycy w
towarzystwie trójki solistów ubranych w narodowe stroje szlacheckie. Artyści, w trakcie półtoragodzinnego występu zaprezentowali
najpiękniejsze pieśni towarzyszące obchodom Bożego Narodzenia, przeplatane narracyjną opowieścią o pięknej i wielowiekowej
tradycji spisywania utworów opowiadających o jednej z najbardziej
magicznych nocy w dziejach ludzkości.
Tym sposobem, wszyscy przybyli na to wyjątkowe wydarzenie dowiedzieli się, że wśród
polskich kolęd można wyróżnić
liczne utwory o charakterze luźnych przyśpiewek, lirycznych kołysanek i podniosłych, patetycznych
pieśni kościelnych. O pierwszych
kolędach mówiono już w wiekach
średnich - wyjaśniono. Z tamtego
czasu pochodzi zaprezentowany
przez orkiestrę „Christus natus est
nobis – Chrystus nam się narodził”.
Pośród kolęd można wyróżnić
także pasterskie kolędy barokowe,
m.in.: „Z narodzenia Pana”. Jako
ciekawostkę artyści zaprezentowali również mniej znany nurt
kolęd patriotycznych, pośród których do najbardziej znanych należy

fot. a.j. bieniek

R

zadko się zdarza, aby w jednym miejscu i to, w niewielkiej gminie wiejskiej można
było wysłuchać koncertu w wykonaniu wybitnych, niezwykle uzdolnionych muzyków i solistów. Taką
okazję mieszkańcy Goczałkowic
mieli 5 stycznia 2017 r., w kościele
parafialnym p.w. św. Jerzego.
W wigilię święta Trzech Króli,
ponad 50 członków Orkiestry
Koncertowej, Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, który od ponad 60-lat
ukazuje bogactwo kultury narodowej, a w swych programach odwołuje się do rozwijającej się w duchu
chrześcijaństwa narodowo-patriotycznej tradycji, na zaproszenie
Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiło w kolędowym repertuarze,
uświetniając doroczny, goczałkowicki koncert świąteczno-noworoczny.
Licznie zgromadzoną widownię, tuż po księżach z goczałkowickiej parafii przywitała Wójt
Gminy – Gabriela Placha, która
podkreśliła, że dzisiejsze, uroczyste spotkanie w murach tej pięknej
świątyni jest początkiem inauguracji 25-lecia powstania w naszej
miejscowości niezależnego samorządu. Dodała, że każde wydarzenie jakie będzie odbywało się
na przestrzeni rozpoczętego roku
wejdzie w skład jubileuszowych
obchodów.

fot. a.j. bieniek

Koncert świąteczny
w kościele parafialnym

„Kolęda żółnierska”.
W trakcie trwania koncertu, nie
zabrakło także tak popularnych i
lubianychtytułówjak:„Jezusmalu-

sieńki”, „ Gdy się Chrystus rodzi”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „ Mędrcy
świata”, „Przybieżeli do Betlejem”
itp. oraz bardziej współczesnych
pieśni świątecznych, których przykładem był utwór na co dzień śpiewany przez Annę Jurksztowicz – „A
kto wie czy za rogiem”.
Koncert został podsumowany
wykonaniem na cztery głosy
kolędy „Bóg się rodzi, moc truchleje”.
Na zakończenie wspólnego
kolędowania, Wójt Gminy wręczyła, na ręce kapelmistrza
pamiątkę z pobytu w Goczałkowicach – artystycznego anioła
z pracowni ceramiki – Joanny
Rabaszowskiej-Grzyb, a Dyrektor
GOK-u – Zofia Szołdra w imieniu
całej, lokalnej społeczności wyraziła słowa uznania dla wszystkich członków orkiestry. „Prezentowana przez Państwa zespół
muzyka dostarcza ponadczasowych treści, wywołuje zadumę,
porusza serca i uskrzydla duszę,
a poziom artystyczny wykonania
wzbudza zachwyt i podziw”.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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Szopka w kościele
parafialnym

Szopki bożonarodzeniowe przedstawiające Świętą Rodzinę i miejsce narodzenia Chrystusa mają bardzo długą tradycję. Różnią się
wielkością, konstrukcją, doborem postaci, figurami, stosownie do wyobraźni i możliwości wykonawców. Nasza szopka, w kościele
parafialnym św. Jerzego jest duża, okazała i ma niepowtarzalny klimat. Oprócz budynków i figur ma również ruchome elementy.
Płynie w niej potok z prawdziwą wodą, świecą się ogniska, a ruchome elementy przedstawiają zawody kobiet i mężczyzn, zapomniane, których dziś już nikt nie wykonuje. W porównaniu do ubiegłorocznej jest bogatsza; zawiera m.in. nowe elementy i figury.
Całość to imponująca panorama Betlejem.

