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SPRaWOZDaNIE Z XXV SESjI
RaDy GmINy 
W czwartek, 29 listopada 2012 r. w sali Urzędu Gminy odbyła 

się XXV sesja Rady Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Gminy Adam Maćkowski. Radni przy-

jęli protokół z poprzedniej sesji. Nikt nie zgłosił pisemnej interpelacji.
W punkcie 5 porządku obrad kierownik Gminnego Zespołu 

Oświaty – Krzysztof Turoń przedstawił informację o stanie realiza-
cji zadań oświatowych Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku szkolnym 
2011/2012.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w spra-
wach:
a) zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2012,
b) zmiany treści uchwały Nr XXIV/150/2012 z dnia 23 października 
2012 r. Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia stawek 
opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2013, 
terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz okre-
ślenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 
rok,

Projekt uchwały omówił radca prawny Michał Hassa. Wyjaśnił, 
że przedstawiono dwa warianty. Pierwszy, zaproponowany przez 
Wójta Gminy zawierał znowelizowane stawki na 2013 rok. Zakładał 
ujednolicenie stawek dla osób prowadzących działalność gospodar-
czą.

Drugi, wykształcony w toku prac Komisji Gospodarki i Finansów 
zakładał rozdzielenie wysokości podatku dla powierzchni budynku 
przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej na: budynki 
o powierzchni użytkowej do 1000 m i budynki o powierzchni użytko-
wej powyżej 1000 m (kontynuacja uchwały ubiegłorocznej). Dodał, 
że takie rozróżnienie niesie potencjalne ryzyko zakwestionowania 
stawek przez któregoś z podatników.

Ostatecznie, w toku głosowania oba projekty zostały odrzucone 
przez Radę Gminy. Tym samym w przyszłym roku będzie obowiązy-
wać obecna stawka podatku.
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpa-
dów,

Projekt uchwały omówiła Gabriela Zipser oraz Radca Michał Hassa. 
Radny Krzysztof Kleczka zauważył, że treść uchwały jest dla niego 
niejasna i budzi wiele wątpliwości.

W odpowiedzi, Michał Hassa wyjaśnił, że konstrukcja uchwały 
wynika z zapisów ustawowych. Uchwała o której mowa przedstawia, 
co ma zagwarantowane mieszkaniec płacąc opłatę obowiązkową. 
Pozostałe usługi zostaną uregulowane inną uchwałą.

Wójt Gminy – Gabriela Placha dodała, że gmina przygotowuje 
kampanię informacyjną dotyczącą odpadów komunalnych. W swo-
ich działaniach gmina opiera się na doświadczeniach innych gmin, 
zwłaszcza gminy Pszczyna.

Sekretarz Gminy Maria Ożarowska wyjaśniła, że podjęcie tej 
uchwały jest konieczne i Rada Gminy nie może uchylić się od jej pod-
jęcia.
e) programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  na rok 2013,
f) udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na dofinanso-
wanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholo-
wym w Bielsku-Białej,
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – 
Anna Manowska. Skargę wniósł Pan Władysław Blicharz. Sprawa 
dotyczyła odpłatnego przejęcia przez gminę nieruchomości przy ul. 
Bocznej. Po rozpatrzeniu złożonego zażalenia, w trakcie czterech spo-
tkań uznano skargę za bezzasadną. Komisja poinformowała, że bez 
pojawienia się dodatkowych faktów w tej sprawie, skarga nie będzie 

również rozpatrywana w przyszłości.
Przechodząc do punktu 7 posiedzenia Rady Gminy, Wójt Gminy 

odczytała odpowiedzi na interpelację radnej Marioli Szendzielorz-
-Kubiny z dnia 23.10.2012 r. w sprawie: budowy łącznika pomiędzy ul. 
Szkolną i ul. Główną oraz firmy ARTISCO i wykonywania tablic z pla-
nem gminy, a także radnego Łukasza Hanke, dot. ścieżek rowerowych.

Sekretarz Gminy nawiązując do interpelacji międzysesyjnej Prze-
wodniczącego Rady Gminy z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przepro-
wadzonego przez Stowarzyszenie Bana Fides badania dot. informacji 
publicznej przedstawiła zagadnienia dotyczące prowadzenia Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Podsumowując, Przewodniczący Rady Gminy odczytał własną 
interpelację międzysesyjną związaną z niewłaściwym wykonaniem 
remontu głównej przepompowni ścieków przy ul. Uzdrowiskowej 
(zwłaszcza kafelkowania).

W formie wyjaśnienia, Kierownik Administracji Zasobów Komu-
nalnych – Piotr Niemiec poinformował, że remont obejmował kilka 
inwestycji dlatego nie można negatywnie oceniać całości. Dodał, 
że umowa podpisana z wykonawcą remontu zabezpiecza interes 
prawny Gminy.

W ramach sprawozdania z pracy Wójta Gminy Gabriela Placha 
poinformowała m.in. o:
– podpisanych umowach,
– otrzymanych dotacjach,
– tematach poruszonych na Konwencie Starosty i Wójtów Gmin 
Powiatu Pszczyńskiego,
– przygotowywanych przetargach,
– wyłożeniu od 12 listopada do 3 grudnia projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe na lata 
2012-2030, odbyło się spotkanie w tej sprawie z firma wykonującą 
i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego,
– pracach nad studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowa-
nia przestrzennego,
– gotowym statucie uzdrowiska,
– wpłynięciu do Urzędu Gminy do zaopiniowania zmiany organizacji 
ruchu na ul. Uzdrowiskowej. Polegać ona będzie na skróceniu deptaka 
o 50 m co umożliwi dojazd do „Gwarka”,
– otrzymaniu z Ministerstwa Sportu informacje o ostatecznym przy-
jęciu rozliczenia zadania budowy boisk sportowych,
– wpłynięciu wniosku taryfowego z AZK, aktualnie jest on weryfiko-
wany,
– realizacji dwóch projektów w Szkole Podstawowej nr 1,
– kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki i Wojskową 
Komendę Uzupełnień zadań obronnych,
– pracach nad planami z zakresu obronności i obrony cywilnej,
– przygotowaniach do przejęcia przez Urząd Gminy zadań związa-
nych z utrzymaniem zieleni oraz dostosowaniu do przyjęcia zadania 
z zakresu gospodarki odpadami,
– przekazaniu do oceny merytorycznej wniosku dot. poprawy układu 
komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Uzdrowiskowej i Parkowej,
– pracach nad sprawą przejęcia dworca kolejowego, ekspertyza 
ma kosztować 10 tys. zł,
– ustaleniach na kolejnym spotkaniu Subregionu Centralnego,
– sesji w dniu 28.11.2012 Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie 
wpływów eksploatacji górniczej. Wójt przedstawiła na niej sytuację 
i działania Gminy Goczałkowice-Zdrój w kontekście planowanej 
eksploatacji PG „Silesia”, efektem sesji jest uchwała Rady Powiatu 
w sprawie wzmocnienia pozycji Gmin w procesie opiniowania pla-
nów zakładu górniczego. W najbliższym czasie w Urzędzie Mar-
szałkowskim odbędzie się spotkanie w sprawie wpływu eksploatacji 
na solankę i borowinę.

Przechodząc do wolnych głosów i wniosków ustalono, że zainte-
resowani Radni wezmą udział w wizytacji przepompowni głównej 
(o której była mowa we wcześniejszej interpelacji) którą przeprowadzi 
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komisja powołana przez Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady – Adam Maćkowski odczytał skargę Pana 

Andrzeja Bargieł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach-Zdroju oraz skargę Państwa Teresy i Adama Dzida na dzia-
łalność Wójta Gminy i Administracji Zasobów Komunalnych dot. szy-
kan na ul. Św. Anny (skargi zostały przekazane Komisji Rewizyjnej).

Przewodniczący Rady przypomniał, że odbyły się już 3 spotkania 
w sprawie organizacji ruchu na ul. Św. Anny z udziałem podmiotów 
odpowiedzialnych i osób zainteresowanych tym tematem. Przedsta-
wił dwie wypracowane w ich ramach propozycje rozwiązania pro-
blemu:
– skrócenia szykan (propozycja Wójta Gminy i Kierownika AZK)
– usunięcia szykan (propozycją radnych – Małgorzaty Paszek, Anny 
Manowskiej i Adama Maćkowskiego).

Ponadto, Adam Maćkowski odczytał pismo, skierowane do Rady 
Gminy (podpisane przez 100 mieszkańców gminy) dot. podjęcia 
uchwały zobowiązującej Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój do usu-
nięcia szykan, przywrócenia poprzedniego układu komunikacyjnego 
na ul. Św. Anny, zamontowania tam tzw. „leżących sierżantów” oraz 
wprowadzenia na ul. Zimowej zakazu parkowania na jednej ze stron 
ulicy.

