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Alleluja: okrzyk wyrażający radość paschalną! Okrzyk, który rozbrzmiewa jeszcze wśród nocy
oczekiwania i niesie z sobą już radość poranka. Niesie z sobą pewność Zmartwychwstania.
Jan Paweł II

W tym pięknym wiosennym dniu, gdy z radością gromadzimy się,
aby uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania,
pragniemy złożyć Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju i Ich Gościom najlepsze życzenia.
Niechaj nadzieja poranka Wielkanocnego stanie się Waszym
udziałem i będzie źródłem nieustającej radości.
Niechaj ten czas odradzania się ducha przyniesie wzajemną życzliwość i zrozumienie.

WARTO PRZECZYTAĆ:
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Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
Inwestycje zaplanowane na ten rok:
1. Przebudowa ul. Rzemieślniczej.
Aktualnie realizowana inwestycja na terenie Gminy. Zakres przebudowy obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 420 mb o szerokości jezdni 5,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 454 mb służącej odwodnieniu jezdni,
2. Uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę kanalizacji sanitarnej.
Prace wykonuje firma EUROVIA VINCI z Kobierzyc za kwotę ofertową 889 991 zł.
Zakończenie prac zaplanowano na dzień 30 maja 2016r.
3. Przygotowania do przebudowy dróg:
– przebudowa ul. Melioracyjnej,
Projekt obejmuje przebudowę drogi dojazdowej o szerokości 3,5 m
o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.
Całkowita długość zaprojektowanej do przebudowy drogi wynosi
113 mb. Na początku kwietnia planuje się zorganizowanie przetargu
na realizację tej drogi.
- projekt przebudowy ul. Krótkiej,
Projekt obejmuje przebudowę drogi o szerokości 2,8 m o nawierzchni
z kostki betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Również
w kwietniu planuje się ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi.
- przebudowa ul. Bór I,
Projekt obejmuje remont drogi o szerokości 4,00 i 5,00 m na długości
1 550 metrów wraz z remontem istniejących rowów i przepustów oraz
wjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej.
Na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Polnej (długości 1200 m) po obu
stronach zaprojektowano krawężnik betonowy.
Długość wyremontowanego odcinka w 2016r będzie uzależniona
od pozyskanych środków zewnętrznych na remont w/w/drogi. W przypadku braku środków zewnętrznych zostanie wykonany odcinek
na takiej długości, na ile pozwolą środki własne budżetu gminy.
- przebudowa ul. bocznej Szkolnej,
Projekt obejmuje przebudowę ul. bocznej Szkolnej o nawierzchni
z kostki betonowej o szerokości 4,5 -5,5 metra. Droga łączyć się będzie
z aktualnie wykonywaną przebudową ul. Rzemieślniczej. Całkowita
długość projektowanego odcinka do przebudowy to 238 mb.
4. Spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.
W dniach 2-3 marca gościł w naszej Gminie zarząd Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych, który odbył tutaj swoje posiedzenie. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Golba – Prezes Zarządu (Burmistrz Muszyny),Janusz Gromek (Prezydent Kołobrzegu), Leszek Dzierżewicz
(Burmistrz Ciechocinka), Jerzy Terlecki (Burmistrz Polanicy Zdroju),
Wojciech Farbaniec (Burmistrz Rymanowa).Rozmawiano o aktualnych problemach Gmin Uzdrowiskowych w tym związanych ze sporządzaniem operatów uzdrowiskowych, braku możliwości sporządzania świadectw klimatycznych wobec nieaktualnych rozporządzeń
wykonawczych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć część
uzdrowiskową naszej miejscowości, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zaporę oraz Ogrody Kapias.
5. Wystosowałam Pismo do Pani Aleksandry Skowronek Wicemarszałek Województwa Śląskiego z prośbą o informację na temat Strategii
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. na lata 2015-2018 oraz
aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Zaprosiłam na spotkanie w temacie aktualnej sytuacji Uzdrowiska w aspekcie zamierzeń dotyczących
oszacowania wartości przedsiębiorstwa w celu zbycia udziałów oraz
jego dalszego funkcjonowania.
6. Spotkania z władzami obiektów uzdrowiskowych, przedsiębiorcami

prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie uzdrowiska oraz
przedstawicielami powiatowego zarządu dróg.

Odbyło się kilka spotkań w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu polegającą na ograniczeniu wjazdu do uzdrowiska poprzez
zamknięcie ulicy Uzdrowiskowej, na wysokości ronda „Nad Wisłą” w okresie od maja do września, w weekendy i święta. W tym roku akcja miałaby
charakter pilotażowy. Rozmowy w toku.

7. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
Konkurs dotyczył organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
sprawowanej w formie żłobka.
Konkurs ogłoszono w dniu 18 stycznia 2016r. Termin składania
ofert upłynął w dniu 12 lutego 2016r. Do konkursu przystąpił jeden
podmiot, złożono 1 ofertę.
Ofertę dopuszczono do oceny merytorycznej, a następnie zakwalifikowano do dofinansowania.
Wnioskodawca:
– NZOZ MEDIDENT dr n. med Agnieszka Homa-Kurczab,
- Niepubliczny Żłobek Maja Agnieszka Homa-Kurczab,
- Niepubliczne Przedszkole 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 01.03.2016r. do 31.12.2016r.,
Całkowity koszt projektu: 152.400,00 zł.
Kwota dotacji z budżetu gminy wyniesie 90.770 zł.
8. Praca nad dokumentami strategicznymi.
Trwają prace nad dwoma dokumentami strategicznymi niezbędnymi do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne tj. „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój” oraz „Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020”.
Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na najbliższe
lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie
rozwoju Gminy, zaś program rewitalizacji ma na celu określić proces
ożywienia wyznaczonego obszaru w zakresie jego funkcji społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych.
Program rewitalizacji zaś ma na celu określić proces ożywienia
wyznaczonych obszarów w zakresie jego funkcji społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych
9. Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Goczałkowickiego.
14 marca podpisałam wraz z pozostałymi partnerami porozumienie dot. współpracy przy pozyskaniu środków finansowych i budowie
40 km ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego. W ten projekt angażuje się osiem samorządów, Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów, Uniwersytet Śląski oraz Nadleśnictwo Bielsko.
Liderem projektu jest powiat pszczyński, a samorządy chcą pozyskać 85% wartości projektu z programu Interreg Republika Czeska
– Polska, który ma poprawić dostępność transgraniczną na czesko-polskim pograniczu. Sama ścieżka ma powstać w ciągu kilku najbliższych lat.
10. Powiatowy konkurs kulinarny
W dniu 16 marca odbył się w naszej gminie I Powiatowy konkurs
kulinarny
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
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SPRAWOZDANIE Z XIII
SESJI RADY GMINY

W

e wtorek 23 lutego
odbyły się pierwsze
w 2016 r. obrady Rady
Gminy. Na początku XIII sesji
przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia. Po odczytaniu interpelacji radnego Zygmunta Furczyka dotyczącej:

– szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej przez PG Silesię na budynki
mieszkalne, znajdujące w obrębie oddziaływania wydobywczego oraz związanych z tym
kosztów przeprowadzanych
ekspertyz technicznych,
a także dwóch wniosków, złożonych przez Komisję Gospodarki i Finansów oraz Komisję
Oświaty i Spraw Społecznych
związanych z:
– dokonaniem analizy wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych
wszystkich jednostek gminnych pod kątem porównywalnych wartości wynagrodzeń
na poszczególnych stanowiskach związanych z pełnieniem
porównywalnych zadań,
– dokonaniem szczegółowej
oceny st anu technicznego
basenu, analizy kosztów jego
utrzymania, zaplanowania
koniecznych remontów i inwest ycji, w celu zopt ymalizowania kosztów eksploatacji,
poszerzenia i uatrakcyjnienia
zakresu świadczonych usług,
Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie,
na czele z pierwszym zastępcą
ko m e n d a n t a – Wa l d e m a rem Prietzem przeprowadzili
wstępną konsultację społeczną
dotyczącą mapy zagrożeń bezpieczeństwa, która z założenia
będzie istotnym element procesu
zarządzania bezpieczeństwem
publicznym na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym
i służącym aktywizacji społeczności lokalnych.
Policjanci, w trakcie swojego wy st ąpienia poinformowali, że mapa w formie
z a k ł a d k i b ę d z i e d o stę p n a
na stronie komisariatu,
ponadto przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