fot. a.j. bieniek

fot. a.j. bieniek

Maria Ożarowska

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje wyjazd

do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
na spektakl:
„Wszystko w rodzinie”

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach – Zdroju
organizuje wyjazd

na Baseny Termalne
do Bukowiny Tatrzańskiej

dnia 19.03.2017r. (niedziela)
godz. 19.00

dnia 16.02.2017 (czwartek)
Odpłatność:
członkowie 50 zł
sympatycy 60 zł

odpłatność: członkowie 40 zł
sympatycy 50 zł

Wyjazd godz. 18.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy

Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu przy UG

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)
do dnia 28-02-2017r.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)

 z życia gminy 
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ofeRTA kulTuRAlNA
ZARZądu kołA
eMeRYTÓW NA 2017 Rok
Styczeń

Kwiecień

25.01 (środa) Spotkanie z okazji „Dnia Babci i Dziadka” sala Urzędu
Gminy, rozpoczęcie godz.16.00;
26.01 (czwartek) Kulig w górach miejscowość Brenna-Leśnica.

26.04 (środa) Wyjazd na baseny termalne do Chochołowa k/Zakopanego;
– Wycieczki rowerowe.

Luty

Maj

16.02 (czwartek) Wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej.

18.05 (czwartek) 1-dniowa wycieczka do Krakowa w programie: zwiedzanie zabytków z przewodnikiem;
– Wycieczki rowerowe.

Marzec
07.03 (wtorek) Spotkanie z okazji Dnia Kobiet bar „U Norberta” rozpoczęcie godz.17.00;
19.03 (niedziela) Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku Białej na sztukę
pt. „Wszystko w rodzinie”.

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

zaprasza na spotkanie z okazji

Dnia Kobiet

Czerwiec
08.06 (czwartek) 1-dniowa pielgrzymka Beskidzkim Szlakiem Maryjnym „śladami Jana Pawła II” (Ślemień, Rychwałd, Przyłęków, Góra
Matyska – Golgota Beskidów – Radziechowy – Wieprz);
16.06 – 26.06 Wczasy nad morzem miejscowość Darłówko Ośrodek
Wczasowy „DIUNA 2”;
– Wycieczki rowerowe.

Lipiec
06.07 (czwartek) 1-dniowa wycieczka na Górę Żar, Muzeum Browaru
w Żywcu.
17-19.07 (poniedziałek, wtorek, środa) 3-dniowa wycieczka do Pienin,
w programie: zamek w Niedzicy, osada turystyczna w Czorsztynie,
spływ Dunajcem, zabytkowy Kościół p.w. Michała Archanioła w Dębnie;
– Wycieczki rowerowe.

Sierpień
28.08-09.09 Wczasy nad morzem – miejscowość Pogorzelica, Dom
Wczasowy „Leśny Dwór”;
– Wycieczki rowerowe.
Wrzesień
12.09 (wtorek) Emerycka biesiada przy ognisku, tradycyjnie Koło
Łowieckie „Cyranka” w Porębie;
– Wycieczki rowerowe.

Październik

7 marca 2017 r. (wtorek)
godz. 17.00
w Domu Przyjęć „u Norberta”
Koszt: 50 zł – członkowie
60 zł- sympatycy
Zapisy przyjmuje się do 28 lutego 2017 r.,
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła,
ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”).

05.10 (czwartek) wycieczka w góry do Trójwsi Beskidzkiej;
19.10 (czwartek) wyjazd na baseny termalne do Popradu (Słowacja)
lub Oravice (Słowacja);
– Wycieczki rowerowe.

Listopad
Wyjazd do teatru.

Grudzień
14.12 (czwartek) podsumowanie działalności kulturalnej za 2017 rok
połączone z tradycyjnym opłatkiem.
Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych imprezach.
Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Koła Emerytów
Przewodnicząca Zarządu Koła Emerytów
Małgorzata Paszek

Kultura
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25 Finał WOŚP w Goczałkowicach
Jeden mały gest pomnożony przez miliony może sprawić, że zdarzają się cuda.