Dodatkowo, przedstawił wniosek Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Pszczynie również dotyczący sprawy szykan na ul. 
Św. Anny.

W formie wyjaśnienia, radca Michał Hassa po raz kolejny powie-
dział, że kwestia organizacji ruchu nie leży w kompetencji Rady Gminy 
ani Wójta. Leży to w kompetencji Administracji Zasobów Komunal-
nych.

Po przerwie, Adam Maćkowski odczytał otrzymane na adres 
domowy dwa pisma sporządzone przez mecenasa – Marcina Sobienia 

(pełnomocnika Państwa Elżbiety i Bronisława Kapias), dot. zaniecha-
nia naruszania dóbr osobistych Państwa Kapias i wezwania do opu-
blikowania przez Pana Maćkowskiego przeprosin na łamach m.in. 
czasopisma samorządowego „Wiadomości Goczałkowickie”.

Ponadto na prośbę obecnego na sali mecenasa Sobienia Przewod-
niczący Rady odczytał nazwiska osób podpisanych pod pismem skie-
rowanym do Rady Gminy, o którym była mowa powyżej. Pełnomocnik 
Państwa Kapias zapytał się również, dlaczego Pan Maćkowski odczytał 
na sesji swiją prywatną korespondencję.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że odczytał te pisma publiczne 
ponieważ w pierwszym z nich powołano się na funkcję którą pełni.

Przechodząc do innego tematu, radny Józef Brudek stwierdził, 
że Rada Gminy powinna ustalić, co ma zostać sprawdzane w trakcie 
rozpatrywania skargi Pana Andrzeja Bargieł.

Wyjaśniając, radny Michał Hassa powiedział, że jeśli ktoś składa 
skargę do Rady Gminy to przepisy kpa wskazują jak ma być ona pro-
cesowana. Informacja ta została przez wnoszącego skargę upublicz-
niona w sposób oficjalny.

Obecny na sesji Jerzy Skipioł zwrócił uwagę, że dawniej na ul. Św. 
Anny stał znak „zakaz zatrzymywania i postoju”. Kierownik AZK Piotr 
Niemiec odpowiedział, że obecna organizacja ruchu jest zorganizo-
wana na podstawie projektu który został zatwierdzony przez Starostę 
Powiatu Pszczyńskiego i zaopiniowany przez Policje.

Na zakończenie, uczestniczący w obradach Pan Marian Waliczek 
stwierdził, że pismo Rady Powiatowej SLD, które zostało odczytane 
w ramach posiedzenia, to próba ingerencji w sprawy Gminy, partii, 
która nie działa na terenie Goczałkowic-Zdroju. Wyraził nadzieję, 
że Przewodniczący Rady odpowiednio zareaguje na tą sytuację.

Opracowanie na podstawie protokołu biura rady:
Ewelina Sowa

W listopadzie  br.  Ur ząd 
G m i ny  o g ł o s i ł  p r z e t a r g 
n a  „ B i e ż ą ce  u t r z y m a n i e 
Parku Zdrojowego i terenów 
zielonych w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój w 2013 roku”.
Przetarg wygrała Firma Wie-
lobranżowa „Ligustr” Stani-
sław Żaczek z Ligoty. W prze-
targu wzięła udział tylko 
jedna firma.

Zgodnie z treścią Specyfi-
kacji istotnych warunków 
zamówienia umowa obej-

muje:
1. utrzymanie Parku Zdrojo-
wego,
2. wykaszanie poboczy dróg, 
rowów, skrzyżowań, wysepek 
oraz parkingów wraz z zagra-

bieniem i wywozem skoszonej 
trawy, utrzymanie (pielęgna-
cja) rond,
3. wykaszanie terenów prze-
p o m p o w n i  ś c i e k ó w  w r a z 
z zagrabieniem i wywozem sko-
szonej trawy,
4. wykaszanie działek gmin-
nych wraz z  zagrabieniem 
i wywozem skoszonej trawy,
5. obsadzenie kwiatami i rośli-
nami wieloletnimi rond, skwe-
rów i wysepek wraz z pielęgna-
cją i ich utrzymaniem,
6. wycinkę drzew i krzewów – 
zgodnie z wydanymi decyzjami.

Z a  w y ko ny w a n i e  u s ł u g 
wymienionych w punktach 
od 1 do 4 gmina będzie płacić 
miesięczny ryczałt w wysokości 
6.600 zł netto, co w skali rocz-

nej stanowi kwotę 85.536 zł 
brutto.

Wydatki związane z nasa-
dzeniami i  wycinką drzew 
oraz krzewów będą uzależ-
nione od faktycznie wykona-
nych robót. W ciągu roku ich 
łączny wydatek z tego tytułu nie 
może przekroczyć kwoty brutto 
104.500,80 zł.

W  2 0 1 3  r o k u  p l a n o -
w a n a  p ow i e r z c h n i a  t e r e -
nów do obsadzenia kwiatami 
wynosi ok. 258,0 m², w ilości 
5160 sadzonek kwiatów. Nasa-
dzenia kwiatów będą zlecane 
według specyfikacji, zgodnie 
z zaoferowanymi cenami. Ceny 
te uwzględniają koszt zakupu 
s a d z o n k i ,  p r z y g o t o w a n i e 
terenu, sadzenie, pielęgnację 

i utrzymanie oraz uporządko-
wanie po zakończeniu sezonu 
wegetacyjnego. Rozliczenie 
nastąpi na podstawie wykona-
nych nasadzeń, po zatwierdze-
niu protokołu odbioru prac.

Z a d a n i e  o s t a t n i e  c z y l i 
wycink a drzew i  krzewów 
będzie odbywać się w oparciu 
o wydane decyzje i obejmie 
88 drzew, w tym 10 olszy, 54 
topole i 13 świerków. Uzyskane 
drewno pozostanie w dyspozy-
cji Wykonawcy.

W 2011 roku na utrzyma-
nie Parku i terenów zieleni 
wydano z budżetu gminy kwotę 
197.862 zł. W bieżącym roku 
pula wydatków jest podobna 
i wynosi 194.896 zł.

Maria Ożarowska

ROZSTRZyGNIĘTO PRZETaRG 
Na bIEżącE uTRZymaNIE 
PaRku ZDROjOWEGO 
I TERENóW ZIElONych
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PONIżSZE PISma aDRESOWaNE DO RaDy GmINy 
GOcZałkOWIcE-ZDRój ZOSTały OPublIkOWaNE Na łamach

 "WIaDOmOŚcI GOcZałkOWIckIch" Na żąDaNIE
PRZEWODNIcZącEGO RaDy GmINy - aDama maćkOWSkIEGO.
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Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2013 roku będzie wykonywał Zakład Remon-

towo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic.

W przetargu zorganizowanym przez Administrację Zasobów Komunalnych wzięły udział 3 firmy, przy czym 

ocenie poddano ofertę tylko jednej firmy; oferty dwóch firm wykluczono z postępowania i odrzucono. Jedynym 

kryterium oceny ofert byłą najniższa cena. Planowany termin zawarcia umowy – 14 grudnia 2012r.

Maria Ożarowska

bIEżącE REmONTy DRóG 
GmINNych W 2013 ROku

W   połowie listopada br. 
gmina podpisała umowę 
na realizacje projektu pn. 

„Liderzy są wśród nas – Goczałko-
wicka Oddolna Inicjatywa Eduka-
cyjna”. Projekt ten polega na zor-
ganizowaniu szkoleń dla trzech 
10-osobowych grup.

Program szkoleń obejmuje 
następujące zagadnienia: diagnoza 

i aktywizacja społeczna, przygoto-
wanie strategii i planów rozwoju 
lokalnego, techniki animowa-
nia i organizowania społeczności 
lokalnych, zasady tworzenia pro-
jektów edukacyjnych, budowanie 
partnerstwa na rzecz rozwoju lokal-
nego. W ramach projektu zostanie 
opracowana Strategia Zrównowa-
żonego Rozwoju Gminy na najbliż-

sze kilkanaście lat. W trakcie prac 
nad Strategią zostaną określone 
mocne i słabe strony Goczałkowic 
oraz dokonana ocena potencjału 
społeczno-gospodarczego miejsco-
wości. Ponadto zostaną przeprowa-
dzone debaty na temat przyszłości 
gminy, priorytetów i możliwości 
realizacji zamierzeń w perspekty-
wie przyszłego okresu programo-

wania środków unijnych.
Projekt będzie realizowany 

w I półroczu 2013r. i zostanie 
sfinansowany w 100% z dotacji 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Działanie 9.5 „Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”.