oraz działaniach służb mundurowych na terenie Powiatu
Pszczyńskiego w 2015 r. z której wynika, że poziom przestępstw popełnianych na terenie Goczałkowic-Zdroju, na tle
gmin ościennych jest bardzo
niski (znajdujemy się na przedostatniej pozycji, tuż za gminą
Kobiór). Ponadto, funkcjonariusze odpowiedzieli na szereg
pytań ze strony radnych związanych m.in. z częstotliwością
popełniania czynów karalnych
przez nieletnich, charakterze
przestępstw jakich dopuszczają się młodzi ludzie oraz
źródłach i przyczynach występowania tych patologii.
Jak wynika z danych policji głównym źródłem łamania prawa przez młodzież
są używki (alkohol, narkotyki)
oraz brak kontroli i opieki
ze strony rodziców, którzy nie
wymagają od swych dzieci dyscypliny. Niepokojący jest również fakt, dodali, że spada wiek
osób popełniających tzw. „ciężkie” przestępstwa.
Dodatkowo, poproszeni
o interwencję w sprawie braku
prawoskrętów na skrzyżowaniu z DK1 wyjaśnili, że istnieje
porównywalna liczba zwolenników i przeciwników takiego
rozwiązania (jedni uważają,
że jest to bezpieczne, inni,
że wręcz przeciwnie), ich zdaniem jest to kwestia bardzo
subiektywna, jednak, zapewnili, że jeśli gmina wystąpi
z podobnym wnioskiem to skierują go do Krajowej Dyrekcji
Dróg i Autostrad.
W p u n kc i e 7 p o r z ą d k u
obrad przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmiany Uchwały Rady
Gminy Goczałkowicach- Z d r ó j N r X I I / 9 0 / 2 015
z dnia 22.12.2015 r. w sprawie
budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2016 rok (w nawiązaniu do projektu uchwały
zadano pytanie, na co zostaną
wydane pieniądze z funduszu
alkoholowego oraz kilkadziesiąt tysięcy zł zabezpieczonych w budżecie bez wskazania celu wydatkowania. Wójt
Gminy wyjaśniła, że wszelkie
środki pochodzące z fundu-

szu alkoholowego mogą
zostać wydane wyłącznie
na działalność profilaktyczną,
a w przypadku drugiej kwoty,
to zostanie ona zabezpieczona na budowę placu zabaw
w sąsiedztwie wyremontowanego dworca kolejowego),
– zmiany Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020
(w trakcie przeprowadzonej
przez Śląski Urząd Wojewódzki
kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej, stwierdzono, że goczałkowicka Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
nie zawiera ram finansowych
o pomocy społecznej, które
należało uzupełnić o konkretną
kwotę z budżetu w 2016 roku),
– zaliczenia ulicy św. Jerzego
do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu drogi (zgodnie z treścią
ustawy o drogach publicznych
zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje
na mocy uchwały rady gminy
po zaciągnięciu opinii zarządu
powiatu),
– wyrażenia zgody na nabycie
części nieruchomości na rzecz
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
na której znajduje się pompownia ścieków (w celu uregulowania własności gruntu, na którym znajduje się pompownia
ścieków przy ul. Głównej,
należy nabyć działkę będącą
własnością osób prywatnych,
a dotąd wyłącznie administrowaną przez AZK),
– świadczenia usługi telekomunikacyjnej HOTSPOT (bezpłatny dostęp do Internetu)
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój (ustawa ma za zadanie usankcjonowanie działającego w parku HOTSPOTA),
– wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju (w związku
z wygaśnięciem mandatu radnej Zof ii Żelazo, pełniącej
funkcję wiceprzewodniczącej
Rady Gminy zaszła konieczność wybrania nowej osoby
na powyższe stanowisko, którą

po przeprowadzeniu głosowania został radny Tadeusz Lazarek),
– zmiany Uchwały nr I/8/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 1 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej
(z powodu z wygaśnięciem
mandatu radnej Zofii Żelazo,
zaszła konieczność dostosowania składu Komisji Uzdrowiskowej do stanu faktycznego).
W dalszej kolejności, przedstawiono i omówiono plany
pracy Komisji oraz przyjęto
uchwałę w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy
Komisji Rewizyjnej.
Przechodząc do wolnych
głosów i wniosków Przewodniczący Rady poinformował
zebranych o trudnej kondycji
goczałkowickiego uzdrowiska.
Przekazano, że z relacji pracowników zdroju wynika, że sytuacja jest bardzo zła i radni
powinni ją na bieżąco monitorować. Zaproponowano, aby
w związku z tą kwestią zwołać
sesję nadzwyczajną.
Następnie, głos został
oddany przybyłym na sesję
przedstawicielom Rady Miasta
oraz prezesowi stowarzyszenia „Dla Ziemi Pszczyńskiej”,
którzy zwrócili się w stronę
radnych z prośbą o wsparcie
(w formie uchwały intencyjnej) sprawy dotyczącej zablokowania budowy nowej kompostowni na terenie Pszczyny
(w sąsiedztwie osiedla Grzebłowiec). Wyjaśnili, że na ten
moment trwają konsultacje nad
wojewódzkim planem gospodarki odpadami, w któr ym
znalazł się zapis mówiący
o tym,że wspomniana kompostownia może powstać jako
tzw. instalacja zastępcza.
Na zakończenie posiedzenia
poruszono sprawy związane z:
– Potokiem Goczałkowickim,
– u p o r z ą d kowa n i e m r ow u
(od strony Pszczyny) na osiedlu Grzebłowiec,
– degradacji środowiska w skutek działalności PG Silesia.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
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TRASA ROWEROWA
WOKÓŁ JEZIORA

S

tworzenie trasy rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego nie jest tematem nowym. Pierwsze propozycje padały wiele lat temu;
co jakiś czas były powtarzane,
lecz zawsze było jakieś „ale”.
Jak nie zakazy to inne bariery
natury formalnej, organizacyjnej czy finansowej.
Rowerzyści z Goczałkowic
i okolicznych miejscowości każdego roku przemierzali drogi,
ścieżki i dróżki dookoła Jeziora.
Przemierzali tę trasę samotnie
albo w małych grupkach, rzadko
w większej liczbie uczestników.
Miejscami warunki były trudne,
ale to nie odstraszało amatorów jazdy rowerem. I tak to było
przez wiele lat.
Przez wiele lat tereny wokół
zbiornika były zamknięte dla
turystów. Milowym krokiem
było udostępnienie korony
zapory dla turystów w sierpniu 2006r. W krótkim czasie
3-kilometrowa korona zapory
stała się ulubionym miejscem
wypoczynku dla spacerowiczów, rowerzystów i rolkarzy.
Kolejna ważna data – sobota 3
lipca 2010r. – na wodach Jeziora
Goczałkowickiego pojawiły się

żaglówki i odbyły się pierwsze
od wielu lat regaty żeglarskie.
Teraz wraz z nową perspektywa finansową możliwy staje się
następny krok. Od listopada pod
okiem Starosty Pszczyńskiego
powstaje projekt, którego finałem będzie budowa trasy rowerowej o długości ok. 42 km i szerokości 2,5 m – w zdecydowanej
większości asfaltowej. W pracach nad projektem uczestniczą
przedstawiciele trzech powiatów (pszczyńskiego, bielskiego
i cieszyńskiego), pięciu gmin
(Goczałkowic-Zdroju, Pszczyny,
Strumienia Chybia oraz Czechowic-Dziedzic), a także przedstawiciele GPW SA, Nadleśnictwa
Bielsko oraz Województwa Śląskiego. W projekt zaangażowani
są również pracownicy naukowi
Uniwersytetu Śląskiego Na dzień
dzisiejszy rezultatem prac jest
wstępny projekt przebiegu trasy
oraz wielostronne porozumienie
w sprawie współdziałania i przygotowania do realizacji przedsięwzięcia jakim jest utworzenie
ścieżki rowerowo-edukacyjnej
wokół Jeziora Goczałkowice-Zdrój. Porozumienie zawarto
w dniu 14 marca br. Obowiązki
Partnera Wiodącego przyjęło

na siebie Starostwo Powiatowe
w Pszczynie.
W toku roboczych spotkań
przyjęto, iż do końca tego roku
powstanie dokumentacja niezbędna do budowy trasy. Będą
również prowadzone uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska. Zakłada
się, że trasa ścieżki będzie przebiegać możliwie jak najbliżej
zbiornika, głównie wałami,
koroną, dawną tzw. drogą technologiczną, częściowo też przez
las. Wstępny kosztorys zakłada,
że na realizację przedsięwzięcia trzeba zabezpieczyć ok. 10

mln zł. Samorządy będą zabiegać o środki unijne z programu
wspierającego projekty na polsko-czeskim pograniczu tj. z Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska. Partnerem
po stronie czeskiej prawdopodobnie będą samorządy Havirova i Karviny, które chcą utworzyć podobną ścieżkę wokół
oddalonego o ok. 70 km Jeziora
Terlicko. Jeżeli uda się pozyskać środki i załatwić wszystkie
sprawy formalne to w przyszłym
roku mogłyby ruszyć prace
budowlane.
Maria Ożarowska