Takim cudem, który od 25 lat rozgrywa się na naszych oczach jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kto by bowiem pomyślał,
że akcja zainaugurowana 3 stycznia 1993 roku, przez ćwierć wieku będzie mobilizować Polaków, aby solidarnie i z tak wielkim
oddaniem dzielić się z najbardziej potrzebującymi.

fot. arch. gok-u

Szczęśliwy nabywca piłki i koszulki
BORUSSII DORTMUND.

pracownię artystyczną Joanny
Rabaszowską-Grzyb, karnety
na basen, artystyczne witraże
dekoracyjne przekazane przez
Państwo Kapias, kopa (dla
niewtajemniczonych tradycyjne, śląskie ciasto), vouchery
na usługi z zakresu AUTO-DETALINGU i kursu pierwszej pomocy
oraz ofiarowany przez Panią
Annę Czerwionkę limitowany
kalendarz z podpisami członków
zespołu CREE opatrzony zdjęciami wykonanymi w Ogrodach
Pokazowych Kapias. Oczywiście
nie zabrakło również gadżetów
z logo WOŚP: koszulek, kalendarzy, kubków, tematycznych
książek itp.
Jednym słowem. 25 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy można uznać za niezwykle udany. Goczałkowicki
sztab zebrał łącznie 14 278,29 zł,
w tym: 10 334, 16 zł pochodziło
z datków zebranych przez
naszych dzielnych wolontariuszy, którzy wykazali się wielkim
sercem i jeszcze większym zaangażowaniem. Pośród nich najwyższe kwoty uzyskali: Wiktoria
Fiołkowska – 2 951,98 zł, Aleksandra Białas – 2 542,52 zł oraz
Sławomir Lapczyk – 2 362,81 zł.
S e r d e c z n i e d z i ę k uj e my
wolontariuszom, art ystom,
ofiarodawcom oraz wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy
wzięli udział w 25 finale WOŚP.
Będziemy grać do końca świata
i jeszcze jeden dzień dłużej.
Ewelina Sowa-Mrzyk

fot. arch. gok-u

Straży Pożarnej, od godz. 10.00
do godz. 14.00 odbywały się
pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu gaśniczego oraz
przejażdżki wozem bojowym.
Atrakcji nie zabrakło także
w samym centr um zdroju.
Punktualnie o godz. 12.00,
na werandzie kawiarni uzdrow i s k o we j z o r g a n i z o w a n o
występ Goczałkowickiej Orkiestry Dętej, a o godz. 16.00
organizator przedsięwzięcia
zaprosił wszystkich zainteresowanych do swej siedziby
na finałowy koncert. W ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, na scenie w kolędowym repertuarze zaprezentowali się podopieczni warsztatów muzycznych GOK-u – Pana
Marka Lucjana (prowadzącego
goczałkowicki finał), działający pod kierownictwem Edyty
Wrony, dziecięcy zespół FLECIK
oraz Zespół Folklorystyczny
Goczałkowice, którego członkowie z wielkim sercem wspierają działalność Jurka Owsiaka.
Na zakończenie goczałkowickiego 25 finału przed widownią wystąpił obchodzący w ubiegłym roku rocznicę 20-lecia
powstania chór parafialny Semper Communio.
Blisko trzygodzinne występy
ar t y st yczne były pr zeplatane licytacjami przekazanych na rzecz fundacji licznych
darów. Wśród nich znalazła
się koszulka klubowa Borussii
Dortmund Łukasza Piszczka,
oryginalna piłka BVB opatrzona
autografami wszystkich członków drużyny, które stając się
własnością młodego fana piłki
nożnej – Dawida Wojtali spełniły
jego wielkie marzenie.
Dużym zainteresowaniem
wśród chętnych do licytacji
cieszył się 7-dniowy karnet
na pobyt jednej osoby w miejscowym uzdrowisku oraz wytwarzane na bazie leczniczych
surowców – solanki i borowiny
– kosmetyki.
Wśród wy st awionych
na sprzedaż różności znalazł
się także oryginalny tort z piekarni Państwa Englertów, ceramiczne anioły przekazane przez

Licytowane w ramach 25 Finału WOŚP przedmioty.

fot. arch. gok-u

N

a przestrzeni minionych
lat, dzięki fundacji Jurka
Owsiaka i sfinansowaniu zakupu specjalistycznego
sprzętu medycznego, udało się
uratować życie i zdrowie tysięcy
maluchów, a od kilku lat część
środków przekazywana na rzecz
osób starszych, umożliwia
doposażanie oddziałów geriatrycznych.
Podobnie było w ramach
tegorocznego, jubileuszowego
finału, który rozegrał się pod
hasłem „dla ratowania życia
i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólno pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom”.
Dokładnie 15 stycznia 2017
roku, tysiące wolontariuszy
na terenie całego kraju (i nie
tylko) ruszyło na ulice polskich
wsi i miasteczek, żeby wesprzeć
fundację WOŚP.
W t ym roku, podobnie,
jak w latach poprzednich
do tej szczytnej akcji włączyły się
Goczałkowice-Zdrój. Sztab zlokalizowany w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, czuwał
nad grupą ośmiu wolontariuszy uzbrojonych w oryginalne
legitymacje, którzy na terenie
gminy zbierali pieniądze do specjalnie oznakowanych puszek.
W międzyczasie, pod siedzibą
goczałkowickiej Ochotniczej