Maria Ożarowska

DOTacja Na SZkOlENIa 
I STRaTEGIĘ

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz Się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie (…) ”
(Matka Teresa 
z Kalkuty) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach-Zdroju w ramach swojej 
działalności statutowej w grudniu br. 

objął pomocą (przygotowanie paczek żywno-
ściowych) najbardziej potrzebujących, m.in. 
niepełnosprawne dzieci oraz chore i samotne 
osoby. Poczynił również działania mające 
na celu pomoc przy organizacji „Wigilii dla 
osób samotnych”, którą rokrocznie przygo-
towuje działający na terenie naszej gminy 
Zespół Charytatywny.

Ponadto, w czwartek 13 grudnia 2012 
w siedzibie Gminnego Ośrodku Kultury 
odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne 
członków Klubu Środowiskowego dla Doro-
słych w którym wzięli udział zaproszeni 
goście: Wójt Gminy – Gabrielia Placha, Kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Joanna 
Kotas oraz Dyrektor GOK-u – Zofia Szołdra. 
Podopieczni warsztatów, słowami piosenki 
Czerwonych Gitar „Jest taki dzień” oraz krót-

kim przedstawieniem wprowadzili przyby-
łych uczestników spotkania w magiczną 
atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

Wójt Gminy – Gabriela Placha wraz 
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecz-
nej kilka dni wcześniej odwiedziła również 
z życzeniami świątecznymi najstarszych 
mieszkańców Goczałkowic-Zdroju.

Warto wspomnieć, że o potrzebujących 
w okresie Bożego Narodzenia nie zapo-
mniało także Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich. W ramach Akcji Mikołajkowej jego 
członkowie przygotowali paczki dla dzieci 
z ubogich rodzin (łącznie 75), a  w wyzna-
czonych sklepach nadal trwa zorganizo-
wana przez nich akcja: „Adwentowy kosz 
dobroci” (dot. zbiórki żywności i środków 
czystości). Pozyskane w jej ramach „dary” 
zostaną rozdane najbardziej potrzebującym 
rodzinom.

OPS w Goczałkowicach

maGIa ŚWIąT
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1. Od pewnego czasu, mówiło 
s i ę  w  G o c z a ł k o w i c a c h -
-Zdroju o potrzebie utwo-
rzenia żłobka. Pani począt-
kiem września br. złożyła 
do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Ziemia Pszczyńska” 
wniosek, którego realizacja 
będzie polegać na budowie 
budynku na Os. Powstańców 
Śl. umożliwiającego urucho-
mienie w naszej miejscowo-
ści placówki dla najmłod-
szych dzieci. W jakich oko-
licznościach narodził się ten 
pomysł?

Pierwszy raz słowo „żłobek” 
padło z ust Pani Wójt, a ja szybko 
podchwyciłam ten pomysł. Naj-
pierw myślałam o jakimś ośrodku 
kulturalno-oświatowym dla naj-
młodszych. Pani Gabriela Pla-
cha mieszka w Goczałkowicach, 
zna mieszkańców i ich pro-
blemy, z którymi często do niej 
przychodzą. Jednym z nich (tak 
jak w większości Polskich miast 
i wsi) był brak żłobka.

Osobiście pracuję w Goczał-
kowicach 10 lat. Często słysza-
łam od rodziców, że ich dziecko 
do żłobka było zapisywane jesz-
cze przed urodzeniem. Obecnie 
znam tą sytuację z własnego 
doświadczenia. W tym roku 
zostałam mamą – urodziłam 
córeczkę. Dlatego sama wiem 
jakim problemem dla młodej 
mamy jest zostawienie maleń-
stwa na kilka godzin i powrót 
do pracy na pół czy cały etat. 
Trudno dzisiaj znaleźć zaufaną 
opiekunkę do dziecka, a jeszcze 
trudniej znaleźć wolne miejsce 
w żłobku np. w Pszczynie.

2. Skąd dowiedziała się Pani 
o możliwości pozyskania 
dofinansowania na ten cel 
za pośrednictwem stowarzy-
szenia?

Po oszacowaniu kosztów 
związanych z budową budynku 
pod działalność żłobka okazało 
się, że wątpliwe jest abym udźwi-
gnęła sama wszystkie wydatki 
związane z planowaną inwesty-
cją. Podzieliłam się tą informa-
cję z Panią Wójt. Wówczas opo-
wiedziała mi o Lokalnej Grupie 
Działania „Ziemia Pszczyńska” 
i o Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Uznałam, że warto będzie spró-
bować. Pojechałam do Pszczyny 

na ul. 3 – ego Maja do siedziby 
stowarzyszenia, gdzie pozyska-
łam szczegółowe inf. na temat 
projektu „Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw”.

3. W pewnym momencie zde-
cydowała się Pani na złożenia 
wniosku. Czy zgłosiła się Pani 
wówczas z prośbą o poradę 
do gminnego koordynatora, 
odpowiedzialnego za udzie-
lenie wsparcia potencjalnym 
beneficjentom? Jeśli tak, 
to czy otrzymana pomoc była 
dla Pani satysfakcjonująca?

Tak, jako potencjalny bene-
ficjent, dwukrotnie rozmawia-
łam z Panią Wójt, która będąc 
koordynatorem udzieliła mi bez-
cennych informacji i rad. Muszę 
przyznać, że znając przepisy 
prawne Lokalnej Grupy Działa-
nia bardzo mi pomogła. Udzie-
liła mi również cennych wska-
zówek w trakcie uzupełnia-
nia samego wniosku (niektóre 
pytania, zważywszy, że po raz 
pierwszy ubiegałam się o unijne 
dofinansowanie nie były dla 
mnie jasne). Ponadto korzysta-
łam z bezpłatnego doradztwa 
w samym LGD.

4. Jak ocenia Pani działalność 
stowarzyszenia? Czy jego 
pozytywne efekty są widoczne 
w Powiecie Pszczyńskim 
i samych Goczałkowicach?

Oczywiście, że tak. W ostat-
nich latach bardzo dużo lokal-
nych inwestycji było wspiera-
nych przez fundusze unijne 
( z w ł a s z c z a  te ,  p o z y sk a n e 
za pośrednictwem stowarzysze-
nia LGD). To dzięki nim miały 
szanse na realizację.

Tak naprawdę, każdy z nas 
w jakimś stopniu z nich korzy-
sta choć nie zawsze zdaje sobie 
z tego sprawę.

Jak zdążyłam zauważyć, 
w rozwój Goczałkowic jest 
bardzo zaangażowany Urząd 
Gminy. Dzięki staraniom Pani 
Wójt i jej współpracowników 
nasza miejscowość wniosko-
wała o liczne fundusze prze-
znaczone na moder nizację 
i promocję. Najlepszym tego 
przykładem jest wyremonto-
wanie i wyposażenie siedziby 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Ponadto,  gmina pozyskała 
środki na wykonanie nowych 

tablic informacyjnych. Słysza-
łam również, że dzięki możli-
wościom jakie daje stowarzysze-
nie LGD został wydany unikalny 
„Goczałkowicki Słownik Biogra-
ficzny”.

5. W jaki sposób otrzymane 
wsparcie wpłynie na Pani 
dotychczasowe życie zawo-
dowe?

To się dopiero okaże. Na razie 
studiuję przepisy prawne doty-
czące zakładania i funkcjonowa-
nia żłobków, wymogów sanitar-
nych oraz BHP. Biegam po urzę-
dach – mam na myśli przede 
wszystkim wydział architek-
tury i budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie. Nie-
długo przystąpię do budowy 
obiektu. Poświęcam temu dużo 
czasu i energii. Pomimo cią-
głego braku czasu gorąco kibi-
cuje mi rodzina. Być może moja 
córeczka – Maja zdąży jesz-
cze przed przedszkolem pójść 
do żłobka w Goczałkowicach.

6. Jakich wskazówek mogłaby 

Pani udzielić osobom, które 
w przyszłości (o ile będzie 
t a k a  m o ż l i w o ś ć )  b ę d ą 
chciały wnioskować o środki 
w ramach PROW?

Przede wszystkim, to nie 
można bać się takich rozwią-
zań. Należy spróbować i dać 
sobie szansę. Szczególnie teraz, 
w czasach kryzysu łatwiej jest 
realizować swoje plany, mając 
możliwość uzyskania dofinan-
sowania ze środków unijnych.

Na pewno trzeba mieć dobrze 
sfor mułowane cele.  Dobr y 
pomysł, to klucz do sukcesu. 
Musi to być coś, co jest potrzebne 
społeczności, coś czego brakuje 
w gminie. Najtrudniej jest napi-
sać wniosek oraz skompleto-
wać wszystkie potrzebne doku-
menty. Dlatego warto zwrócić 
się z prośbą o pomoc do gmin-
nego koordynatora, albo skorzy-
stać z bezpłatnego doradztwa 
LGD, gdzie pracują osoby, które 
chętnie odpowiedzą na nurtu-
jące nas pytania.