TRWA POSTĘPOWANIE
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
ŚRODOWISKOWEJ

W ubiegłym roku przedsiębiorca górniczy
złożył w RDOŚ wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko 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”. Jednakże Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach „nie znalazł podstaw
do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia” i odmówił
wszczęcia postępowania w tej sprawie.
Sprawa miała swój finał w Warszawie,
gdzie po wielu miesiącach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem
z dnia 10 listopada uchylił postanowienie

RDOŚ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W rezultacie pod koniec stycznia br. RDOŚ
wszczął postępowanie w sprawie wydania
decyzji środowiskowej i przesłał do Urzędu
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju stosowne
obwieszczenie. Obwieszczenie jest dostępne
na stronie internetowej gminy oraz z Biuletynie Informacji Publicznej. Z lektury akt
sprawy, które udostępnione zostały pełnomocnikowi gminy wynika, że przedsiębiorca
górniczy został wezwany do uzupełnienia
wniosku oraz do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących raportu o odziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko w terminie
do 30 dni od otrzymania pisma. W międzyczasie do udziału w postępowaniu zostało
dopuszczone TSG „Inicjatywa”. Sprawa

w toku.
Jak w obwieszczeniach informuje RDOŚ,
z aktami sprawy strony mogą zapoznać się
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach.
Maria Ożarowska
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WYNIKI WYBORÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY
GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
W okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 20 marca 2016 r.
Uprawnionych do głosowania: 279 osób
Liczba wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu: 44 osoby
Frekwencja wyniosła: 15,77%
Największą liczbą głosów otrzymała: Ogierman Izabela Wiesława

1. OGIERMAN Izabela Wiesława, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ
MIESZKAŃCÓW, Lista nr 1 - 25 głosów.
2. KOST Grzegorz Józef, zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ, Lista nr 2 - 15 głosów.
3. WALICZEK Grażyna Maria, zgłoszona przez KWW GRAŻYNY WALICZEK, Lista nr 3 - 4 głosy.

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
(-) Gabriela Placha

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano
następującą liczbę głosów ważnych:

O SYTUACJI UZDROWISK
W POLSCE

W

p i e r w s z yc h d n i a c h
marca 2016 r. w Goczałkowicach-Zdroju
odbyło się posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, którego Prezesem
jest Burmistrz Muszyny, Pan
Jan Golba. Głównym tematem
posiedzenia było omówienie
spraw związanych z aktualizacją operatów uzdrowiskowych,
niejasności w przepisach dotyczących monitoringu stanu
czystości powietrza w strefach
oraz potwierdzanie właściwości
leczniczych klimatu.
W trakcie krótkiego pobytu
w naszej gminie członkowie Zarządu SGU przebywali
w centrum Uzdrowiska, obej-

rzeli gminne obiekty sportowe
oraz Koronę zapory, a także
odwiedzili Ogrody Pokazowe

KAPIAS. Wyjechali z nastawieniem, iż tutaj trzeba powrócić.
SGU jest organizacją ogól-

nopolska zrzeszającą gminy,
które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary
ochrony uzdrowiskowej, albo
też pretendują do uzyskania
statusu uzdrowiska. Najważniejsze cele i zadania Stowarzyszenia:
– reprezentowanie gmin uzdrowiskowych na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym,
– obrona interesów gmin uzdrowiskowych,
– wspieranie wszelkich działań
mających na celu rozwój polskich uzdrowisk,
– promocja uzdrowisk w kraju
i za granicą.
Maria Ożarowska

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

Z

i n i c j a t y w y M i n i s t e rstwa Sprawiedliwości,
od początku roku w Urzędzie Gminy działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Dwa
razy w tygodniu, w każdą środę
i piątek, w godz. 11.00 – 15.00
w pokoju nr 10 udzielane jest
bezpłatne wsparcie seniorom
powyżej 65 lat, młodzieży do 26
roku życia, rodzinom wielodzietnym, osobom korzystającym
z pomocy społecznej, weteranom

wojennym i kombatantom oraz
poszkodowanym, dotkniętym
katastrofami naturalnym, klęskami żywiołowymi lub awarią
techniczną.
Zdaniem Adama Śliwińskiego,
jednego z dwóch prawników
obsługujących punkt z ramienia
stowarzyszenia DOGMA, powyższa forma obsługi prawnej doskonale sprawdza się w wielu miejscowościach kraju, czego najlepszym dowodem są Goczałkowice.

Każdorazowo, w godz. pracy
punktu, odwiedza go ok. 5-6
osób, które zgłaszają się głównie z problemami dotyczącymi
prawa cywilnego, rodzinnego,
czy też prawa pracy.
Często zdarza się, że sporządzamy na prośbę niezamożnych
klientów wnioski o przyznanie
pełnomocnika z urzędu lub umorzenie kosztów sądowych. Próbujemy również rozwiązywać kwestie związane z dochodzeniem

na drodze prawnej odszkodowań
wynikających z działalności PG
Silesii na terenie gminy – dodaje
A. Śliwiński.
Podkreśla, że Punkt Pomocy
Prawnej odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, zwłaszcza
wśród osób starszych i borykających się z wykluczeniem. Jest
to dla nich najczęściej jedyna
możliwość skorzystania z porady
prawnej – wyjaśnia.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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I POWIATOWY
KONKURS KULINARNY

B

„Jedzenie jest jak miłość: smakuje, kiedy się nim dzielimy. Przygotowanie posiłku z uważnością i starannością jest hołdem składanym sobie i innym. Kucharz w ten sposób wyraża uczucia. Dlatego gotowanie jest tak wciągające i pełne emocji.”
Joanna Szachowska – Tarkowska, Już nie jem sama, w czasopiśmie: Slow life & garden

ogactwo smaków, zarówno
t ych tradycyjnych, jak
i egzotycznych to esencja
naszego życia. Nie na darmo
mówi się, że jedzenie, to jedna
z największych przyjemność,
a kuchnia to przepełnione aromatami i zapachami serce każdego domu.
Kuchnia, to jednak nie tylko
miejsce, ale przede wszystkim
różnorodność kulinariów, które
nadają indywidualny charakter
daniom wywodzącym się z różnych zakątków świata. Każdy
kraj może pochwalić się indywidualnymi specjałami, które stanowią o jego wyjątkowości.
Podobnie jest z kuchnią polską, która słynie z pysznych
zup, sosów, pierogów, i mięs
podawanych pod różną postacią. Tą ogromną różnorodność
zawdzięczamy poszczególnym
regionom kraju, z których każdy
wnosi do rodzimej karty dań oryginalne potrawy.
Inspirującym źródłem pysznych dań, królujących na polskich
stołach jest m.in. nasza rodzima
kuchnia śląska, która pomimo
swej prostoty zachwyca podniebienia polaków od lat.
Aby zaprezentować jej największe atuty Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 16
marca 2016 r. pod hasłem „Tradycje i kulinaria Ziemi Pszczyńskiej”, zorganizowało pierwszy
z sześciu Powiatowych Konkur-

sów Kulinarnych. Gospodarzem
tegorocznej edycji została gmina
Goczałkowice-Zdrój, która
na sali Urzędu Gminy gościła 6
Kół Gospodyń Wiejskich oraz
Team Rodziny Kubis z Czarkowa,
prezentujących potrawy nawiązujące do „wielkanocy na ziemi
pszczyńskiej”.
Zrzeszone w KGW całego
powiatu Panie przygotowały
wyjątkowe specjały według
podanego w regulaminie klucza,
w którym miało znaleźć się: śniadanie wielkanocne, deser oraz
tzw. danie dowolne.
Wszystkie przedstawione
potrawy oceniało specjalnie
powołane na ten cel jury w składzie: Łukasz Kozioł – restaurator, Szymon Bracik – szef kuchni
restauracji Wodna Wieża, Anna
Haka-Otręba – plastyk oraz Klaudia Roksela – właścicielka firmy
Gryfnie, znanej z kultywowania
tradycji, gwary i zwyczajów Górnego Śląska.
Czteroosobowa komisja
w trakcie degustacji i przyznawania punktacji kierowała się
głównie nawiązaniem do tradycji śląskiej, zastosowaniem produktów regionalnych oraz estetyką podania, z wykorzystaniem
naturalnych i przyjętych zwyczajowo ozdób.
Trzeba przyznać, że pomimo
doświadczenia jury miało nie
lada kłopot, aby wybrać zwycięski zespół. Talent kulinarny
i wieloletnia praktyka Pań spra-

Uroczyste otwarcie I Powiatowego Konkursu Kulinarnego.