25 Finał WOŚP - występ podopiecznych warsztatów muzycznych GOK-u.
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KONIEC ZIMOWEGO
SZALEŃSTWA

sport

fot. arch. gok-u
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Wycieczka kulturoznawcza do kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu.

fot. arch. gok-u

erie Zimowe dla woj. Śląskiego dobiegły końca. Dwutygodniowa przerwa minęła
niepostrzeżenie. W trakcie tych
kilkunastu wolnych dni Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka Publiczna zadbały,
aby uczniowie w różnych grupach
wiekowych mogli spędzić ciekawie i artystycznie czas wolny.
W trakcie trwania ferii w każdy
poniedziałek zainteresowani
mogli wziąć udział w bezpłatnych
zajęciach języka angielskiego.
Z kolei w popołudniowe czwartki
dla nieco starszych dzieci i młodzieży zaplanowano warsztaty
Kreatywnej Pracowni, na których
podopieczni zapoznali się tajnikami zdobniczej metody – decoupage. We wtorek 17 stycznia najmłodsi wybrali się na zwiedzanie
wnętrz pałacowych w pobliskiej
Pszczynie połączonych z tematycznymi warsztatami przeprowadzonymi w odrestaurowanych
Stajniach Książęcych. Dzień później, zorganizowano rodzinny
wyjazd do teatru lalek Ateneum
w Katowicach na spektakl „Krawiec Niteczka”, a w piątek kultu-

Zimowy Turniej Szachowy w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

roznawczą wycieczkę do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu,
gdzie uczestnicy mieli okazję
odkryć tajniki pracy górników
od czasów najdawniejszych
po współczesne techniki wydobycia węgla kamiennego.
Drugi tydzień wakacji, oprócz
wspomnianych zajęć stacjonarnych odbył się pod znakiem Turnieju Szachowego. Miłośnicy najstarszej gry świata w trzech kategoriach wiekowych rozegrali kilkanaście partii, w celu wyłonienia
najbardziej uzdolnionych graczy,
którzy na zakończenie potyczek
otrzymali pamiątkowe puchary.
Ostatnim punktem w ofercie był
czwartkowy Konkurs Plastyczny,
którego tematem przewodnim
było osadzenie ulubionego bohatera książkowego w zimowej
aurze. Niestety, ku wielkiemu
rozczarowaniu, organizator
ze względu na chorobę animatora został zmuszony do odwołania wieńczącego ferie Balu Karnawałowego.
Miejmy nadzieję, że uda nam
się spotkać za rok.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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Goczały drugie w turnieju
o puchar Wójta

L

KS Goczałkowice-Zdrój kończy futsalowy Turniej o Puchar
Wójta na II miejscu. Nasza drużyna po emocjonującym meczu
uległa w finale Uranii Ruda Śląska 1:3. Zawody rozpoczynające
cykl sparingów przed rundą rewanżową odbyły się w hali sportowej

„Goczuś”.
Nasi zawodnicy otrzymali indywidualne wyróżnienia:
– najlepszy strzelec Mateusz Piesiur,
– najlepszy bramkarz Marcin Kubina
Druga drużyna LKS-u Goczałkowice uplasowała się na szóstej
pozycji.
Na zakończenie zawodów Wójt Gminy Gabriela Placha wręczyła
drużynom dyplomy, puchary oraz statuetki.
Organizatorem turniej był LKS Goczałkowice – Zdrój oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

fot. arch. gosir

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Urania Ruda Śląska
2. LKS Goczałkowice-Zdrój
3. LKS Kaniów
4. LKS Jawiszowice
5. Ogrodnik Cielmice
6. LKS Goczałkowice II
7. LKS Frydek
8. Skałka Żabnica

sport
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F

erie z „Goczusiem” dobiegły
końca, więc krótko podsumujemy dwa tygodnie sportowej zimowej laby. Jak co roku
rozpoczęliśmy „Turniejem halowej piłki nożnej, reprezentacji
klas ze szkoły podstawowej”.
Tego dnia ze zwycięstwa cieszyła się klasa 6A, drugie zajęła
6C, a na trzecim miejscu zawody
zakończyła reprezentacja klasy
5B.
We wtorek gimnazjaliści
zagrali w mieszanym „Turnieju
siatkarsko-koszykarskich trójek”,
a czwartek należał do badmintonistów, gdzie wśród dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła Alicja
Szwarnowiecka, drugie Karolina
Dzida, a trzecie Natalia Szendzielorz. W rankingu chłopców
na pierwszej pozycji zawody
zakończył Wojakiewicz Kacper, na drugiej Głąbek Hubert,
a na trzeciej Machoń Grzegorz.
Tego samego dnia ponad trzydziesto osobowa grupa dzieciaków pojechała na lodowisko
do Czechowic – Dziedzic.
Jeżeli chodzi o rywalizacje