Rozmawiała:
Ewelina Sowa

SIĘGamy PO ŚRODkI uNIjNE…
- WyWIaD Z PaNIą aGNIESZką hOmą-kuRcZab

Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć 

wszystkim mieszkań-

com Goczałkowic

życzenia przeżywania

Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości

i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie dla 

Was czasem pokoju oraz szczęścia.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Goczałkowicach-Zdroju  
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O EkSPlOaTacjI GóRNIcZEj
 Na POcZąTku NOWEGO ROku
U progu nowego roku jednym 
z najpoważniejszych proble-
mów, z którym gmina musi 
się zmierzyć jest kontynuacja 
działań związanych z zacho-
waniem statusu gminy uzdro-
wiskowej. Jest to związane 
zarówno z jakością powie-
trza, ograniczeniem hałasu 
jak i wyeliminowaniem zagro-
żeń wynikających z eksplo-
atacji węgla kamiennego 
w granicach administracyj-
nych Goczałkowic-Zdroju.

KWK Silesia prowadziła dzia-
łalność wydobywczą na pod-
stawie koncesji wydanej 

Nadwiślańskiej Spółce Węglo-
wej przez Ministra Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, w dniu 26 sierpnia 
1994r. Koncesja została wydana 
w innym stanie prawnym i uwa-
runkowaniach społeczno-gospo-
darczych. W tamtym okresie nie 
obowiązywały aktualne rygory 
w zakresie ochrony środowiska. 
Inna była procedura wydawania 
koncesji. Nie było obowiązku udo-
stępniania informacji o środowi-
sku. Nie było wymogu udziału 
społeczeństwa i obowiązku kon-
sultacji społecznych. Nie spo-
rządzano decyzji środowisko-
wych ani oceny oddziaływania 
na środowisko. Koncesja została 
wydana na okres 26 lat. Termin 
jej ważności upływa 31 sierpnia 
2020r. Obszar górniczy obejmuje 
terytorium kilku gmin, z których 
żadna, z wyjątkiem Goczałkowic 
nie jest miejscowością o statusie 
uzdrowiska i nie ma tylu obwa-
rowań dotyczących zagospodaro-
wania przestrzennego i spełnie-
nia wymogów w zakresie ochrony 
środowiska.

Większość Mieszkańców 
z pewnością pamięta historię 
zamykania kopalni i jej prywa-
tyzacji. Po wielu perypetiach 
w grudniu 2010r. Kompania 
Węglowa sfinalizowała sprzedaż 
kopalni inwestorowi zagranicz-
nemu. Zaskoczeniem dla Miesz-
kańców i samorządu gminnego 
była informacja o przystąpieniu 
do prac nad wznowieniem wydo-
bycia węgla pod Goczałkowicami, 
a w dalszej kolejności nad urucho-
mieniem kolejnych ścian i eksplo-
atacji tzw. nieprzemysłowych 
zasobów węgla kamiennego. Nie 
spodziewano się, że to wydarze-

nie u sąsiadów zza Wisły, w sposób 
tak istotny wpłynie na Goczałko-
wice…

W lutym ubiegłego roku, 
w trakcie spotkania z Mieszkań-
cami nowe władze kopalni zapre-
zentowały Mieszkańcom plany 
i zamierzenia. Reakcja Miesz-
kańców Goczałkowic była różna. 
Część przyjęła informacje o wzno-
wieniu wydobycia węgla z apro-
batą, upatrując w nowym inwe-
storze potencjalne źródło dodat-
kowych dochodów dla gminy 
oraz nowe miejsca pracy. Część 
Mieszkańców przyjęła informa-
cje o zamierzeniach przedsiębior-
stwa górniczego i jego planach 
wydobywczych z ogromną troską 
i niepokojem. Ta troska i niepokój 
wzrastały wraz z rozwojem sytu-
acji.

Od tamtego spotkania wiele 
się wydarzyło. PG Silesia konse-
kwentnie realizuje swoje plany. 
Z kolei Gmina, z taką samą deter-
minacją robi wszystko, by nie 
doszło do sytuacji, w której sta-
tus gminy uzdrowiskowej będzie 
pod znakiem zapytania. Stąd 
negatywne opinie, odwołania, 
pisma interwencyjne, kolejne 
wystąpienia i monity, niezli-
czone rozmowy, telefony, zaan-
gażowanie parlamentarzystów, 
zaangażowanie Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych, a ostat-
nio zaangażowanie samorządu 
powiatowego oraz nawiązanie 
bliższej współpracy ze Stowarzy-
szeniem Poszkodowanych Dzia-
łalnością Geologiczno- Górni-
czą. Stąd interwencje w Okręgo-
wym Urzędzie Górniczym oraz 
Wyższym Urzędzie Górniczym, 
w Ministerstwie Środowiska, 
w Ministerstwie Zdrowia, u Głów-
nego Geologa Kraju, u Marszałka 
Województwa Śląskiego, u Woje-

wody, w biurach poselskich itd. 
W tle tych wszystkich działań, 
na czele z jednej strony wysuwa 
się kwestia ochrony walorów 
uzdrowiskowych i ochrony natu-
ralnych surowców leczniczych 
jako największego atutu Goczał-
kowic i zarazem dobra ogólnona-
rodowego, z drugiej strony – pełna 
mobilizacja i determinacja jeżeli 
chodzi o zabezpieczenie intere-
sów Mieszkańców i jednocześnie 
interesów gminy z tytułu szkód 
górniczych.

W tych działaniach gmina jest 
odosobniona i skazana wyłącznie 
na siebie ponieważ nie ma w Pol-
sce drugiej gminy o statusie uzdro-
wiska, na terenie której jest pla-
nowana lub prowadzona eks-
ploatacja węgla kamiennego. 
To świadczy najdobitniej jak 
trudne zadanie stoi przed samo-

rządem Goczałkowic.
U progu nowego roku myśli 

człowieka częściej zwrócone 
są w stronę przyszłości. Częściej 
pojawiają się pytania o to, jak 
będzie ten rok i co przyniesie. 
Jedno z pytań dotyczy eksploata-
cji górniczej i wydobycia węgla 
kamiennego pod Goczałkowi-
cami.

Nie na każde pytanie można 
dzisiaj odpowiedzieć. Na wiele 
pytań w aktualnym stanie wie-
dzy nie ma odpowiedzi. Jednakże 
wiele istotnych kwestii można 
wyjaśnić i wiele cennych wskazó-
wek można uzyskać poprzez roz-
mowy z osobami reprezentują-
cymi społeczeństwo w kontaktach 
z zakładami górniczymi. W tym 
celu planuje się organizację spo-
tkania z przedstawicielami Kra-
jowego Stowarzyszenia Poszko-
dowanych Działalnością Geolo-
giczno- Górniczą.

Stowarzyszenie aktywnie 
działa na rzecz ochrony przed 
szkodami górniczymi. Prowadzi 
wiele spraw związanych z zapew-
nieniem bezpieczeństwa miesz-
kańców. W zakresie działalno-
ści Stowarzyszenia jest również 
wyjaśnianie wieloletnich zanie-
dbań dotyczących usuwania skut-
ków eksploatacji górniczej. Orga-
nizację spotkania zaplanowano 
na pierwszą połowę stycznia 2013 
roku

 Maria Ożarowska

Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój
serdecznie zaprasza

Mieszkańców Goczałkowic-Zdroju
na spotkanie poświęcone 

eksploatacji górniczej na terenie Gminy.
Spotkanie odbędzie się w dniu

 7 stycznia 2013 r. 

(poniedziałek) o godz. 17.30

w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61.

Współorganizatorem 
spotkania jest Krajowe Stowarzyszenie 

Poszkodowanych Działalnością 
Geologiczno  - Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu.

OGłOSZENIE
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W listopadzie br. przepro-
wadzono konsultacje 
społeczne 4 projektów 

uchwał Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój:
1) projektu uchwały w spra-
wie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zago-
spodarowania tych odpadów,
2) projektu uchwały w spra-
wie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właści-

ciela nieruchomości,
3) projektu uchwały w sprawie 
rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości,
4) projektu uchwały w sprawie 
Programu współpracy Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z organiza-
cjami pozarządowymi i podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na rok 
2013.

Konsultacje prowadzono 
na  podst awie  u chwały  n r 
X L I I / 2 8 9 / 10  R a d y  G m i ny 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 

10.08.2010r. w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organi-
zacjami pozarządowymi i pod-
miotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statu-
towej tych organizacji (Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego Nr 200, 
poz. 3052).

C e l e m  ko n s u l t a c j i  by ł o 
poznanie opinii powyższych 
podmiotów o projektach tych 
uchwał.