Zespół Folklorystyczny Goczałkowice w trakcie występu.

wiła, że na konkursowych stołach
pojawiły się rozmaite pyszności.
Przybyli goście, których w imieniu organizatorów powitali:
Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego – Krystian Szostak, Wójt
Gminy Goczałkowice – Gabriela
Placha oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie – Anna
Rogala-Romanek, mogli podziwiać wiele wybornych dań,
pośród których znalazły się m.in.:
jaja faszerowane na różne sposoby, domowe szynki i kiełbasy,
pieczone pasztety, chrzan, ryby
w zalewach, zupy, mięsa, w tym
dziczyzna i gęsi oraz rozmaite
desery, pośród których królowały
baby i serniki.
Jednakże, pomimo wyrównanej rywalizacji i doskonale

przygotowanego jedzenia, ostatecznie podliczona punktacja
wyłoniła zwycięskie koła, które
otrzymały pierwsze, drugie i trzecie miejsce, przyznane kolejno:
KGW Jarząbkowice, KGW Wola
oraz KGW Goczałkowice-Zdrój.
Członkinie naszego zespołu,
w składzie: Łucja Fijoł, Danuta
Jacek, Teresa Furczyk, Helena
Moroń, aby wywalczyć brązowy
medal przyrządziły na tą wyjątkową okazję: pasztet z dzika,
białą kiełbasę w piwie, jajka
nadziewane pastą chrzanową
i farszem ze szprotów oraz jajka
w sosie tatarskim. W ramach
dania głównego podały śląską
roladę z jelenia z kaszą gryczaną.
Całość dopełnił deser serowy oraz
DOKOŃCZENIE NA STR. 7 

KGW Goczałkowice-Zdrój, na zdj. Łucja Fijoł, Danuta Jacek, Teresa Furczyk, Helena Moroń.

 z życia gminy 

akTUaLNości

7

I POWIATOWY KONKURS KULINARNY - CDN...

KGW Jarząbkowice prezentuje zwycięskie potrawy konkursowe.

Komisja konkursowa w trakcie oceny potraw.

baby, w tym drożdżowa i „zista”
(babka ucierana).
Dodatkowo, widownia konk ur sowa po skosztowaniu
wszystkich potraw, w anonimowym głosowaniu przyznała
specjalną nagrodę publiczności, która zdaniem większości,

kowice, który zaprezentował się
w oryginalnych strojach Ziemi
Pszczyńskiej oraz Katarzyna
Kapias – architekt krajobrazu
z Ogrodów Pokazowych KAPIAS,
która w specjalnie przygotowanej prezentacji wyjaśniła wszystkim zebranym z czego według

za wybitnego królika w śmietanie przypadła laureatowi pierwszego miejsca – KGW Jarząbkowice, reprezentującemu Gminę
Pawłowice.
I Powiatowy Konkurs Kulinarny uświetnił swym występem
Zespół Folklorystyczny Goczał-

miejscowej tradycji powinno
się tworzyć oryginalną, śląską
palmę wielkanocną i jaka jest jej
symbolika w rodzimej kulturze
ludowej. Spotkanie poprowadził
znany i ceniony w powiecie konferansjer – Bogusław Musiolik.
Ewelina Sowa-Mrzyk

OGRODY POKAZOWE "KAPIAS"
W NATIONAL GEOGRAPHIC

O

grody Pokazowe KAPIAS,
to obok Jeziora Goczałkowickiego i XIX-wiecznego
Uzdrowiska największa atrakcja turystyczna gminy. Każda
osoba, która choć raz miała okazję spacerować urokliwymi alejkami tematycznych zakątków
krajobrazowych, przyzna, że jest
to miejsce unikatowe na skale
całego kraju.
Walory estetyczne, dbałość
o szczegóły i oryginalna architek-

tura ogrodów nie uszły uwadze
wydawnictwu Nationale Geographic, które na swej stronie internetowej www.national-geographic.pl (link do artykułu można
znaleźć na profilu facebook ogrodów lub na portalu internetowym
Pless) opublikował artykuł pt.
„11 ogrodów, które trzeba odwiedzić. Tu zobaczysz najpiękniejszą wiosnę”. Na trzeciej pozycji
zamieszczonego wpisu, znalazła
się fotografia fragmentu goczał-

kowickich ogrodów.
W o p i s i e p r ze c z y t a my :
na zdjęciu „Ogród romantyczny”. To jeden z ogrodów
w Gospodarstwie Szkółkarskim
Kapias. To tak naprawdę zbiór
wielu ogrodów w Goczałkowicach–Zdroju. Miejsc do odwie-

dzenia starczy na całodniową
wyprawę!"
Serdecznie gratulujemy
i zachęcamy wszystkich miłośników wypoczynku na świeżym
powietrzu do odwiedzenia Ogrodów Pokazowych.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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PRZEBUDOWA UL. JEZIORNEJ

O

k. 15 km dróg na terenie Goczałkowic-Zdroju
to drogi powiatowe. Właściwie wszystkie ważniejsze
drogi (ul. Jeziorna, ul. Główna,
ul. Szkolna, ul. Uzdrowiskowa,
ul. Brzozowa, ul. Zimowa) podlegają Powiatowemu Zarządowi
Dróg i są utrzymywane z budżetu
powiatu.
Od wielu lat samorząd
gminny i powiatowy współpracują w temacie dróg. Współpraca ta polega m.in. na ocenie
stanu dróg, ocenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ustalaniu zadań wspólnych do realizacji i na tym, że gmina wspiera
finansowo powiat w konkretnym
celu. Tym celem jest przygotowanie projektów budowlanych,
wspólne pozyskiwanie środków
na drogi, wykonanie remontu
bądź modernizacji konkretnej
drogi.
Podobnie rzecz się ma z ulicą
Jeziorną. Projekt budowlany
wykonywany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pszczy-

nie, który jest na ukończeniu też
powstaje w ramach współdziałania oraz partycypacji w kosztach.
Ze względu na lokalizację i przebieg w/w drogi, współdziałanie
przy tym przedsięwzięciu obejmuje trzy jednostki samorządu
tj. Powiat Pszczyński, Gminę
Goczałkowice-Zdrój oraz Gminę
Pszczyna. Kwestie udziału finansowego naszej gminy oraz wzajemnych rozliczeń z powiatem
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem
Powiatu Pszczyńskiego. Na mocy
w/w umowy Gmina Goczałkowice-Zdrój pokryje 1/3 kosztów
wykonania projektu. Ten sam
wskaźnik proponuje się przyjąć
do montażu finansowego i rozliczeń robót inwestycyjnych.
Zarząd Powiatu powołując
się na uchwałę w sprawie planu
rozwoju sieci drogowej Powiatu
Pszczyńskiego na lata 2016-2023
wystąpił w lutym br. do Wójta
Gminy z propozycją przebudowy
drogi w 2017r. według następującego montażu finansowego:

-) wartość zadania – 7 mln zł
-) źródła finansowania:
– budżet państwa – 3 mln zł
– udział Gminy Pszczyna – 1,333
mln zł
– udział Gminy GoczałkowiceZdrój – 1,333 mln zł
– udział Powiatu Pszczyńskiego –
1,333 mln zł.
Propozycja ta została wstęp-

nie zaakceptowana. Sporządzono projekt uchwały, w której
przebudowę ul. Jeziornej wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
na lata 2016-2023. Ostateczną
decyzję w tej sprawie podejmie
Rada Gminy na najbliższej sesji.
Maria Ożarowska

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
NA MIĘDZYNARODOWYCH
TARGACH TURYSTYKI

W

dniach 18-20 marca 2016 r. w katowickim Centrum Kongresowym odbyły się 22 Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego. Miastem i Regionem Partnerskim imprezy była Ziemia Pszczyńska, która na przestrzeni trzech dni popularyzowała
najpiękniejsze walory turystyczne powiatu. W organizację stoiska promocyjnego w tym roku, po raz kolejny włączyła się Gmina Goczałkowice-Zdrój, która prezentowała najciekawsze atrakcje miejscowości, pośród których największym zainteresowaniem cieszyły się Ogrody Pokazowe
Kapias, ścieżki turystyczno-rekreacyjne wraz z koroną zapory oraz goczałkowickie uzdrowisko.