sportowe, w drugim tygodniu
ferii, to w środę odbył się „Turniej piłkarskich dwójek” w którym zwyciężyli chłopcy o nazwie
„Drużyna 2”, drugie miejsce zajął
„Man City”, a trzecie „Drużyna
1”. Oprócz codziennych gier
w hali sportowej w środę gościliśmy „Kabaret Młodych Panów”
których skecz o nazwie „Bogowie” przyszło zobaczyć ponad
850 fanów. W czwartek ponownie pojechaliśmy na łyżwy,
a w piątek można było sprawdzić się w nurkowaniu, dzięki
pokazom, które zorganizowała
firma „Eden Sport” z Bielska –
Białej. Ponadto dzieci oraz młodzież czynnie korzystali z promocyjnych wejść na basen oraz
na siłownię. W okresie zimowej
przerwy krytą pływalnię odwiedziło ponad 6 tyś. osób.
D z i ę k uj e my w s z y s t k i m
uczestnikom za udział w zawodach, gratulujemy zajętych
miejsc i życzymy powodzenia
w drugim półroczu roku szkolnego. Myślimy, że każdy, kto
lubi sportowo spędzać czas pod

fot. arch. gosir

feRIe Z „GoCZusIeM” 2017
dobIeGłY koŃCA…

dachem (i nie tylko) znalazł
w naszej ofercie coś dla siebie.
Organizatorem ferii zimowych
z „Goczusiem” 2017 oraz funda-

torem nagród i poczęstunków był
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju.
GOSiR

AkAdeMIA PIłkARskA
W GoCZAłkoWICACh-ZdRoJu
i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój i promocja sportu
wśród dzieci i młodzieży.
Na początku w akademii będą
szkolone dzieci z roczników U-8
do U-11. Sukcesywnie dochodzić
będą nowe roczniki, co pozwoli
stworzyć stopniowo cała strukturę
tj. silną akademię piłkarską. Do
realizacji tychże celów nasz czołowy zawodnik w Bundeslidze pragnie wykorzystać swoje doświadczenia i doświadczenia trenerów,
m.in. Michała Zioło, który od 2013
roku jest trenerem w BVB Evonik
Fussballschule i bierze udział w
wyjazdowych obozach dla dzieci,
organizowanych przez Borussię. Latem tego roku Michał Zioło
gościł także na obozie w Goczałkowicach-Zdroju. Właśnie tutaj, na
boiskach przy ul. Uzdrowiskowej
pod jego kierunkiem przez kilka
dni trenowali najmłodsi adepci
futbolu.

Do powstania akademii jest
niezbędna baza sportowa, którą
Łukasz Piszczek chciałby zbudować. Projekt zakłada gruntowną
przebudowę dotychczasowych
obiektów tj. budowę boiska hybrydowego, ze sztuczną trawą oraz
pełnowymiarowego, nowych
trybun, budynku i ogrodzenia.

f o t . g a z e ta P S z c z y Ń S k a

„C

hciałbym stworzyć w
naszej miejscowości
szkółkę piłkarską, żeby
dzieci z naszej gminy, czy gmin
sąsiadujących miały możliwość
spełnienia swoich marzeń tu na
miejscu, żeby nie musiały nigdzie
wyjeżdżać, tak jak ja musiałem
wyjechać do Zabrza” – tak o swoich planach i zamierzeniach mówił
Łukasz Piszczek na sesji Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu
28 grudnia br.
Łukasz Piszczek, reprezentant
Polski, piłkarz Borussii Dortmund
od pewnego czasu nosi się z zamiarem zainwestowania w swojej
rodzinnej miejscowości, w teren,
na którym jako kilkuletni chłopiec
stawiał pierwsze kroki i zdobywał
pierwsze umiejętności sportowe.
Do realizacji tego wielkiego społecznego projektu planuje powołać
fundację swojego imienia. Celem
fundacji byłoby m.in. wspieranie