Ogłoszenie o konsultacjach 
zamieszczono na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.goczalkowicez-
droj.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy 
– www.bip.goczalkowicezdroj.
pl. Zainteresowane podmioty 
mogły skorzystać z formularza 
zgłaszania opinii dostępnego 
na stronie internetowej oraz 
w BIP.
Wyniki konsultacji:  żaden 
uprawniony podmiot ani żadna 
organizacja nie zgłosiła uwag 
i opinii do w/w projektów

 Maria Ożarowska

INfORmacja O PRZEbIEGu 
kONSulTacjI SPOłEcZNych

W poprzednim numerze 
„Wiadomości Goczał-
kowickich” ukazała się 

informacja o planowanym spo-
tkaniu na temat zanieczyszczeń 
Potoku Goczałkowickiego. Spo-
tkanie odbyło się w dniu 4 grud-
nia. Uczestniczyli w nim: Wójt 
Gminy Gabriela Placha, inspek-
tor ds. ochrony środowiska Kry-
styna Gimel, Kierownik AZK 
Piotr Niemiec, Sekretarz Gminy 
Maria Ożarowska, Kierownik 
Biura Terenowego Śląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Janusz Ropień, Anna 
Bzik – pracownik tego Biura, 
Joanna Paluch reprezentu-
jąca Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Małgo-
rzata Jasny – Kierownik Rejono-
wego Związku Spółek Wodnych, 
Maria Adamczyk – Naczelnik 
Wydziału Rolnictwa Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska w Staro-
stwie Powiatowym w Pszczynie 
oraz Bernadeta Szczotka rów-
nież reprezentująca Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie.

Celem tego spotkania było 
ustalenie dalszych działań, 

które będą zmierzać do poprawy 
stanu czystości wód Potoku. 
W wyniku spotkania ustalono 
co następuje:
1) Wójt Gminy powoła zespół 
z udziałem przedstawicieli 
Ur z ę d u  G m i ny,  St a ro st wa 
Powiatowego w Pszczynie, 
Śląskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, Powiato-
wego Zarządu Dróg w Pszczy-
nie, AZK oraz Spółki Wodnej. 
Zadaniem zespołu będzie doko-
nywanie oględzin i sprawdzanie 

legalności odprowadzania wód 
do Potoku,
2) Przed powołaniem zespołu, 
o którym mowa Wójt Gminy 
zasięgnie opinii prawnej temat 
uwarunkowań formalno-praw-
nych dzia ła lnośc i  t akiego 
zespołu,
3) W związku z zanieczyszcze-
niami Potoku w miesiącu listo-
padzie br., po uzyskaniu infor-
macji na ten temat z Urzędu 
Gminy w Goczałkowicach-
-Zdroju, Starostwo Powiatowe 

podejmie stosowne działania,
4) Gmina będzie podejmować 
działania o charakterze infor-
macyjnym. Tematyka tych dzia-
łań obejmie m.in. jakość środo-
wiska naturalnego i jego wpływ 
na uzdrowiskowy charakter 
miejscowości oraz jego walory 
lecznicze, a także zagrożenie 
powodziowe ze strony Potoku,
5) Wojewódzki  Inspektora 
Ochrony Środowiska będzie 
pr zeprowadzał  na  terenie 
Gminy kontrole stanu czystości 
Potoku. Będą to kontrole plano-
wane oraz pozaplanowe,
6) Działania interwencyjne 
urzędu lub na wniosek.

Działania te leżą również 
mocno na sercu Śląskiemu 
Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, który administruje 
ciekiem, odpowiada za stan 
techniczny Potoku i ponosi 
koszty jego utrzymania i bieżą-
cej konserwacji. A obecnie jest 
w trakcie opracowania doku-
mentacji przedprojektowej dla 
potrzeb wniosku o dofinansowa-
nie w ramach Programu Wisła.

 Maria Ożarowska

ZaNIEcZySZcZENIE POTOku 
GOcZałkOWIckIEGO 
- cIąG DalSZy
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Dnia 6 grudnia 2012 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju 
odbyło się Dyktando Rodzinne o tytuł 
„Bezbłędnej Rodziny’’. Z tej okazji gości-
liśmy panią redaktor Jolantę Pierończyk 
z „Dziennika Zachodniego’’, która przygo-
towała dyktando pt.: Mikołajkowe dywa-
gacje, dylematy a rozterki, czyli nie lada 
problem przy okazji 6 dnia grudnia.

Do zmagań przystąpiło czterdzieści 
rodzin z terenu naszej gminy. Pani 
redaktor sprawnie podyktowała tekst, 

który z pozoru łatwy, okazał się nie lada 
wyzwaniem. Dla jednych uczestników dyk-
tando było proste, a dla innych supertrudne. 
Pomimo staranności i pieczołowitości zapisu, 
uczestnikom przydarzały się błędy, które 

dotyczyły najczęściej pisowni obcojęzycznych 
zwrotów, pisowni wyrazów wielką literą oraz 
pisowni wyrazów z myślnikiem. Jury miało 
niesłychanie trudny wybór, ponieważ grono 
ścisłych laureatów popełniło bardzo podobną 
ilość błędów. Niebagatelne znaczenie miała 
ilość błędów interpunkcyjnych.

Po napisaniu dyktanda odbył się poczę-
stunek dla wszystkich wyczerpanych trudami 
pisania. Czas oczekiwania na werdykt umi-
lił wszystkim obecnym koncert, w którym 
wystąpili uczniowie naszej szkoły. Atmos-
ferę rozgrzał występ dzieci, które prezento-
wały swoje umiejętności w grze na instru-
mentach, śpiewie, recytacji wierszy, tańcach. 
Widowisko wszystkim się bardzo podobało. 
Po koncercie ogłoszono wyniki ortograficz-
nych potyczek.

Laureatami tegorocznego konkursu orto-
graficznego okazali się: Ogiermanowie, Pęca-
kowie, Maśkowie oraz Engliszowie.

Na uznanie zasługują wszyscy uczestnicy, 
którym serdecznie gratulujemy.

Red. Aleksandra Pawłowicz
MB

IX EDycja DykTaNDa RODZINNEGO 

W roku szkolnym 2012/2013 wychowa-
nie regionalne stało się przedmiotem 
naszej uwagi, zainteresowania i oso-

bistych doświadczeń. Jesteśmy mieszkańcami 
Górnego Śląska, dlatego kładziemy szczególny 
nacisk na pielęgnowanie tradycji związanych 
z obchodami dnia świętej Barbary, patronki 
górników. W naszym regionie to święto popu-
larnie nazwane jest „Barbórką”. Nasze dzieci 
nierzadko wyrastają w środowisku, w którym 
dziadek, wujek lub tata jest górnikiem, dla-
tego też musimy się starać przybliżać przed-
szkolakom ich ciężką i mozolną pracę. Naszym 
zdaniem najbardziej przydatne są takie formy 
pracy, dzięki którym dzieci mają możliwość bez-
pośredniego doświadczenia i przeżywania. Dla-
tego też do naszego przedszkola zaprosiliśmy 

pana Kazimierza Gładysława, który w czarnym 
mundurze i w czapce z pióropuszem wzbudził 
wielkie zainteresowanie wśród dzieci.

Przedszkolaki żywo interesowały się pracą 
w kopalni jak również ubiorem górnika. Chęt-

nie słuchały opowieści o legendarnym skarb-
niku i świętej Barbarze. Dzieci z grupy starszej 
pod kierunkiem nauczycielek przygotowały 
program artystyczny częściowo w gwarze ślą-
skiej i z wielkim przejęciem przedstawiały go 
zaproszonemu gościowi.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki 
złożyły gościowi życzenia i wręczyły własno-
ręcznie wykonany upominek w formie albumu, 
który zawierał prace plastyczne dokumentu-
jące pracę w kopalni.

Program edukacji regionalnej jaki realizu-
jemy pozwoli wzbogacić wiedzę o regionie 
i poznać tradycje, zwyczaje i kulturę Śląska.

Zredagowała nauczycielka
Przedszkola nr 2

Iwona Maśka

SPOTkaNIE Z GóRNIkIEm

"GóRa GROSZa"
W dniach od 26 listopada do 5 
grudnia w naszej szkole została 
przeprowadzona akcja „Góra 
Grosza”. Organizatorem tej akcji 
jest Towarzystwo „Nasz Dom” 
pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Głównym celem było uświado-
mienie młodzieży, że najdrob-
niejsze zebrane monety w tak 

dużej ilości mogą stworzyć ogromny 
fundusz, który zostanie przeka-
zany na potrzeby Domów Dziecka 
w naszym kraju.