Ewelina Sowa-Mrzyk
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XIV GIEŁDA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

N

iezmiennie, jak co roku,
giełda szkół przyciągnęła setki gimnazjalistów z regionu. Była to znakomita okazja, żeby w jednym
miejscu zapoznać się z ofertą
edukacyjna placówek powiatu
p s z c z y ń sk i e g o o r a z s z kó ł
z miast ościennych.
W budynk u Gimnazjum
w Goczałkowicach – Zdroju
zgromadziły się reprezentacje
26 szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie tych placówek pokazywali najważniejsze zalety
swojej szkoły. Prezentowali oni
zarówno program edukacyjny
jak i panujący u nich klimat.
Pomimo dużej ilości
uczniów gimnazjum, każdy
mógł poznać profile „wystawiających się” szkół. Dużą zaletą

giełdy była możliwość porozmawiania zarówno z uczniami,
jak i nauczycielami i pracownikami szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo chętnie odpowiadali oni na pytania mówiąc
o mocnych stronach swojej
szkoły, oraz o możliwości pracy
lub dalszego kształcenia po jej
ukończeniu.
W tym roku bardzo aktywni
byli rodzice gimnazjalistów,
którzy uczestnicząc w giełdzie
pozyskiwali informacje i rozeznawali bogate i różnorodne
oferty kształcenia. Dzięki temu
mogą z rzetelną wiedzą towarzyszyć swoim dzieciom przy
wyborze dalszej drogi edukacyjnej.
Gimnazjum
Goczałkowice-Zdrój

WARSZTATY I POKAZY
DOŚWIADCZEŃ

W

zorem poprzednich lat, w ramach projektu edukacyjnego
uczniowie gimnazjum przygotowali dla młodszych kolegów
i koleżanek warsztaty i pokazy doświadczeń. Tematem piątej
już edycji projektu „Fizyka jest OK” była optyka.

Pod okiem gimnazjalistów oraz Pana Wacława Korzeniowskiego,
uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej zbudowali kamery otworkowe (camera obscura), badali jak zachowuje się obraz w soczewce
w zależności od jej odległości od przedmiotu, a także zgłębiali tajniki
źródeł światła oraz rozchodzenia się promieni świetlnych.
Gimnazjum
Goczałkowice-Zdrój
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NOWA INFRASTRUKTURA
INFORMATYCZNA
W GIMNAZJUM

W

okresie wakacyjnym
2015r rozpoczęto realizację projektu nowej
infrastruktury informatycznej
dla Gimnazjum. Okablowanie
strukturalne, zapewniło nauczycielom i uczniom w każdej klasie
dostęp do zasobów edukacyjnych
znajdujących się w lokalnej sieci
komputerowej oraz w Internecie.

kULTURa

Sieć umożliwiła także wdrożenie
dziennika elektronicznego oraz
otworzyła drogę do portali edukacyjnych.
Od września działa
wewnętrzna platforma edukacyjna, gromadząca treści edukacyjne w formie elektronicznej, która daje realną możliwość prowadzenia zajęć lek-

cy jnych z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Powodzeniem
cieszy się Edukacyjna Biblioteka Multimedialna, w której
gromadzone są dla uczniów
i nauczycieli zbiory multimedialnych materiałów edukacyjnych w tym podręczników, wirtualnych pracowni, filmoteki
i innych w ramach otwartych
zasobów edukacyjnych w Internecie, które mogą być wykorzystywane na lekcjach bez opłat
licencyjnych.
Podczas minionych ferii zimowych, dzięki środkom wygospodarowanym przez Gminę, możliwe było przeprowadzenie ostatniego etapu modernizacji sieci.
Poprowadzono nowe
linie kablowe z serwerowni
do pomieszczeń pedagoga,
sekretariatu, dyrektora, biblioteki i sali 102.
Wykonano w pomieszczeniu biblioteki, wewnętrzną sieć,

umożliwiającą podłączenie
do Internetu 3 stanowisk komputerowych.
Skonfigurowano urządzenia sieciowe w celu podłączenia
użytkowników nowej sieci komputerowej do Internetu i zasobów
szkoły.
Podpięto szkolną pracownię
internetową do głównego łącza
światłowodowego Internetu.
Podpięto drugie łącze internetowe do głównego routera szkoły
jako łącza rezerwowego.
Koszt ost atniego et apu
wyniósł 19 420 zł. A koszt całej
inwestycji nowej sieci informatycznej zamknął się kwotą 100
249 zł. Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu Gminy.
Uczniowie i nauczyciele
Gimnazjum pragną podziękować Pani Wójt i Radzie Gminy
za przychylność w realizacji projektu i nowoczesne spojrzenie
na oświatę.
B. Smolarek
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TYDZIEŃ Z INTERNETEM
W GMINNEJ BIBLIOTECE

G

minna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju wzięła
udział w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem
2016. Motywem przewodnim tegorocznej, już szóstej edycji
akcji, było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy
w sieci. 16.03.2016r w Sali multimedialnej Gminnego Ośrodka
Kultury odbyło się spotkanie „Bezpieczny e-konsument”, na które
biblioteka zaprosiła dorosłych mieszkańców naszej gminy.
Uczestnicy spotkania w miłej atmosferze wzięli udział w quizie,
dzięki któremu dowiedzieli się między innymi, jak tworzyć odpowiednie hasła do komputerów czy poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, jakie prawa przysługują kupującym w Internecie, których danych nie powinniśmy podawać
sprzedawcy a także jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych.
Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania,
której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło
udział już 1200 instytucji i ponad 48000 osób. Koordynatorem
akcji jest organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce
koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
we współpracy z wieloma partnerami.

Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest Ministerstwo Cyfryzacji.
GBP
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PLASTYCZNY 2016
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Dnia 18 marca 2016r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty „Wielkanocny Konkurs Plastyczny”. Na konkurs wpłynęło
136 prac. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 23 uczestników. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy odbyło się
w Gminnym Ośrodku Kultury 22 marca 2016.
NAGRODY:
1. Jagoda Maliszewska, 8 lat – SP Nr 2 Pszczyna,
2. Amelia Janosz, kl. I – SP Suszec,
3. Hanna Gruszka, kl. I gimnazjum – ZSP Kryry,
WYRÓŻNIENIENIA:
1. Karolina Żemła, 10 lat – Goczałkowice- Zdrój,
2. Magdalena Kubica, 8 lat – SP Nr 2 Pszczyna,
3. Karolina Pławecka, kl. V – SP Nr 11 Poręba,
4. Bartosz Stosio, 10 lat – SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
5. Emilia Wyroba, kl. V – SP Nr 8 Rudołtowice,
6. Maja Bołdys, kl. III – SP Nr 8 Rudołtowice,
7. Marcin Brzezina, kl. V – SP Suszec,
8. Kacper Szweda, 12 lat – SP Radostowice,
9. Zuzanna Matula, 7 lat – SP Nr 1 Goczałkowice- Zdrój,
10. Igor Nowak, 6 lat – SP Nr 1 Goczałkowice- Zdrój,
11. Małgorzata Cieszko, 10 lat – SP Nr 18 Pszczyna,
12. Emilia Krzyżowska, 10 lat – SP Nr 18 Pszczyna,
13. Jagoda Grzesik, 11 lat – SP Nr 18 Pszczyna,
14. Dominik Hofman, kl. VI – SP Nr 18 Pszczyna,
15. Hanna Skorupka, kl. III gimnazjum – ZSP Kryry,
16. Maciej Jesionowski, 12 lat – Zespół Szkół przy WORR,
17. Emilia Końca, 12 lat – Zespół Szkół przy WORR,
18. Julia Rączka, 8 lat – Pszczyna,
19. Karolina Pławecka, 10 lat – ZSP Studzienice,
20. Zofia Pławecka, 14 lat gimnazjum – PG Nr 1 Pszczyna.
GOK

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych życzy
Zarząd Koła Emerytów
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FERIE ZIMOWE 2016