Wstępnie koszty oszacowano na
kwotę ok. 6 mln zł.
Władze gminy z pełna aprobata
odnoszą się do tych zamierzeń,
choć mają świadomość, że dla tej
lokalizacji są szczególne uwarunkowania z uwagi na strefę ochrony
uzdrowiskowej.
Maria Ożarowska
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Karol Goik i Marcin
Sobczak mistrzami
śląska w siatkonogę

fot. arch. gosir

T

radycyjny, bo już piąty raz
rozegrany w Goczałkowicach Turniej Noworoczny
był zarazem pierwszym w historii bojem o tytuł Mistrza Śląska
w Siatkonogę, pod patronatem
Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
To miano wywalczyli zawodnicy,
którzy doskonale znają się z gry
w III-ligowym Pniówku Pawłowice czyli Karoli Goik i Marcin
Sobczak.
Goik, który rok temu wygrał
turniej występując w parze
z Arturem Cybulskim, tym razem
zagrał z nowym partnerem, ale
doświadczenie zaprocentowało.
Drugie miejsce wywalczyli
debiutanci, ale nie nowicjusze,
bo grający z zięciem Tomaszem
Czyżem, 46-letni Marek Matuszek, znany jest przecież ze 157
występów w ekstraklasie, a obecnie pracuje w sztabie szkoleniowym Górnika Zabrze, jako trener
bramkarzy.

Co ciekawe także na trzecim
stopniu podium uplasował się
duet z bramkarzem w roli głównej. 34-letni Krzysztof Kozik,
grający obecnie w III-ligowym
BKS Stal Bielsko-Biała, a mający
na koncie 22 występy w ekstraklasie, zagrał bowiem w parze
z 22-letnim Danielem Fabisia-

Informacje i ogłoszenia

kiem, grającym ostatnio w Nadwiślanie Góra.
Dodajmy, że w turnieju,
w którym uczestniczyło 18 par
(taki był limit miejsc, a decydowała kolejność zgłoszeń) grali
także inni znani z boisk ekstraklasy zawodnicy, jak Mariusz
Masternak, który z Krystia-

nem Odrobińskim uplasowali
się na czwartym miejscu, czy
Wojciech Myszor, który z Marcinem Berezą zajął 7 miejsce.
Najważniejsze dla uczestników,
których z trybun oglądał także
prezes Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Henryk Kula, była jednak możliwość aktywnego i piłkarskiego spędzenia czasu w tak
zwanym „urlopowym okresie
piłkarskim”. Po niemal sześciu
godzinach grania wszyscy wyszli
z goczałkowickiej hali zadowoleni i przygotowani do rozpoczęcia zimowego okresu przygotowawczego.
źródło: www.slzpn.katowice.pl

Pomysłodawcą oraz organizatorami zabawy są Michał
Puchała, piłkarz grający w klasie okręgowej LKS-u Łąka oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju.
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Kwalifikacje zawodowe gwarancją
udanego powrotu na rynek pracy

P

Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia
po udziale w projekcie.

rojekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego
w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności:

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz rekrutacji znajdują się
na stronie: www.powrotnarynek.eurosolutions.pl
Biuro projektu: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 III piętro, tel. 510 299 124.

- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet,
- osób niepełnosprawnych,
- osób powyżej 50 roku życia.

- doradztwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, projektowania stron internetowych, magazyniera z uprawnieniami na wózki
widłowe lub pracownika biurowego z certyfikatem ECCC,
- 5 miesięczne staże zawodowe – płatne,
- pośrednictwo pracy.
Za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.
Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem
zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji
oraz wydaniem certyfikatu.

fot. fotolia

W ramach projektu oferujemy:
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koNsulTACJe PRoJekTu
uChWAłY ANTYsMoGoWeJ

fot. fotolia

Z

arząd Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu
uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały
antysmogowej.
Uchwała wprowadza zakaz
palenia mułu, flotokoncentratów i ich pochodnych, niektórych miałów (jeśli zawartość
uziarnienia mniejszego niż
3 mm jest większa niż 15%),
węgla brunatnego oraz drewna
o wilgotności powyżej 20%.
Dodatkowo uchwała nakazuje
wymianę nieekologicznych
pieców w odpowiednim terminie do 1 stycznia 2022 roku
dla najstarszych pieców, dla
nowszych podano trzy terminy
wymian w zależności od wieku
i klasy posiadanego kotła (do:
1 stycznia 2024 roku, 1 stycznia 2026 roku, 1 stycznia 2028
roku). Uchwała dopuszcza
stosowanie kotłów na paliwo

stałe pod warunkiem braku
technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia
obiektu budowlanego do sieci
ciepłowniczej centralnej lub
sieci gazowej. Spalanie będzie
mogło odbywać się w kotłach
z automatycznym sposobem
zasilania paliwa bez rusztu
awaryjnego, które spełniają
minimum standard emisyjny
zgodny z 5 klasą pod względem

granicznych wartości emisji
zanieczyszczeń normy PN-EN
303-5:2012.
Z projektem uchwały można
zapoznać się w Urzędzie Mars z a ł k o w s k i m Wo j e w ó d z twa Śląskiego w Katowicach,
w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24,
40-029 Katowice (w godzinach
pracy Urzędu) oraz na stronie
internetowej Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Śląskiego, – kliknij, aby przeczytać.
Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego
uzasadnienia można zgłaszać
w terminie od 16 stycznia do 6
lutego br.:
- w formie pisemnej, na adres:
Wydział Ochrony Środowiska
Ur zędu Mar szałkowskiego
Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
- ustnie:
w siedzibie Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałk o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Śląskiego, ul. Reymonta 24,
40-029 Katowice (w godzinach
pracy Urzędu)
- e-mailem na adres: srodowisko@slaskie.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Zarząd Województwa Śląskiego.
Więcej o projekcie uchwały
przeczytać można na stronach
Urzędu Marszałkowskiego.