Jak co roku akcję zorganizo-
wał oraz przeprowadził Samorząd 
Uczniowski Gimnazjum. Wszyscy 
uczniowie zostali zapoznani z regu-
laminem akcji i chętnie przyczynili 
się do zbierania funduszy na ten 

szczytny cel. Przez około dwa tygo-
dnie monety od nominału 1gr do 5 zł 
gromadzone były we własnoręcznie 
wykonanych puszkach. Tradycją stał 
się już konkurs międzyklasowy towa-
rzyszący tej akcji. Spośród 11. klas 
przyznawano miejsca w trzech kate-
goriach:
• najciekawsza puszka
• ilość zebranych monet
• zebrana kwota

Po zakończeniu akcji sekcja 
wolontariacka wraz z opiekunem 
Panią Kamilą Bienioszek podli-
czyła uzbierane pieniądze. Nie 
było to łatwe zadanie jednak dzięki 
uprzejmości parafii pw. św. Jerzego 
w Goczałkowicach – Zdroju, która 
użyczyła maszynę do liczenia monet, 
przebiegło to szybciej niż wcześniej 
zakładano. Bardzo serdecznie dzię-

kujemy ks. Jackowi Klepaczowi oraz 
Proboszczowi ks. Lesławowi Prze-
płacie.

W akcji wzięły udział wszystkie 
klasy naszego Gimnazjum.
Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:
Najciekawsza puszka:
I miejsce – klasa IIIc
II miejsce – klasa IIIb
III miejsce – klasa IId
Ilość zebranych monet:
I miejsce – klasa IIIc
II miejsce – klasa IIIb
III miejsce – klasa Ib
Zebrana kwota:
I miejsce – klasa IIIc
II miejsce – klasa IId
III miejsce – klasa Ib

Jak widać kolejny rok z rzędu 
bezkonkurencyjna okazała się klasa 

IIIc, która zwyciężyła we wszystkich 
trzech kategoriach i zebrała kwotę 
292,07 zł.

Ogółem podczas „Góry Grosza” 
zebrano 38054 monet o wartości 
789,71 zł.

W przeliczeniu na jednego ucznia 
kwota wynosi 3,05 zł. Dla porówna-
nia w zeszłym roku łączna kwota 
wynosiła 990,68 zł, jednak warto 
podkreślić, że obecnie szkoła liczy 
o jedną klasę mniej niż w poprzed-
nich latach. Mimo to jesteśmy zado-
woleni z naszych wyników. Samo-
rząd Uczniowski dziękuje wszyst-
kim klasom za zaangażowanie oraz 
opiekunom, a w szczególności Pani 
Kamili Bienioszek za pomoc i dopil-
nowanie, aby wszystko przebie-
gało zgodnie z planem.

A.P.
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Plan opracowano zgodnie z postanowieniami Statutu Związku. 
Wstępnie został przyjęty przez Zarząd Koła w dn. 03-12-2012, 
a zatwierdzony przez członków na spotkaniu w dn. 13-12-2012.

Plan dyżurów:
Dyżury odbywać się będą tradycyjnie w każdy wtorek w godz. 09.30 
– 12.30 w biurze Koła – GOK ul. Uzdrowiskowa 61, rozpoczynając 
od dnia 08.01.2013r.

STYCZEŃ
21-01-2013 (poniedziałek) – wyjazd do Teatru im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie na przedstawienie „Jasełka”.
22-01-2013 (wtorek) – uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka – sala GOK ul. Uzdrowiskowa 61.
31-01-2013 (czwartek) – 1-dniowy wyjazd na baseny termalne 
do miejscowości Bukowina-Tatrzańska.

LUTY
15.02.2012r. (piątek) – wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego w Kra-
kowie na spektakl muzyczny „Ziemia Obiecana”.
Wyjazd w góry do miejscowości Wisła Czarne.
W programie: – kulig wzdłuż Białej Wisełki oraz biesiada w kolibie 
„Watra”.

MARZEC
09-03-2013 (sobota) – spotkanie z okazji Dnia Kobiet w restauracji 
„U Norberta”.

KWIECIEŃ
11-04-2013 (czwartek) – 1-dniowy wyjazd na baseny termalne 
na Słowację do miejscowości Besenova.

MAJ
11-05-2013 (sobota) – 1-dniowa wycieczka zagraniczna do Czech – 
„MORAVSKY KRAS” – Brno.
W programie: przejazd w okolice Blanska, zwiedzanie jaskini Pun-
kova, jednej z najpiękniejszych jaskiń Europy, część trasy zwiedza 
się pieszo, część łódkami, spacer do Przepaści Macocha. Przejazd 
do Brna, zwiedzanie: Rynek z Ratuszem, Plac Wolności, Brama Menij-
ska, Teatr Marena, grobowiec Kapucynów i zamek Spielberg.

CZERWIEC
06-06-2013 (czwartek) – 1-dniowa pielgrzymka do Sanktuarium 
Bolesnej Królowej Polski Kałków – Godów (Ziemia Świętokrzyska).
14 – 26-06-2013 wczasy nad morzem – miejscowość Rewal – Pen-
sjonat „Sztorm”. To nowy, wygodny i funkcjonalny budynek poło-
żony 90 m od morza, w jednym z najatrakcyjniejszych nadbałtyckich 
kurortów Rewalu.
Jest to wyjątkowo zadbana miejscowość z pięknie zagospodarowaną 
zielenią. Wszystkie pokoje w pensjonacie posiadają dużą łazienkę, 
telewizor, lodówkę, czajnik. Do dyspozycji gości sprzęt plażowy, 
internet Wi-Fi. Koszt wyjazdu: członkowie 1230 zł, sympatycy 
1270 zł.

LIPIEC
12-07-2013 (czwartek) – 1-dniowa wycieczka do Niepołomic.
W programie: zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem, 
wizyta w obserwatorium astronomicznym z prelekcją, czas wolny 
na kawę.
Przejazd wozami taborowymi przez Puszczę Niepołomicką, zwiedza-
nie Izby Leśnej, wizyta w bacówce, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
11-07-2013 (czwartek) – 1-dniowa wycieczka w góry (wejście 
na szczyt Policy 1369 m npm).

SIERPIEŃ
03.08.2013 (sobota) – 1-dniowa wycieczka w góry, wejście na Ryce-
rzową 1226 m npm.
08-08-2013 (czwartek) – „Emerycka Biesiada przy ognisku” miejsce 
imprezy – Koło Łowieckie „Cyranka” w Porębie.
25.08– 06.09.2013 – wczasy nad morzem w miejscowości Rewal – 

pensjonat „Sztorm”.
WRZESIEŃ

20-22.09.2013 – 3-dniowa wycieczka „Czar Galicyjskich Miaste-
czek”.

Piątkowa - zwiedzanie drewnianej cerkwi grekokatolickiej pw. Św. 
Dymitra, Przemyśl- zwiedzanie Starego Miasta, kopiec tatarski, 
forteczna trasa turystyczna, Krasiczyn- zwiedzanie renesansowego 
zamku, Łańcut- zwiedzanie renesansowego Zespołu Pałacowo-
-Parkowego Potockich (zamek, stajnie, wozownia oraz oranżeria), 
Leżajsk- zwiedzanie Bazyliki Bernardynów, zespołu zabytkowej 
zabudowy w śródmieściu, cmentarza żydowskiego, Zamość- zwie-
dzanie Starego Miasta, fortyfikacje, Muzeum Sakralne Katedry 
Zamojskiej.

PAŹDZIERNIK
19.10.2013 (sobota) – 1-dniowy wyjazd na baseny termalne do miej-
scowości Białka Tatrzańska.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ
12.12.2013 (czwartek) – Spotkanie Opłatkowe.
Podsumowanie działalności Koła za 2013r.

Dodatkowo Zarząd Koła planuje zorganizować wycieczki rowerowe 
oraz wyjazdy do teatru lub operetki.

ZAPRASZAMY!!!

Przewodnicząca Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Małgorzata Paszek

PlaN PRacy Na 2013 
kOła EmERyTóW,
RENcISTóW I INWalIDóW 
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Raz do roku, pośród śniegu

każdy się zatrzyma w biegu,

by przy świetle świec świątecznym

usiąść w gronie swym serdecznym.

Pora składać więc życzenia

w noc Bożego Narodzenia,

bowiem szczęście oraz zdrowie

najważniejsze – każdy powie…

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia

oraz dużo zdrowia w Nowym Roku

życzy

Zarząd Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

w Goczałkowicach-Zdroju
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Szopka, to obok choinki naj-
ważniejszy symbol Bożego 
Narodzenia. Źródeł tych figu-
ralnych przedstawień naro-
dzenia Chr ystusa należy 
doszukiwać się we wczesno-
chrześcijańskim kulcie żłóbka. 
Jednakże za „pomysłodawcę” 
wizualizacji jednej z najpięk-
niejszych biblijnych opowie-
ści uważa się św. Franciszka 
z Asyżu. W 1223 r., zakonnik 
pragnąc przybliżyć prostemu 
ludowi cud boskich narodzin 
w trakcie odprawianej w lesie 
pasterki zorganizował pierw-
sze podobne „żywe” przedsta-
wienie.