D

wutygodniowy okres ferii
zasmucił wszystkich miłośników białego szaleństwa.
Ku rozczarowaniu, na miejscu
puszystego śniegu, za oknem
można było zaobser wować
typowo jesienną aurę, która spowodowała, że zamiast korzystania z uroków zimy wypoczywający uczniowie zostali zmuszeni
do poszukiwania innych form rozrywki.
Zainteresowane osoby, wedle
gustów i upodobań mogły skorzystać z bogatej oferty warsztatów,
zajęć artystycznych i sportowych
oraz wyjazdów, które zostały dla
nich przygotowane przez gminne
instytucje, w tym Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę
Publiczną.
W pierwszym dniu ferii GBP
zaprosiła dzieci klas 1-3 na poniedziałkowy poranek z językiem
angielskim, a GOK przygotował
dla młodzieży warsztaty szachowe
oraz zajęcia ZUMBY, które dzięki
swej żywiołowości cieszyły dużym
powodzeniem wśród goczałkowickiego grona nastolatek. Z kolei,
we wtorek gimnazjaliści oraz
nieco starsi uczniowie mogli wziąć

udział w bezpłatnych warsztatach
Kreatywnej Pracowni, w ramach
których przygotowywano własnoręcznie filcowo-koralikową biżuterię, a w drugim tygodniu metodą
decoupage deski na zapiski tablicowe.
Ponadto, w pierwszym tygodniu ferii wszyscy chętni mogli
skorzystać z trzech wyjazdów
tematycznych skierowanych
do odbiorców w różnym przedziale wiekowym. Dla najmłodszych dzieci przygotowano
wycieczkę do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej na spektakl Warsztaty komiksu i karykatury.
„Księga Dżungli”. Nieco starsze
dzieci odwiedziły Muzeum Śląskie, gdzie za pośrednictwem
innowacyjnych technik multimedialnych, aplikacji tematycznych,
filmów i gier została im przedstawiona historia i kultura Górnego
Śląska, a także zasady dawnego
zdobnictwa złotem zaprezentowane na przykładach średniowiecznego malarstwa tablicowego i drewnianych rzeźbach
ołtarzowych, zgromadzonych
na wystawie poświęconej śląskiej
sztuce sakralnej.
Dodatkowo, w piątek wraz
Zimowy Turniej Szachowy.

z instruktor warsztatów plastycznych – Magdaleną Kunysz
– Pudełko mali podopieczni
GOK-u udali się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, gdzie pod
okiem przewodnika zwiedzili
wnętrza pałacowe oraz wykonali
szkice prac do konkursu „Moja
przygoda w muzeum”.
Rozpoczynając kolejny tydzień
przerwy zimowej oprócz wspomnianych już szachów i ZUMBY,
biblioteka zaprosiła dzieci od klasy
4 szkoły podstawowej na warsztaty
komiksu – innowacyjne zajęcia,
na których uczestnicy „od kuchni”
zapoznali się z zasadami stworzenia własnoręcznie ilustrowanych
historii. Spotkanie poprowadził
profesjonalny malarz, rysownik
i karykaturzysta – Szymon Teluk
z Zielonej Góry. Na kolejny dzień
ferii zaplanowano kulig w Wiśle
Czarnej połączony z ogniskiem
i pieczeniem kiełbasek, który niestety ku wielkiemu rozczarowaniu organizatorów przerodził się
w przejażdżkę wozami w strugach ulewnego deszczu. Nieco
lepsza aura przywitała, goczałkowicką grupę w Będzinie, gdzie

udała się do Teatru Dzieci Zagłębia
na przedstawienie pt. „Bajka o królewnie co za dużo ciuchów miała”.
Jedną z ostatnich atrakcji jakie
goczałkowickie instytucje kultury
przygotowały dla najmłodszych
był organizowany już od kilku lat
w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury, zimowy turniej szachowy,
w którym w tym roku wzięło udział
ponad 30 zawodników, w trzech
kategoriach wiekowych. Imprezę
poprowadził Kazimierz Polok,
na co dzień instruktor, odbywających się w każdy poniedziałek
w GOK-u warsztatów szachowych.
Na zakończenie zimowej oferty
na 2016 r., odbył się drugi poranek językowy, który podobnie jak
poprzedni związany był z cotygodniowym kursem j. angielskiego
dla dzieci i dorosłych organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną.
Podsumowują w propozycjach,
przygotowanych na ferie przez
GOK i GBP wzięło udział łącznie
353 osób.
Ewelina Sowa-Mrzyk

kULTURa
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ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W POLSKIEJ TRADYCJI

Święta Wielkanocne, od początków chrześcijaństwa uważano za najważniejsze święto w kościelnym kalendarzu liturgicznym.
Symboliczne upamiętnienie męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu i następujące po nim Zmartwychwstanie poprzedzone jest
40-dniowym postem, w trakcie którego wierni mają czas przygotować się do wydarzeń obchodzonych w trakcie Triduum Paschalnego.

T

ych kilkadziesiąt dni,
wypełnionych według tradycji umartwieniem duszy
i ciała ma nam umożliwić wstąpienie na ścieżkę pokuty, aby złączyć się z Jezusem w jego ostatniej ziemskiej wędrówce. Okres
smutku i zadumy, jaki towarzyszy nam w trakcie Wielkiego
Postu, przeplatany jest uczuciem
szczęścia i radości płynących
z ponownego przyjścia Mesjasza
na świat oraz rychłego nadejścia
wiosny.
Już rankiem w Wielką Niedzielę, kiedy w kościołach rozbrzmiewa radosne Alleluja, całe
rodziny zasiadają do wspólnego
śniadania wielkanocnego, które
obfituje w masę różnorodnych
potraw. W każdym domu istnieje własna tradycja kulinarna,
która określa jakich potraw nie
powinno zabraknąć na świątecznym stole, ale u wszystkich
obowiązuje jedna prawidłowość.
Ma być dużo i smacznie.
Podobnie było dawniej, kiedy
bogactwo potraw wielkanocnych, zarówno na stołach wiejskich, jaki i szlacheckich było nieprzebrane. Wiązało się to wówczas z bardziej radykalnym przestrzeganiem Wielkiego Postu,
który wymagał, aby podawane
przez 40 dni jedzenie nie było
postne tylko z nazwy. I tak, w wielkanocny poranek na stoły wkraczały rozmaite smakołyki, które
wcześniej należało poświęcić.
Najbardziej wyczekiwane były
mięsiwa i kiełbasy, pośród któ-

rych królowała wędzona szynka,
pasztety, a wśród możniejszych
także dziczyzna i pieczone prosie, podawane z utartym chrzanem i własnoręcznie pieczonym
chlebem. Do tego serwowano
staropolski żur i obowiązkowo
jajka – symbol nowego życia.
Całości dopełniały wykwintne
baby drożdżowe, mazury ozdabiane bakaliami i owocami
w cukrze oraz paschy (popularne
najczęściej na kresach wschodnich) przygotowywane z mielonego twarogu, mleka, wanilii
i cukru. Nad wszystkim królował
zaś wykonany z masła lub cukru
baranek, upamiętniający świętowane zmartwychwstanie Syna
Bożego.
Bardzo ciekawym źródłem
wiedzy na temat dawnych praktyk wielkanocnych jest powieść
„Chłopi”, w której Stanisław Reymont za pośrednictwem rodziny
Borynów barwnie opisuje chłopskie praktyki ludowe. W III
tomie, noblista pisze:
„Hanka z Jagusią i Dominikową ustawiły pod szczytowym
oknem (…) duży stół, nakryty
cieniutk ą białą płacht ą…
Na środku, z kraja, od okna, postawili wysoką pasyjkę, a przed nią
na wywróconej donicy baranka
z masła. Dopiero zaś pierwszym
kołem legły chleby pytlowe
i kołacze pszenne z masłem
zagniatane i na mleku, po nich
następowały placki żółciuchne,
a rodzynkami kieby tymi gwoździami gęsto ponabijane, były