WYCINkA dRZeW I kRZeWÓW
W 2017 Roku

Z

od 1 stycznia
2017 r. można wyciąć
bez zezwolenia
drzewa lub krzewy
rosnące na prywatnej posesji,
pod warunkiem że ich
usunięcie nie
będzie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są zwolnieni z uzyskania w Urzędzie
Gminy zgody na wycinkę drzew
i krzewów.
Zgoda na usunięcie drzew

fot. fotolia

godnie z ustawą, która
została ogłoszona
23.12.2016 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2134)

będzie wymagana jeśli ta wycinka
związana będzie z działalnością
gospodarczą i jeśli obwód pnia
drzew mierzony na wysokości
130 cm przekroczy 100 cm dla
topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesiono-

listnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm dla
pozostałych drzew. Za usunięcie drzew na cele gospodarcze
trzeba będzie uiścić opłatę, tak
jak do tej pory. Ustawa przewi-

duje również karę za usunięcie w/w drzew bez zezwolenia
i wyniesie ona dwukrotność
opłaty za ich wycinkę.
Z uzasadnienia do ustawy
wynika, że jej celem jest „zwiększenie uprawnień właścicieli
nieruchomości, na któr ych
rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej
wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu
ochrony zieleni do ich potrzeb”.
Z doświadczeń Naszej Gminy
wynika, że właściciele nieruchomości dbają o zieleń na swoich
posesjach i wycinają tylko to,
co jest niezbędne, ale również
sadzą drzewa i krzewy.
Krystyna Gimel
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
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TARYfY dlA ZbIoRoWeGo
ZAoPATRZeNIA W Wodę I ZbIoRoWeGo
odPRoWAdZeNIA ŚCIekÓW

fot. fotolia

W

dniu 28 grudnia 2016r
przyjęto uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących
od dnia 01.02.2017 do dnia
31.01.2018.

Ceny teryf:
Za wodę dostarczoną z gminnej sieci w wysokości:
- 4,83 zł za 1 m3 (z VAT 8% –
5,22 zł za m3).
Za ścieki odprowadzane
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości.
- 7,77 zł za 1 m3 (z VAT 8% –
8,39 zł za m3).

oGłosZeNIe - AkCJA PIT
W dniach:
- 1 marca 2017r. (środa)
- 5 kwietnia 2017r. (środa)
w godzinach 7.30-14.30 w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie czynny punkt przyjmowania zeznań podatkowych
za 2016 r.

fot. fotolia

Punkt Obsługi Podatnika związany z Akcją PIT obsługiwany
będzie przez pracowników urzędu skarbowego. W punkcie tym
będzie można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia
oraz złożyć zeznanie podatkowe. Pracownicy urzędu będą służyć
pomocą w elektronicznym przesłaniu zeznań (w tym celu należy
przynieść kopię zeznania za rok 2015).

ZWRoT PodATku
AkCYZoWeGo dlA RolNIkÓW

fot. google

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje,
że wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
przyjmowane będą w Urzędzie
Gminy w terminie od 1 do 28
lutego 2017 roku.
Do wniosku należy załączyć
faktury zakupu oleju w okresie
od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r.
Limit zwrotu podatku w 2017 r.
wynosić będzie: 86,00 zł x ilość
ha użytków rolnych.
Kwotę zwrotu oblicza się
na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzają-

cych zakup oleju napędowego.
Stawka zwrotu w roku 2017
wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
Kwotę zwrotu oblicza się wg
wzoru: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł
(w ramach limitu).
Termin wypłaty jest uzależniony od wpływu środków
na realizację tego zadania.
D o d a t k owe i n f o r m a c j e
można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy w pokoju nr 213
(II piętro) lub pod nr telefonu
32/736 24 54.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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TWÓJ 1%
PoMoŻe MARIusZkoWI W WAlCe Z CIęŻką ChoRobą