Franciszkańskie widowisko 
znalazło aprobatę pośród 
wiernych i szybko rozprze-

strzeniło się po niemalże całej 
Europie. U nas znane było pod 
nazwą „jasełka” – na pamiątkę, 
że Jezus złożony został w stajni 
in praesepio, co po polsku znaczy 
„w żłobie” („Jasłami” zaś dawniej 
były nazywane zagrody „pod żło-
bem”). Z tych to właśnie średnio-
wiecznych inscenizacji narodziły 
się bliżej nam dziś znane szopki.

Uważa się, że najdawniej-
sze polskie, drewniane figurki 
jasełkowe pochodzą z XIV i były 
darem siostry Kazimierza Wiel-
kiego – Elżbiety dla krakow-
skiego kościoła św. Andrzeja. 
Wiek XVI wprowadził w naszym 
kraju do szopek nieznane dotąd 
postacie diabła, czarownic, czy 
śmierci. Za czasów króla Jana III 
Sobieskiego włączono do nich tak zwane „motywy narodowe” 

w osobie m.in.: jasnogórskiego 
przeora Kordeckiego, hetmanów, 
husarii itp. (dziś jest to np. papież 
Jan Paweł II).

Wraz z nadejściem XVII wieku 
w szopkach zaczęli pojawiać się 
przedstawiciele różnorodnych 
stanów społecznych (kupcy, rze-
mieślnicy, Żydzi), a franciszkanie 
i bernardyni, w celu jej uświet-
nienia dodali ruchome postacie.

Szopki o rozrywkowym i coraz 
bardziej świeckim charakterze 
cieszyły się dużym uznaniem 
pośród widowni, jednakże coraz 
mniejszym wśród duchowień-
stwa. Ci widząc w nich jedynie 
swego rodzaju teatr dla ludu, 
pozbawiony wydźwięku religij-
nego w 1736 r. zakazali wysta-

wiania ich w kościołach.
Dało to początek zwycza-

jowi kolędowania, czyli obcho-
dzenia domów z szopką, zwaną 
„Betlejką” (trójwymiarowym 
budynkiem z proscenium i kur-
tyną, w którym występowały 
marionetki). W tej formie, naro-
dzenie Chrystusa na tle humo-
rystycznych scenek rodzajowych 
odgrywało już tylko marginalną 
rolę. Jednakże „Betlejki” stwo-
rzyły podwaliny pod wykonywa-
nie dobrze nam znanych obecnie 
szopek domowych, ustawianych 
pod choinką.

I tak, mijały lata przez które 
nic się nie zmieniało. Do czasu, 
XIX wieku, kiedy to szopki powró-
ciły do łask, a drzwi kościołów 
na nowo zostały dla nich otwarte. 

Skromniejsze, pozbawione swej 
hucznej oprawy stały się nie-
odzownym elementem świąt. 
Zupełnie inaczej, rzecz miała się 
jednak w Polsce.

W II połowie wspomina-
nego już wieku XIX, w Krakowie 
wykształciły się nietypowe cechy, 
odróżniające tamtejsze szopki 
od pozostałych. Odchodząc 
od dobrze znanych motywów 
(szopy ze słomianym dachem 
lub groty) w dawnej stolicy kraju 
zaczęto budować okazałe szopki 
czerpiące inspiracje z architek-
tonicznych wzorców królew-
skiego miasta. Głównym źró-
dłem natchnienia były kościoły, 
których w Krakowie nie brakuje. 
I tak, w postaci smukłych budowli 
z dominującymi wieżami kon-
struowano szopki do złudzenia 
przypominające najważniejsze 
zabytki Krakowa.

Autorami tych niezwykłych 
konstrukcji byli zazwyczaj mura-
rze i pracownicy budowlani, któ-
rzy ze względu na specyfikę swo-
jego zawodu, zimą poszukiwali 
dodatkowych źródeł utrzymania. 
Wśród nich, największy kunszt 
w swym fachu osiągnął Michał 
Ezenekier, którego szopka sta-
nowi do tej pory swoisty wzór 
do naśladowania.

Złoty okres krakowskich szo-
pek trwał do I wojny światowej, 
kiedy to władze austriackie zaka-
zały kolędowania i ich wykony-
wania. Dopiero w dwudziesto-
leciu międzywojennym zwyczaj 
ten zaczął na powrót odżywać, 
jednakże pozbawiony wcześniej-
szej estetyki. Lata 30-te ubiegłego 
wieku doprowadziły do zaniku 
tradycyjnego stylu szopek. Aby 
przerwać ten proces, w 1937 r. 
Jerzy Dobrzycki – wielki miło-
śnik krakowskiego dziedzic-
twa kulturalnego zorganizował 
u stup pomnika Adama Mickie-
wicza pierwszy konkurs na naj-
piękniejszą szopkę. Z przerwą, 
w czasie II wojny światowej twa 
on do dnia dzisiejszego, a kra-
kowskie szopki są znane i podzi-
wiane na całym świecie (zostali 
nimi obdarowani m.in. prezy-
dent Francji Charles de Gaulle, 
prezydent Włoch Giuseppe Sara-
gat, czy premier Indii Jawaharlal 
Nehru).

Ewelina Sowa

TRaDycja SZOPEk
bOżONaRODZENIOWych

Krakowskie szopki pod pomnikiem Adama Mickiewicza na rynku głównym.

Ruchoma szopka przy kościele franciszkanów w Panewnikach.

Przykład budowy szopki.
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„Pan Antenka i srebrny kubra-
czek”, to bajkowe przedstawie-
nie na które Gminny Ośrodek 
Kultury zaprosił najmłodszych 
7 grudnia z okazji św. Mikołaja.

W spotkaniu wzięło udział 
ponad 60 dzieci, które 
wraz z bohaterami opo-

wieści – pluszowym ślimakiem, 
lalką Zuzią oraz robotem – tytu-
łowym Panem Antenką odwiedzili 
sklep z zabawkami Pana Konrada.

Nikt spośród małych uczest-
ników nie wiedział, że sklep 
nie był taki całkiem zwyczajny, 
a sam właściciel różnił się nieco 
od innych starszych panów. 
Miejsce w którym rozgrywała 
się nasza historia było zaczaro-
wane, a wszystkie mieszkające 

w nim zabawki ożywały kiedy 
gasły światła.

Magiczne postacie nie były 
wolne od typowo ludzkich uczuć. 

Potrafiły kochać, ale także oka-
zywać niechęć i złość rywalizu-
jąc pomiędzy sobą o względy 
i miłość dzieci. Kłócąc się i sprze-
czając nie wiedziały, że są bacz-
nie obserwowane przez swego 
właściciela, który ukrywał nie-
zwykły sekret – był nikim innym, 
jak samym św. Mikołajem.

Widząc zamęt i  rosnące 
zamieszanie wśród swych pod-
opiecznych ujawnił im on swą 
tajemnicę oraz wytłumaczył, 
że najważniejsza w życiu jest 
przyjaźń oraz wzajemna życzli-
wość.

Na zakończenie, święty obda-
rował wszystkie maluchy symbo-
licznymi podarunkami życząc im 
Wesołych Świąt.

Ewelina Sowa

„PaN aNTENka 
I SREbRNy kubRacZEk”

W o s t a t n i c h  m i e s i ą -
c a c h  2 012  r.  p o d -
opieczni warsztatów 

GOK odnieśli klika sukcesów 
w ogólnopolskich konkursach 
plastycznych. Wiktoria Hanke 
otrzymała wyróżnienie (spo-
śród 513 nadesłanych prac 
– wyłoniono 15 nagród i 28 
wyróżnień) w VII Ogólnopol-

skim Konkursie Plastycznym 
„Z Chlubnych Kart i  Miejsc 
Narodowej Historii 2012”, orga-
nizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 1 im. Artystów 
Rodu Kossaków w Tychach. 

Kolejne wyróżnienie, w kate-
gorii  do 6 lat zdobył Maciej 
Suchodolski w IV Ogólnopol-
skim Konkursie Plast ycznym 
„Zimowy Bohater 2012” (łącznie 
w tej grupie wiekowej przyznano 
1 nagrodę i 1 wyróżnienie), zre-
alizowanym przez Miejski Dom 
Kultury w Rybniku – Boguszo-
wicach.