i mniejsze, takie specjały z serem
i drugie jajeczne cukrem posypane i tym maczkiem słodziuśkim.
A na ostatku postawili wielką
michę ze zwojem kiełbas, ubranych jajkami obłupionymi,
a na brytfance całą świńską
nogę i galanty karwas głowizny,
wszystko zaś poubierane jajkami
kraszonymi.”
Powyższy opis robi duże wrażenie na czytelnikach. Wychodzi z niego bowiem bogactwo
i dostatek jaki panował w domu
Borynów. Jednak pomimo tego,
iż rodzina Macieja należała
do najbogatszych we wsi, to ich
stół wielkanocny w żadnym razie
nie mógł równać się z tym co „serwowano” u najmożniejszych.
Łukasz Gołębiowski, jeden
z pierwszych polskich etnografów żyjący na przełomie XVIII
i XIX – wieku, na podstawie
starego kalendarza opisał, jak
wyglądała święconka przygotowana przez wojewodę Sapiehę
w Dereczynie w czasach króla
Władysława IV: „Na samym
środku był baranek wyrażający Agnus Dei, z chorągiewką,
calutki z pistacjami, a ten specjał dawano tylko damom, senatorom, dygnitarzom i duchownym. Stało czterech przeogromnych dzików, to jest tyle, ile części roku. Każdy dzik miał w sobie
same wieprzowiny, alias szynki,
kiełbasy, prosięta etc. Kuchmistrz
najcudniejszą pokazał sztukę
w upieczeniu tych całkowitych
odyńców. Stało tandem 12 jeleni,
także cało upieczonych, z złocistymi rogami, całe do admirowania, nadziane były rozmaitą
zwierzyną, alias zającami, cietrzewiami, dropiami, pardwiami.
Te jelenie wyrażały 12 miesięcy.
Naokoło były ciasta sążniste, tyle,
ile tygodni w roku, to jest 52, całe
cudne placki, mazury, żmudzkie
pirogi, a wszystkie wysadzane
bakalią. Za nimi było 365 babek,
to jest tyle, ile dni w roku, a przy
nich 8760 jaj pisanek, to jest tyle,
ile godzin w roku. Każde było
adorowane inskrypcjami, floresami, że niejeden tylko czytał,

a nie jadł”.
Oczywiście nic na sucho.
Całość obficie zapijano wszelkiego rodzaju winami i miodami, które lały się strumieniami,
niczym woda w poniedziałkowy
śmigus dyngus. W tej materii
rzeczywiście nie musieliśmy się
wstydzić.
Jak podają źródła historyczne,
niejaki Adam Małachowski, krajczy koronny, miał olbrzymi
puchar, zwany „Corda Fideliom”,
czyli „Serca wiernych”. Gdy ktoś
do niego zawitał, a było to niejednokrotnie właśnie na Wielkanoc,
musiał opróżnić go do ostatniej
kropli, nie czyniąc dyshonoru
gospodarzowi. Podobno, wielu
przypłaciło tą gościnność życiem,
nie wytrzymując tak intensywnego przyjmowania trunku
do swego organizmu.
Trzeba przyznać, że kwiat
polskiego szlachectwa wiedział
jak czerpać z życia pełnymi garściami. Wydawać by się mogło,
że to właśnie XXI wiek jest czasem szeroko pojmowanej rozpusty i folgowania sobie w jedzeniu i piciu. Nic bardziej mylnego.
Nasi pradziadowie mogliby nas
zawstydzić na niejednej płaszczyźnie i to bez względu na fakt
do jakiego stanu społecznego
należeli. Nieważne, czy w wiejskiej chacie, czy w pałacu. Jeden
mianownik był wspólny – śniadanie wielkanocne było nieodzownym elementem Wielkanocy. Tak
jak nikt nie może wyobrazić sobie
Bożego Narodzenia bez wigilii,
tak dawniej nikt nie rozpoczynał
świętowania bez śniadania wielkanocnego.
Ciekawe czy nadal tak jest,
czy wszyscy w niedzielny poranek zasiadamy do stołu, aby celebrować najważniejszy posiłek,
spożywany z okazji Zmartwychwstania Pańskiego. Jeśli tak, to
warto się zastanowić jakie dania
współcześnie goszczą na polskich
stołach?
Ewelina Sowa-Mrzyk

Źródła:
Gazeta Wrocławska
W. Reymont „Chłopi”
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Goczałkowicach Zdroju
organizuje 1-dniową wycieczkę do

wiadomości goczałkowickie

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje 2- dniową pielgrzymkę

Krynicy Górskiej (Beskid Sądecki)

Sanktuarium Męki Pańskiej i MB
Kalwaryjskiej do Kalwarii Pacławskiej

dnia 02.06.2016 (czwartek)

w dniach 12-13.05.2016
(czwartek-piątek)

odpłatność od osoby wynosi:
członkowie - 100 zł
sympatycy - 110 zł

odpłatność:
-członkowie 250 zł
- sympatycy 260 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik,
wyjazd kolejką na „Górę Parkową”

Szczegóły dotyczące pielgrzymki dostępne w biurze Koła

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła.

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
PRZY UL. UZDROWISKOWEJ 61, TEL. 32 210 77 39.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU,
UL. UZDROWISKOWA 61, TEL. 32 210 77 39.
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FERIE, FERIE I PO FERIACH...

erie zimowe z Goczusiem
„F
2016” dobiegły końca –
czas na krótkie podsumowa-

nie. Pierwszy tydzień zimowej
laby zaczęliśmy w poniedziałek
od „Turnieju halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej”. Do zawodów zgłosiło się
pięć sześcioosobowych drużyn,
które zagrały ze sobą w systemie
„każdy z każdym”.
Pier wsze miejsce zajęła
łączona reprezentacja klas 6A
z 4A. Na drugiej pozycji znalazła się klasa 6B, a na trzeciej
6C. Następnego dnia odbyły się
równolegle turnieje siatkówki
i koszykówki. Na przysłowiową
grę w „siatę” zgłosiło się sześć
zespołów z bardzo oryginalnymi
nazwami: Vikings, Pompa Team,
BBTS, Mali Pogromcy, Skrzaty,
i drużyna Coś. Graliśmy systemem „każdy z każdym” dwa sety
do 15 pkt.
Najlepszą w zawodach okazała
się ekipa Pompa Team, na drugim

miejscu skończyła drużyna Coś,
a na trzecim Vikings. W turnieju
koszykówki zmierzyły się trzy
drużyny, gdzie najlepszą okazał
się skład „Jucha Team”. W środę
osiemnasto osobową grupą pojechaliśmy na łyżwy do Czechowic
– Dziedzic.
Czwartek należał do badmintonistów, gdzie w dziewięcioosobowej grupie chłopców pierwsze
miejsce zajął Ledwoń Artur, drugie Grygierczyk Paweł, a trzecie
Wojakiewicz Kacper. W grupie
dziewcząt, także dziewięcioosobowej zwyciężyła Szwarnowiecka Alicja, drugą lokatę zajęła
Kopala Beata, a trzecią Libera
Marta.
W piątek na półmetku ferii
zimowych piłkarze i piłkarki
zmierzyli się w turnieju trójek,
w którym wśród dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła drużyna
Chomików z kompletem punktów, drugą pozycję wywalczyły
sobie Wielbłądziki, a trzecią Kró-
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liki. U chłopców miejsca uplasowały się następująco pierwsze
Młoty, drugie FC Raki, trzecie
Dziki.
W drugim tygodniu zimowej przerwy odbyły się gry
w hali sportowej, drugi wyjazd
na łyżwy, mecze w unihokeja oraz
pokazy nurkowania na krytej pływalni. Jak co roku podczas ferii
dzieci oraz młodzież korzystali
z promocyjnych wejść na basen,
z których skorzystało niespełna

200 osób, oraz zajęć w siłowni,
gdzie zanotowaliśmy 28 wejść.
Po zawodach wszyscy uczestnicy
otrzymywali słodki poczęstunek,
a zwycięzcy wspaniałe nagrody.
Organizatorem ferii zimowych
z „Goczusiem” był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju we współpracy
z nauczycielami wychowania
fizycznego tutejszego gimnazjum i Dyrektorem SP nr 1.
GOSiR

 z życia gminy 

500+ W GOCZAŁKOWICACH
Program realizowany jest przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju, ul. Szkolna
13, tel. (32) 736 24 21.