Zawsze uśmiechnięty, pomimo choroby z jaką się
zmaga.
Achondrodysplazja to potwór, który nie daje Mariuszkowi normalnie żyć, odebrał mu możliwość chodzenia, mówienia, słyszenia, a także widzenia.
Ten mały chłopczyk to mój syn i ja od momentu jego urodzenia
walczę o jego lepsze jutro.
Kiedy urodziłam Mariuszka 31 maja 2006 r. słyszałam jak płacze, wyglądał jak normalne maleństwo jakich pełno na oddziale
noworodkowym, niestety moja radość nie trwała długo. Po niecałym tygodniu Mariuszek zaczął mieć problemy z oddychaniem.
Na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Katowicach walczył
o życie. Skończyło się to założoną rurką tracheotomijną, którą
ma do dziś.
Z jednej strony dobrze bo oddycha, ale niestety przez to,
że ją ma niestety nie mówi. Serce się kraje kiedy na placu zabaw
słyszę jak inne dzieci mówią do swoich rodziców,,mamo”.
Kocham swoje dziecko i wiem, że ono mnie również. Z czasem
nauczyłam się co chce mój mały chłopczyk, on sam mi pokazuje
np. wyciąga rączki (chce żeby go przytulić), siedząc w foteliku
pokazuje, że chce jeść.
Życie nauczyło mnie jak kochać i być kochaną przez mojego
syna.
Małymi kroczkami budujemy naszą przyszłość.
Zdrowe dzieci wyciągają rączki żeby się przytulić, kiedy mają
kilka miesięcy, mój syn przytulił mnie kiedy miał kilka lat.
Choroba odebrała mu wiele, zbyt wiele.
Pragnę aby był szczęśliwy na swój sposób. Wiem, że nie pójdzie
z tornistrem przerzuconym przez ramię do szkoły, muszę go tam
zawieźć, ale może dzięki specjalnemu fotelikowi będzie mógł przemierzyć najpierw parę cm, potem metr a potem dalej.
Mariuszek bardzo się cieszy kiedy może zrobić coś sam,
np. chwyta podaną mu szczoteczkę elektryczną i śmieje się, potem
powoli próbuje (bo nie widzi) trafić nią do buzi i myje ząbki jest
wtedy taki zadowolony. Jest wiele rzeczy, które małymi kroczkami
próbuję go nauczyć, by kiedyś sam mógł sobie poradzić.
Ostatnio zauważyłam, że Mariuszkowi sprawia przyjemność
jak odepchnie się siedząc w swoim specjalnym foteliku. Jest to fote-

wracamy się do Państwa z prośbą o pomoc
w leczeniu i rehabilitacji naszego syna
Mateusza.

Mateusz ma 10 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.

lik, który jeździ na kółkach, a dziecko siedząc w nim na specjalnym
podeście, odpycha się nóżkami. Widziałam go ostatnio w jednym
sklepie ze sprzętem dla osób niepełnosprawnych. Może dzięki
wspólnej pomocy udałoby się go zakupić. Mariuszek nie chodzi,
ma malutkie nóżki i ma przykurcze. Taki fotelik dał by mu szansę
aby poruszać się samodzielnie.
Jeśli chcą państwo pomóc mojemu synowi w specjalistycznym
leczeniu i rehabilitacji:

- można podarować 1% podatku
KRS 0000121785 z dopiskiem Mariusz Cebula;
lub można podarować pewną kwotę na konto
Fundacji Dar Serca ul. Powstańców Śląskich 6, Bielsko Biała

nr konta 49 1050 1070 1000 0022 6906 4552 z dopiskiem Mariusz
Cebula.
Razem możemy więcej, razem pomóżmy Mariuszkowi by mógł
być samodzielny.
Małymi kroczkami mały chłopczyk będzie mógł przejść przez
życie.
Podarujmy Mariuszkowi nowe nóżki.
Bożena Cebula, mama malutkiego chłopczyka o pięknym imieniu Mariuszek.
Wszystkim życzę Szczęśliwego Nowego Roku
Dziękuję

Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa o przekazanie swojego 1% podatku
na leczenie i rehabilitację Mateusza Kijka.
Dziecko jest podopiecznym
„REGIONALNEJ FUNDACJI
POMOCY NIEWIDOMYCH „
KRS 0000018926
w rubryce inform. uzupełniające-cel 1% wpisujemy:
MATEUSZ KIJEK
(tylko z tym dopiskiem pieniążki trafią na subkonto syna).
Dziecku 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.

Of iarowane przez Państwa pieniądze zostaną przeznaczone
w całości na leczenie i rehabilitację chłopca.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

fot. kiJek

ariuszek jest ślicznym małym chłopcem.

Z
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fot. B. ceBula
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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 koła mieści się w budynku „Górnik”,
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
"dział dziecięcy" Gminnej Biblioteki Publicznej.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego
"Stary Dworzec"
CZYNNY W GODZ.:

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
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, piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 – 16.00

Tel. 603-330-240
Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
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