D o d a t kowo ,  w  m i n i o n ą 
sobotę, 15 grudnia 2012 r. 
Małgor zat a  Żmij  odebrała 
nagrodę w kategorii  dzieci 
klas IV-VI Ogólnopolskiego 
Konk ur su  I lustrator skiego 
„Barwne słowa Zofii Kossak” 
zorganizowanym przez Funda-
cję im. Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich w ramach projektu 
„Książka na żywo”.

Serdecznie  gr atulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

Gminny Ośrodek Kultury 

aRTySTycZNE SukcESy 
PODOPIEcZNych 
GmINNEGO OŚRODka kulTuRy

Na zdj. Małgorzata Żmij.
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W ubiegłą środę t j .  5 
grudnia odbył się IV 
Mikołajkowy Turniej 

Piłki Nożnej Kobiet Szkół Gim-
nazjalnych i Ponadgimnazjal-
nych. Impreza zorganizowana 
została po raz czwarty z inicja-
tywy Michała Puchały, nauczy-
ciela wychowania fizycznego 
w Powiatowym Zespole Szkół 
Nr 2 w Pszczynie, Pawła Kanika 
Menedżera Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach – Zdroju, oraz Marcina 

Bienioszka Dyrektora Powiato-
wego Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Pszczynie. W zawodach 
wzięło udział osiem zespołów: ZS 
Silesia Czechowice-Dziedzice, III 
LO Pszczyna, Powiatowy Zespół 
Szkół Nr 2 Pszczyna, Gimna-
zjum Publiczne w Goczałkowi-
cach, I LO Pszczyna, Gimnazjum 
Publiczne Nr 2 Czechowice-Dzie-
dzice, Powiatowy Zespół Szkół Nr 
1 Pszczyna, Drużyna Wspomnień. 
Turniej, jak co roku rozpoczął 
się od mikołajkowego akcentu, 

którym była wizyta Św.Miko-
łaja z workiem słodkich upomin-
ków dla wszystkich drużyn. Tym 
razem najlepszą ekipą okazała 
się „Drużyna Wspomnień”, która 
w finale pokonała reprezentacje 
„ZS Silesia” z Czechowic-Dzie-
dzic. W składzie „Drużyny Wspo-
mnień” znalazły się dziewczęta 
z obecnej drużyny piłkarskiej 
LKS Goczałkowice, której tre-
nerem w przeszłości był Michał 
Puchała, a obecnie Szymon Sta-
wowy. Na uwagę zasługuje rów-
nież reprezentacja gimnazjali-
stek z Goczałkowic, na co dzień 
trenująca także w LKS- ie, która 
w swoim debiucie na turnieju 
zajęła piąte miejsce. Dzięku-
jemy Panu Tadkowi Przybyła 
za komentarz podczas trwania 
zawodów.

Miejsca w turnieju upla-
sowały się następująco:

1. Drużyna Wspomnień

2. ZS Silesia Czechowice-Dzie-
dzice
3. III LO Pszczyna
4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 
Pszczyna
5 .  G i m n a z j u m  P u b l i c z n e 
w Goczałkowicach
6. I LO Pszczyna
7. Gimnazjum Publiczne Nr 2 
Czechowice-Dziedzice
8. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 
Pszczyna

 
Zdjęcia z turnieju na www.

gosir.goczalkowicezdroj.pl

„DRużyNa WSPOmNIEń” 
NajlEPSZa PODcZaS 
mIkOłajkOWEGO TuRNIEju !

6 grudzień to data szczególna 
zwłaszcza dla wszystkich 
dzieci. Właśnie tego dnia 

dzieci dwóch goczałkowickich 
Przedszkoli nr 1 i nr 2 mogli spo-
tkać się ze Świętym Mikołajem. 
Przybył On z dalekiej podróży 
w obecności dwóch diabłów i jed-
nego anioła. Do hali sportowej 
przy Gimnazjum w Goczałko-
wicach- Zdroju, Mikołaja wpro-
wadziła dyrektor Gimnazjum p. 

Beata Smolarek. Pyszne słod-
kie cukierki wywołały u dzieci 
uśmiech a wspólne zdjęcia wiel-
kie zadowolenie. Zanim jednak 
to nastąpiło dzieci tradycyjnie 
bardzo aktywnie spędzały czas 
bawiąc się wspólnie w licznych 
grach i zabawach ruchowych przy 
świątecznej muzyce. Na początku 
imprezy dzieciaki musiały zmie-
rzyć się z torem przeszkód, w któ-
rym wykonywały liczne zada-

nia sprawnościowe jak przejście 
w tunelu, przeskoki przez płotki, 
przejście po ławeczkach, rzut 
piłką itd.  Następnie przedszko-
laki mogły bawić się na dowolnych 
stanowiskach bez żadnych ograni-
czeń, wtedy zobaczyliśmy wszyscy 
jak wiele energii mają dzieciaki i jak 
wielka jest potrzeba ruchu wśród 
nich. Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwali gimnazjaliści z grupy 
Samorządu Uczniowskiego. Dla 

nich było to również wielkie prze-
życie gdyż grupa 200 dzieciaków 
na hali sportowej naprawdę robiła 
wrażenie. Dla gimnazjalistów była 
to również dobra lekcja wycho-
wawcza, w której każdy mógł 
kształtować i doskonalić głębo-
kie wartości jak szacunek do naj-
młodszych, opiekuńczość, cierpli-
wość, otwartość. Spotkanie miko-
łajkowe poprowadzili nauczyciele 
wychowania fizycznego Gimna-
zjum w Goczałkowicach-Zdroju 
Piotr Dąbkowski i Sławosz Pękała 
oraz grupa wolontariatu z Samo-
rządu Uczniowskiego, której ser-
decznie dziękujemy. Serdeczne 
podziękowania kierujemy rów-
nież w stronę GOSiR-u, za pomoc 
w uświetnieniu imprezy w słody-
cze oraz zdjęcia.

Piotr Dąbkowski
Zdjęcia: Paweł Kanik

Zdjęcia na www.gosir.
goczalkowicezdroj.pl

mIkOłajkI Dla 
PRZEDSZkOlakóW
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Zakład Robót Drogowych i Budowlanych MAT-BUD

43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 68

SKŁAD OPAŁOWY
 NASZ ASORTYMENT:

- Ekogroszek 25 MJ,  - Miał 25 „Piast”,
- Orzech Ziemowit.

OFERUJEMY: luzem i workowany.  
Transport do 3,5 T i do 6 T. 

Waga elektroniczna.
WYSOKA JAKOŚĆ, ATRAKCYJNE CENY

ZAPRASZAMY!!!

Czynne pn-pt od 8:00 do 16:00 sob. Od 8:00 do 13:00
Tel. 502-506-230; 32 210-16-93

r e k l a m a
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akcja ZIma
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczał-

kowicach-Zdroju informuje, że firmą odpowiedzialną 
za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiato-
wych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz  
z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych 
do zwalczania śliskości jest:

Firma Usługowo-Handlowa
„ECO-CLEAN” Marzena Chudek

ul. Bór I/1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za pro-
wadzenie akcji zimowej jest:

Marcin Chudek, tel. kom. 603 77 96 45.
Całodobowy punkt dyspozytora ustanowionego przez 

Wykonawcę znajduje się pod adresem:

43-230 Goczałkowice-Zdrój
ul. Bór I/1
tel. 603 77 96 45, faks 32 210 77 71.

Wszelkie interwencje mieszkańcy mogą zgłaszać 
do Administracji Zasobów Komunal-
nych pod nr tel. (32) 212 70 21.

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niese-
gregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone 
na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy 

jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak 
„produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak 
postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu 
nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opła-
tach. Co zatem możemy zrobić:
• Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
• Wybieraj produkty trwałe.
• Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
• Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego 
użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwi-
nięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej 
torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba 
jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. 

Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie 
do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogrom-
nej ilości śmieci.
• Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, 
które można wielokrotnie ładować.
• Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej 
(szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 
razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
• Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
• Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożyw-
cze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. 
Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia 
pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nie-
uciążliwy.
• Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
• Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców 
na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony śro-
dowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej 
ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę 
złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanie-
czyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny 
wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja 
to czysty zysk.

Źródło: 
www.mos.gov.pl

WaRTO ŚmIEcIć mNIEj
- ZaPObIEGaNIE POWSTaWaNIu ŚmIEcI
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WAŻNE ADRESY

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

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

DYŻURY DZIELNICOWEGO

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

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

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

Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

Adres redakcji i wydawcy: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85, 
210 70 88, Fax: 210 73 06,
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goczalkowicezdroj.pl
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Goczałkowice-Zdrój,  
ul. Uzdrowiskowa 61.
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Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych, zastrzega 
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tekstów oraz zmiany tytułów.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych 

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

Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30

Kontakt  telefoniczny 
- 661 270 473

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW

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

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

WIOSKA INTERNETOWA

Godziny urzędowania:

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

Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne

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