Najważniejsze informacje na temat
Programu Rodzina 500+:

�
- wysokość świadczenia: 500 zł dla rodziców, opiekunów prawnych
i faktycznych;
- jak długo: do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
- dla kogo: na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają
niezależnie od dochodu;
- dla kogo: na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę
w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko
niepełnosprawne – w tym przypadku wymagane będzie przedłożenie
dodatkowych dokumentów za 2014 rok + ewentualna zmiana sytuacji
dochodowej tj. utrata i/lub uzyskanie dochodów,
- kiedy: wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie
Ośrodka;
- okres: jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy
tj. do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
Po tym okresie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia
wniosku;
- czas trwania: w pierwszym okresie świadczenie wychowawcze
będzie przyznane od kwietnia 2016 do września 2017 r.
- piecza zastępcza: wnioski o świadczenie wychowawcze na dzieci
umieszczone w pieczy zastępczej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- sposób wypłaty: przelew bankowy na konto osoby ubiegającej się
(zalecane) bądź w formie gotówki;

Dostępne są już druki wniosków o świadczenie wychowawcze –
do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie www.ops.
goczalkowicezdroj.pl (zakładka 500+).
�
Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku oraz podpisanie go we wszystkich wymaganych miejscach.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i akty urodzenia dzieci
Wydłużone godziny otwarcia Ośrodka w kwietniu 2016 r.:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 17:00,
wtorek 05.04.2016 oraz 12.04.2016 – 7:00 – 18:00,
wtorek 19.04.2016 oraz 26.04.2016 – 7:00 – 17:00,
sobota 7:00-13:00.
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Obwieszczenie
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

N

a podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49
ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
informuję, że
można się zapoznać się z zebranym materiałem
oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
zebranych przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie
oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju
wraz z budową ścieżki rowerowej na terenie gmin Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój”.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej nr 13 – pokój nr 213, w terminie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (w godzinach pracy Urzędu). W tym terminie można również pisemnie
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

PUNKT PRZYJMOWANIA ZEZNAŃ
PODATKOWYCH ZA 2015 ROK

W

dniu 20 kwietnia 2016r. w godzinach od 7.30 do 14.30
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13,
będzie czynny Punkt przyjmowania rozliczeń rocznych

(PIT).
W tym dniu będzie można złożyć zeznanie podatkowe i uzyskać
niezbędne informacje dotyczące sposobu jego wypełnienia.
Pracownik Urzędu Skarbowego w tym dniu będzie służył także

pomocą w elektronicznym wysłaniu zeznania podatkowego (w tym
celu należy przynieść ze sobą kopię zeznania za 2014 rok).
Punkt przyjmowania rozliczeń w wyznaczonym dniu będzie mieścił się w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój pokój 101 (I piętro).
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
(-) Gabriela Placha

INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje,
że od kwietnia 2016 roku ulegną zmianie dni i godziny
otwarcia punktów odbioru odpadów zielonych. Punkty
będą czynne od kwietnia do końca listopada:
– Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy czwartek
od 16.00 do 17.00,
– ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek
od 17.30 do 18.30,
– ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek
od 16.00 do 17.00,
– ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek
od 17.30 do 18.30.

P

W związku z przypadającym w dniu 28 marca br.
świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór
I,II.
Nieruchomości dla których termin wywozu
odpadów komunalnych przypada na poniedziałek
(28 marca) będą obsługiwane w piątek 1 kwietnia br.

rzypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 roku.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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TWÓJ 1%
POMOŻE MARIUSZKOWI W WALCE Z CIĘŻKĄ CHOROBĄ
MAM NA IMIĘ MARIUSZEK. CHORUJĘ NA ACHONDRODYSPLAZJĘ.
ZA TĄ DZIWNĄ I SKOMPLIKOWANĄ NAZWĄ KRYJE SIĘ BÓL I CIERPIENIE...
PIERWSZE 6 MIESIĘCY ŻYCIA SPĘDZIŁEM NA OIOMIE (ODZIAŁ INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ) W CENTRUM MATKI I DZIECKA W KATOWICACH – LIGOCIE
WALCZĄC O ŻYCIE. POTEM PRZEZ KOLEJNE LATA WIĘCEJ CZASU BYŁEM W SZPITALU
NIŻ W DOMKU. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA A NAWET MOJE URODZINKI SPĘDZAŁEM W KLINICE PODDAJĄC SIĘ CIĘŻKIM I BOLESNYM ZABIEGOM OPERACYJNYM. MOJE
LECZENIE TRWA DO DZIŚ I JEST BARDZO KOSZTOWNE.
DZISIAJ NADAL NIE POTRAFIĘ MÓWIĆ (OD 3 MIESIĄCA ŻYCIA ODDYCHAM PRZEZ
SPECJALNĄ RURKĘ TRACHEOTOMIJNĄ, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA MI MOWĘ), NIE CHODZĘ (PORUSZAM SIĘ NA SPECJALNYM WÓZKU).
PO ZAPALENIU OPON MÓZGOWYCH NA KTÓRE ZACHOROWAŁEM W SZPITALU
NA OIOMIE, PRAWIE CAŁKOWICIE STRACIŁEM SŁUCH. A W LUTYM 2012 ROKU
PO TRZECIEJ CIĘŻKIEJ OPERACJI OCZU CAŁKOWICIE STRACIŁEM WZROK.
BARDZO KOCHAM ŻYCIE I CHCĘ CHOĆ
TROCHĘ ŻYĆ TAK JAK ZDROWE DZIECI.
LOS ZGOTOWAŁ MI TROCHĘ INNĄ DROGĘ, ALE SIĘ NIE PODDAJĘ. MOIM NAJWIĘKSZYM MARZENIEM JEST TO, ABYM W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU BYŁ SAMODZIELNY.
MÓGŁ KIEDYŚ WIDZIEĆ, CHODZIĆ, MÓWIĆ, BAWIĆ SIĘ I CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM.
DROGIE SPRZĘTY, LECZENIE I SYSTEMATYCZNA REHABILITACJA SĄ BARDZO
KOSZTOWNE, RODZICE ROBIĄ CO MOGĄ ABY MI POMÓC. DLATEGO ZWRACAM SIĘ
DO LUDZI, KTÓRYM LOS CIĘŻKO CHORYCH DZIECI NIE JEST OBOJĘTNY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU.

WSZYSTKIE ŚRODKI, KTÓRE UDA MI SIĘ ZEBRAĆ DZIĘKI WASZEJ POMOCY ZOSTANĄ
W CAŁOŚCI PRZEKAZANE NA MOJE SPECJALISTYCZNE LECZENIE I NA SYSTEMATYCZNĄ
SPECJALISTYCZNĄ REHABILITACJĘ.
SWÓJ 1% PODATKU MOŻESZ PRZEKAZAĆ DLA MNIE
KRS 0000121785
A W RUBRYCE „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” WPISZ
MARIUSZ CEBULA LUB
MOŻESZ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ ZA POMOCĄ KONTA BANKOWEGO
FUNDACJA DLA DZIECI DAR SERCA BIELSKO BIAŁA
<ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY BIELSKO BIAŁA>
NR RACHUNKU 49 1050 1070 1000 0022 6906 4552
TYTUŁEM- WPŁATA DLA MARIUSZA CEBULI
WIĘCEJ INFORMACJI NA FACEBOOK.COM/MARIUSZ CEBULA
ZA WSZELKIE DOBRO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
MARIUSZ CEBULA

ZDECYDUJ KTO DOSTANIE TWÓJ 1% PODATKU
DZIECKO CZY URZĄD SKARBOWY.
POMOC DZIECIOM MOŻE SPRAWIĆ CI WIELE RADOŚCI. ISTNIEJĄ KU TEMU FUNDACJE DLA DZIECI – JA KORZYSTAM OD 2013 ROKU Z POMOCY FUNDACJI „DAR SERCA”
Z BIELSKA BIAŁEJ (ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 6).
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Zwracamy 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.
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
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ING BANK SLASKI KATOWICE 0/CHORZOW
27 1050 1243 1000 0010 0010 1483
Z DOPISKIEM NA LECZENIE MATEUSZA KIJEK.
Ofiarowane przez Państwa pieniądze zostaną przeznaczone w całości na leczenie i rehabilitację chłopca.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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WAŻNE ADRESY

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" GBP.
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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 7.-15.00; wtorek-środa; 9.00 -18.00, czwartek 7.00 -18.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
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Sprzedam dom
mieszkalny, piętrowy
o powierzchni użytkowej
163 m2 na działce 900 m2
w centrum
Goczałkowic-Zdroju.
Zainteresowane osoby
proszę o kontakt
tel. pod nr 601 157 082.

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.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
Adres redakcji i wydawcy:
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85,
210 70 88, Fax: 210 73 06,
e-mail: „gazeta@
goczalkowicezdroj.pl
Redaguje zespół.
Nakład: 1200 egzemplarzy.

Projekt graficzny: Bogusław
Tomża LINEA, 606 684 285
Skład: Ewelina Sowa GOK,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
ul. Uzdrowiskowa 61.
Druk:
INFOPAKT,43- 206 Rybnik,
ul. Przewozowa 4.

Redakcja nie zwraca materiałów
nie zamówionych, zastrzega
sobie prawo skracania
i opracowywania nadesłanych
tekstów oraz zmiany tytułów.

